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“Службени лист општине Неготин”

На основу члана 32. став 1. тачка 1.
Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник
РС", број 129/2007, 83/2014- др. закон),
члана 42. став 1. тачка 1. Статута општине
Неготин ("Сл. лист општине Неготин", број
22/2008), Скупштина општине Неготин, на
седници одржаној дана 31.03.2015.године,
донела је
ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И
ДОПУНАМА СТАТУТА ОПШТИНЕ
НЕГОТИН
Члан 1.
Овом Одлуком врше се измене и
допуне
Статута
општине
Неготин,
објављеног у "Службеном листу општине
Неготин" број 22/2008, у циљу усклађивања
истог са позитивним законским прописима.
Члан 2.
Члан 13. Статута мења се и гласи:
"Општина је носилац права јавне
својине на стварима и другим имовинским
правима, у складу са законом.
У јавној својини општине Неготин су:
- добра у општој употреби на
територији општине Неготин (општински
путеви, некатегорисани путеви, улице које
нису део државног пута 2. реда, тргови,
паркови и др.),
- комунална мрежа на територији
општине,
- непокретности и покретне ствари и
друга имовинска права које користе органи
и организације општине Неготина,
- ствари у јавној својини на којима
право коришћења имају месне заједнице,
установе и друге организације чији је
оснивач општина,
- друге непокретности и покретне
ствари и имовинска права која су, у складу
са законом, у јавној својини.
Јавном својином општине располажу
и управљају органи општине, у складу са
законом и Статутом.
Надзор
над
прибављањем,
коришћењем, управљањем и располагањем
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стварима у јавној својини врши надлежна
организациона
јединица
Општинске
управе."
Члан 3.
У члану 15. став 1. тачка 5. Статута
после речи "Општине" и зареза додају се
речи "врши наплату изворних прихода
општине и њихову контролу,".
У члану 15. став 1. тачка 6. Статута
мења се и гласи:
"6.
Обезбеђује
организационе,
материјалне и друге услове за изградњу,
одржавање и функционисање комуналних
објеката као и за техничко и технолошко
јединство система и уређује и обезбеђује
обављање комуналних делатности и њихов
развој (снабдевање водом за пиће,
пречишћавање и одвођење атмосферских и
отпадних вода, производњу и дистрибуцију
топлотне енергије, управљање комуналним
отпадом, градски и приградски превоз
путника у друмском саобраћају, управљање
гробљима и погребне услуге, управљање
јавним паркиралиштима, обезбеђивање
јавног осветљења, управљање пијацама,
одржавање улица и пугева, одржавање
чистоће на површинама јавне намене,
одржавање јавних зелених површина,
димничарске услуге, делатност зоохнгијене
и др.); оснива јавна предузећа ради
обављања комуналне делатности на својој
територији;"
У члану 15. став 1. тачка 9. Статута
мења се и гласи:
"9. доноси програме уређења
грађевинског
земљишта,
уређује
и
обезбеђује вршење послова уређења
грађевинског земљишта и утврђује висину
доприноса за уређивање грађевинског
земљишта;"
У члану 15. став 1. тачка 10. Статута
речи: "промовише економске потенцијале
Општине,
иницира
усклашђивање
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образовних профила у школама са
потребама привреде, олакшава пословање
постојећих привредних субјеката и
подстиче оснивање нових привредних
субјеката и отварања нових радних места;"
замењују се речима: "реализује процес
стратешког и пројектног планирања
локалног економског развоја, укључује
представнике
привреде
и
њихових
удружења у процес припреме и предлагања
мера локалног економског развоја, ради на
испитивању могућности за финансирање
развојних пројеката, предузима активности
за одржавање постојећих и привлачење
нових инвестиција, унапређује регулаторне
услове пословања и прати ефекте примене
локалних прописа на квалитет пословног
окружења, води базу података о ресурсима
локалног економског развоја и предузима
активности
на
промоцији
локалне
самоуправе;".
У члану 15. став 1. тачка 13. Статута
реч "локалним" замењује се речју
"општинским".
Члан 15. став 1. тачка 14. мења се и
гласи:
"14. обезбеђује средства за део
економске цене образовања и васпитања
деце и ученика која обухвата остале текуће
расходе и обезбеђује средства за превоз
ученика и наставног особља на територији
општине, као и остале трошкове у складу са
законом;".
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У члану 15. став 1. тачка 20), после
речи "последица" брише се тачка зарез,
додаје се зарез и речи "доноси план заштите
од пожара и оснива добровољне и
професионалне
јединице
ватрогасне
службе;".
У члану 15, став 1. после тачке 20)
додаје се нова тачка 20а), која гласи:
"20а)
уређује
и
обезбеђује
функционисање система цивилне заштите,
образује Штаб за ванредне ситуације,
доноси план и програм развоја система
заштите и спашавања, доноси Процену
угрожености и План заштите и спасавања у
ванредним
ситуацијама и обавља друге послове у виљу
развоја система заштите и спасавања и
система цивилне заштите;".
У члану 15. став 1. тачка 21) мења се
и гласи:
"21) доноси годишњи програм
заштите,
уређења
и
коришћења
пољопривредног
земљишта,
утврђује
противерозионе мере и њихово спровођење,
као и контролу спровођења тих мера,
одређује територију катастарске општине
или дела катастарске општине који се
уређује комасацијом, стара се о коришћењу
пашњака и одлучује о привођењу пашњака
другој култури;".
У члану 15. став 1. тачка 26, реч
"државној" замењује се речју "јавној".
У члану 15. став 1. тачка 28. мења се и

У члану 15. став 1. тачка 17. после
речи
"области"
додају
се
речи
"предшколског образовања и васпитања,".
У члану 15, став 1. после тачке 17.
додаје се тачка 17а, која гласи:
"17а)
иницира
усклађивање
образовних профила у школама са
потребама привреде на територији општине,
уређује и обезбеђује стипендирање ученика
и студената, у складу са законом;".

гласи:
"28.
образује
општинско
правобранилаштво, као посебан орган
Општине, у циљу заштите имовинских
права и интереса Општине;".
У члану 15. став 1. тачка 31, речи
"лица са посебним потребама" и "инвалида"
замењују
се
речима
"особа
са
инвалидитетом", у одговарајућем падежу.
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У члану 15. став 1. тачка 34. речи
"стара се о остваривању, заштити и
унапређењу равноправности жена и
мушкараца"
замењују
се
речима
"обезбеђује, подстиче и унапређује
равноправност полова",
У члану 15. став 1. тачка 36, после
речи "општине" брише се тачка зарез и
додају се речи ",стара се о расписивању
јавног конкурса за доделу средстава из
буџета општине за остваривање јавног
интереса у области јавног информисања на
територији
Општине;".
Члан 15. став 1. тачка 41, мења се и
гласи:
"41. пружа стручну помоћ и помаже рад
удружењима на територији општине;
расписује јавни конкурс за доделу средстава
из буџета општине за реализовање програма
од општег интереса;".
У члану 15. став 1. у тачку 42, после
речи "организовање" брише се зарез и слово
"и", додаје се тачка зарез, као и нове тачке
43. 44. 45. 46. и 47. који гласе:
"43. израђује планове одбране који су
саставни део Плана одбране Републике
Србије, предузима мере за усклађивање
припрема за одбрану правних лица у
делатностима из своје надлежности са
одбрамбеним
припремама
аутономне
покрајине и Планом одбране Републике
Србије,
предузимају
мере
за
функционисање локалне самоуправе у
ратном и ванредном стању, спроводе мере
приправности и предузимају друге мере
потребне за прелазак на организацију у
ратном и ванредном стању;
44. доноси програм и план енергетске
ефикасности и успоставља систем
енергетског менаџмента;
45. обезбеђује заштиту права
пацијената, одређивањем лица које обавља
послове
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саветника за заштиту права пацијента и
образовањем савета за здравље;
46. обавља стручне послове везане за
збрињавање, повратак и интеграцију
избеглица и образује посебна тела;
47. образује савет за миграције ради
обављања саветодавних послова у вези са
миграцијама на територији општине;"
Досадашња тачка 43. постаје тачка 48
..
Члан 4.
Члан 17. Статута мења се и гласи:
"Скупштина
општине
именује
председнике и чланове надзорних одбора
јавних предузећа чији је оснивач.
Скупштина општине, по претходно
спроведеном јавном конкурсу, именује
директоре јавних предузећа чији је оснивач
на мандатни период од четири године, осим
када је законом предвиђен други рок."
Члан 5.
Члан 18. Статута мења се и гласи:
"Скупштина
општине
именује
председника и чланове управних и
надзорних одбора установа иј авних служби
чији је оснивач.
Скупштина општине, по претходно
спроведеном јавном конкурсу, именује
директоре установа и служби чији је
оснивач на мандатни период од четири
године, осим када је законом предвиђен
други рок."
Члан 6.
Члан 20. Статута мења се и гласи:
"Општина може дати искључиво или
посебно право одређеном лицу, односно
одређеним лицима за обављање делатности
на територији општине, у складу са законом.
Поверавање послова из става 1. овог члана
уређује се Одлуком Скупштине
општине".
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Члан 7.
Члан 42. став 1. тачка 10. мења се и
гласи:
"10. именује председника и чланове
надзорних одбора јавних предузећа чији је
оснивач,
именује
директоре
јавних
предузећа чији је оснивач по претходно
спроведеном јавном конкурсу, именује
председнике и чланове управних и
надзорних одбора установа и јавних служби
чији је оснивач, именује директоре установа
и јавних служби чији је оснивач по
претходно спроведеном јавном конкурсу,
даје сагласност на статуте јавних предузећа,
установа и јавних служби,".
Члан 42. став 1. тачка 15. мења се и
гласи:
"15. утврђује доприносе за уређивање
и коришћење грађевинског земљишта,".
Члан 42. став 1. тачка 22. мења се и
гласи:
"22. ради обезбеђивања заштите
општег интереса, даје сагласност на акте из
члана 60. став 1. Закона о јавним
предузећима и предузима одговарајуће мере
у случају поремећаја у пословању јавних
предузећа,".
У члану 42. став 1. после тачке 13.
додају се нове тачке 14. до 26. које гласе:
"14.
одлучује
о
прибављању
непокретности у јавну својину општине,
15.
одлучује
о
прибављању,
коришћењу, управљању и располагању
непокретним стварима у јавној својини које
користе органи и организације општине,
16. одлучује о отуђењу непокретности
у јавној својини општине, укључујући и
размену,
17. одлучује о преносу права јавне
својине на непокретностима на другог
носиоца
јавне својине, укључујући и размену,
18. одлучује о улагању у капитал
јавног предузећа и друштва капитала, чији
је
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оснивач општина,
одлучује о заснивању хипотеке на
непокретностима у јавној својини,
одлучује о преносу права коришћења на
стварима у јавној својини месним
заједницама,
установама
и
другим
организацијама чији је оснивач општина,
21. даје претходну сагласност месним
заједницама,
установама
и
другим
организацијама, који су носиоци права
коришћења на стварима у јавној својини
општине за давање у закуп истих,
22. одлучује о отуђењу непокретности
из јавне својине на којима месне заједнице,
утанове и друге организације имају право
коришћења, независно од воље носиоца
права коришћења на тој непокретности,
23.
одлучује
о
одузимању
непокретности у јавној својини општине на
којима право
коришћења имају месне заједнице, установе
и друге организације, а које нису у функцији
остваривања делатности носиоца права
коришћења на тој ствари, као и ако се
ствари користе супротно закону, другом
пропису
или
природи
и
намени
непокретности, а у другим случајевима под
условом да се носиоцу права коришћења
обезбеди коришћење друге одговарајуће
непокретности,
24. одлучује о давању на коришћење
непокретности које општина стекне
наслеђем, поклоном или једностраном
изјавом воље, или на други законом одређен
начин,
25. одлучује о давању сагласности
јавним предузећима и друштвима капитала
чији је оснивач општина, а који су носиоци
права коришћења на непокретностима, за
упис права својине на ти непокретностима,
26. одлучује о давању на коришћење
комуналне мреже,".

У члану 42. став 1, после тачке 48,
додају се нове тачке 49. 50. и 51. које гласе:
"49. образује правобранилаштво
општине и поставља правобраниоца и
заменика
правобраниоца,образује
општински
Штаб
за
ванредне

Број 6 страна 51

“Службени лист општине Неготин”

ситуације,доноси локални план управљања
отпадом,
којим
дефинише
циљеве
управљања
отпадом на својој територији."
Досадашња тачка 36. постаје тачка 52.
Члан 8.
Члан 62. став 1. тачка 11. мења се и
гласи:
"11. закључује уговоре о прибављању
и располагању непокретностима у јавној
својини, по предходно прибављеном
мишљењу Правобранилаштва општине,".
Члан 62. став 1. тачка 12. мења се и
гласи:
''12. одлучује о давању у закуп,
односно на коришћење комерцијалних
непокретности и за исте закључује уговоре
по претходно прибављеном мишљењу
Правобранилаштва општине,"
После тачке 12. додају се нове тачке
13. 14. 15. и 16. које гласе:
"13. одлучује о залагању покретних
ствари,
14. закључује уговоре са јавним
предузећима, односно са друштвима
капитала која обављају делатност од општег
интереса, о коришћењу ствари у јавној
својини која им нису уложена у капитал, као
и уговоре са друштвима капитала и јавним
предузећима која не обављају делатност од
општег
интереса,
о
коришћењу
непокретности које им нису уложене у
капитал, а које су неопходне за обављање
делатности ради које су основани, по
претходно
прибављеном
мишљењу
Правобранилаштва општине,
15. закључује уговоре о регулисању
међусобних права и обавеза насталих по
основу конверзије права коришћења у право
својине уз накнаду, или овлашћује друга
лица за
закљ учење тих уговора,
16. расписује јавни конкурс за доделу
средстава из буџета општине за
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суфинансирање пројеката за остваривање
јавног интереса у области јавног
информисања. ii
Досадашње тачке 13. до 19. постају
тачке 17. до 23.
Члан 9.
У члану 64. став 1. после тачке 6.
додаје се нова тачка 7. која гласи:
"7. Предлаже акт о прибављању,
коришћењу, управљању и располагању
стварима у јавној својини о којима одлучује
општина;".
Досадашње тачке 7. до 10. постају
тачке 8. до 11.
Члан 10.
У члану 74. став 4. после речи
"начелник" додаје се тачка, а речи ",уз
сагласност председника општине." бришу
се.
Члан 11.
У члану 93. Статута додаје се нови
став 2, који гласи:
"Рад органа месне заједнице је јаван.
Јавност у раду се обезбеђује обавезним
јавним расправама о предлогу финансијског
плана месне заједнице, о завршном рачуну,
годишњим извештајима о раду и у другим
приликама када то органи општине и месне
заједнице оцене потребним; као и
истицањем дневног реда и дела материјала
са седница органа месне заједнице на
огласној табли месне заједнице или другом
погодном месту најкасније три дана пре
дана одржавања седнице.".
Члан 12.
Овлашћује се Комисија за статутарна,
нормативна питања, представке и жалбе да у
року од 30 дана од дана ступања на снагу
ове Одлуке изради пречишћен текст Статута
и исти објави у "Службеном листу општине
Неготин".
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Члан 13.
Прописи општине ускладиће се са
одредбама ове Одлуке у року од годину
дана од дана ступања на снагу ове Одлуке.
Члан 14.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у "Службеном листу
општине Неготин".
Број: 110-5/2015-I/08
Дана 31.03.2015.године
СКУПШТИНА ОПШТИНА НЕГОТИН
ПРЕДСЕДНИК,
др мед.Љубисав Божиловић,с.р.
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На основу одредби члана 47. и 63. 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 и 142/2014),члана 32. став 1. тачка 2.
Закона
о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр. 129/2007) и члана 42. став 1. тачка 2. Статута општине Неготин
(„Службени лист општине Неготин“број: 22/2008),Скупштина општине Неготин на седници одржаној дана
31.03.2015. године,
д о н е л а ј е
ОДЛУКУ
-

О ИЗМЕНAMA И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ НЕГОТИН ЗА 2015. ГОДИНУ
Члан 1.

У Одлуци о буџету општине Неготин за 2015. годину („Сл. лист општине Неготин“ ,број: 44/2014) члан 1.се мења и
гласи:
Приходи и примања,расходи и издаци буџета општине Неготин за 2015. годину (у даљем тексту: буџет), састоје се
од:
Економска
класификација

А.

РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА

1.

Укупни приходи и примања остварени по основу продаје
нефинансијске имовине

7+8

1.069.216.000

2.

Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине

4+5

1.036.977.000

3.

Буџетски суфицит/дефицит

4.

Издаци за набавку финансијске имовине (осим за набавку
домаћих хартија од вредности)

5.

Укупан фискални суфицит/дефицит

(7+8) - (4+5)
62
((7+8) - (4+5)) - 62

у динарима

32.239.000
0
32.239.000
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Б.

РАЧУН ФИНАНСИРАЊА

1.

Примања од задуживања

91

0

2.

Примања од продаје финансијске имовине

92

0

3.

Издаци за набавку финансијске имовине (осим за набавку
домаћих хартија од вредности)

6211

0

4.

Издаци за отплату главнице дуга

5.

Нето финансирање

6.

Укупан фискални суфицит/дефицит плус нето
финансирање

В.

В. ДОДАТНИ ПРИХОДИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

61

32.239.000

(91+92) - (61+6211)

-32.239.000

(((7+8) - (4+5)) - 62) +
((91+92)-(6211+61))

71.400.000
365.097.000
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Приходи и примања,расходи и издаци буџета утврђени су у следећим износима:
у дин
ОПИС
1
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ
НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
1. Порески приходи
1.1.Порез на доходак,добит и капиталне добитке (осим
самодоприноса)
1.2. Самодопринос
1.3. Порез на имовину
1.4. Порез на добра и услуге (осим накнада које се
користе преко Буџетског фонда), у чему:
- поједине врсте прихода са одређеном наменом
(наменски приходи)
1.5. Остали порески приходи
2. Непорески приходи (осим накнада које се користе
преко Буџетског фонда), у чему:
- поједине врсте прихода са одређеном наменом
(наменски приходи)
3. Донације
4. Трансфери
5. Примања од продаје нефинансијске имовине
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ
НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ
1. Текући расходи
1.1. Расходи за запослене
1.2. Коришћење роба и услуга
1.3. Отплата камата
1.4. Субвенције

Економска
класификација
2
7+8

Средства
из буџета
3

71

1.069.216.000
714.916.000

711

310.100.000

711180
713

6.000.000
280.000.000

714

64.816.000

716

60.000.000

74

88.100.000

7141
731+732
733
8

265.000.000
1.200.000

4+5

1.036.977.000

4
41
42
44
45

824.691.000
244.557.000
306.370.000
8.000.000
62.300.000

03.04.2015.

“Службени лист општине Неготин”

Број 6 страна 56

1.5. Социјална заштита из буџета
1.6. Остали расходи,у чему
- средства резерви
2. Трансфери
3. Издаци за набавку нефинансијске имовине
4. Издаци за набавку финансијске имовине (осим 6211)
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА
1. Примања по основу отплате кредита и продаје
финансијске имовине
2. Задуживање
2.1. Задуживање код домаћих кредитора
2.2. Задуживање код страних кредитора
ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ
3. Отплата дуга
3.1. Отплата дуга домаћим кредиторима
3.2. Отплата дуга страним кредиторима
3.3. Отплата дуга по гаранцијама
4. Набавка финансијске имовине

47

8.780.000

48+49

71.218.000

463+465
5
62

123.466.000
212.286.000
/

92
91
911
912

61
611
612
613
6211

32.239.000

71.400.000

НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ
РАНИЈИХ ГОДИНА (класа 3,извор финансирања
13)

3

НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ОД
ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА
(класа 3,извор финансирања 14)

3
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Члан 2.
Члан 2. мења се и гласи:
ОПШТИ ДЕО - ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА
Шифра

Прогр
ам

1
1101

Програмс
ка
активнос
т/
Пројекат
2

1101-0001
1101-0002
0601
0601-0001
0601-0002
0601-0003
0601-0004
0601-0005
0601-0006
0601-0007
0601-0008
0601-0009
0601-0010

Назив

3
Програм 1. Локални развој и просторно
планирање
Стратешко, просторно и урбанистичко планирање
Уређивање грађевинског земљишта
Програм 2. Комунална делатност
Водоснабдевање
Управљање отпадним водама
Одржавање депонија
Даљинско грејање
Јавни превоз
Паркинг сервис
Уређивање, одржавање и коришћење пијацa
Јавна хигијена
Уређење и одржавање зеленила
Јавна расвета

Средства из
буџета

Структ-ура
%

Сопствен
и и други
приходи

Укупна средства

Надлежан
орган/осо
ба

4

5

6

7

8

143.996.000,00
16.793.000,00
127.203.000,00
15.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

13,5%
1,6%
11,9%
1,4%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

460000
10000
450000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

144.456.000,00
16.803.000,00
127.653.000,00
15.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0601-0011
0601-0012
0601-0013
0601-0014

Одржавање гробаља и погребне услуге
Одржавање стамбених зграда
Ауто-такси превоз путника
Остале комуналне услуге
Програм 3. Локални економски развој

1501-0001
1501-0002
1501-0003
1501-0004

Подршка постојећој привреди
Унапређење привредног амбијента
Подстицаји за развој предузетништва
Одржавање економске инфраструктуре
Финансијска подршка локалном економском
развоју
Пројекат:Лични ставови -заједничке одлуке
Програм 4. Развој туризма
Управљање развојем туризма
Туристичка промоција
Програм 5. Развој пољопривреде

1501

1501-0005
1501-П1
1502
1502-0001
1502-0002
0101
0101-0001
0101-0002
0101-0003
0401
0401-0001
0401-0002
0401-0003
0401-0004
0701
0701-0001
0701-0002

Унапређење услова за пољопривредну делатност
Подстицаји пољопривредној производњи
Рурални развој
Програм 6. Заштита животне средине
Управљање заштитом животне средине и
природних вредности
Управљање комуналним отпадом
Праћење квалитета елемената животне средине
Заштита природних вредности и унапређење
подручја са природним својствима
Програм 7. Путна инфраструктура
Управљање саобраћајном инфраструктуром
Одржавање путева
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0,00
0,00
0,00
15.000.000,00
33.550.000,00
100.000,00
28.225.000,00
2.500.000,00
0,00

0,0%
0,0%
0,0%
1,4%
3,1%
0,0%
2,6%
0,2%
0,0%

0
0
0
0
50000000
0
46875000
0
0

0,00
0,00
0,00
15.000.000,00
83.550.000,00
100.000,00
75.100.000,00
2.500.000,00
0,00

2.500.000,00
225.000,00
7.674.000,00
0,00
7.674.000,00
41.770.000,00
13.770.000,00
28.000.000,00
0,00
40.000.000,00

0,2%
0,0%
0,7%
0,0%
0,7%
3,9%
1,3%
2,6%
0,0%
3,7%

0
3125000
10356000
0
10356000
29240000
29240000
0
0
20000000

2.500.000,00
3.350.000,00
18.030.000,00
0,00
18.030.000,00
71.010.000,00
43.010.000,00
28.000.000,00
0,00
60.000.000,00

40.000.000,00
0,00
0,00

3,7%
0,0%
0,0%

20000000
0
0

60.000.000,00
0,00
0,00

0,00
84.000.000,00
46.000.000,00
0,00

0,0%
7,9%
4,3%
0,0%

0
40353000
0
0

0,00
124.353.000,00
46.000.000,00
0,00
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0701-П1
0701-П2
0701-П3
2001
2001-0001
2002
2002-0001
2002-П1
2002-П2
2002-П3
2002-П4
2002-П5
2002-П6
2003
2003-0001
2003-П1
2003-П2
2003-П3
2003-П4

0901
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Пројекат: Наставак реконструкција зелене пијаце
Пројекат: Реконструкција улице Стојанке
Радосављевић
Пројекат: Реконструкција улице Стефаније
Михајловић
Програм 8. Предшколско васпитање
Функционисање предшколских установа
Програм 9. Основно образовање
Функционисање основних школа
ОШ "Бранко Радичевић" Неготин-санирање равних
делова крова на матичној школи
ОШ "Вук Караџић" Неготин-програм
модернизације школа (изградња ограде)
ОШ "Вера Радосављевић"Неготин-реконструкција
крова на матичној школи
ОШ "Павле Илић Вељко" Душановац-санација
кровне конструкције школе
ОШ "Хајдук Вељко" Штубик -програм
модернизације школа
ОШ "Јован Јовановић Змај" Јабуковац реконструкција кровне конструкције
Програм 10. Средње образовање
Функционисање средњих школа
Неготинска гимназија -енергетски развод за
напајање рачунара
Пољопривредна школа "Рајко Боснић" Буково куповина половног аутобуса
Техничка школа-замена дела столарије
Музичка школа "Стеван Мокрањац" Неготинпрограм модернизације школа (санација
фасаде,столарије и лимарије)
Програм 11. Социјална и дечја заштита
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18.000.000,00

1,7%

27000000

45.000.000,00

15.000.000,00

1,4%

13353000

28.353.000,00

5.000.000,00
64.786.000,00
64.786.000,00
95.915.000,00
75.528.000,00

0,5%
6,1%
6,1%
9,0%
7,1%

0
42103000
42103000
0
0

5.000.000,00
106.889.000,00
106.889.000,00
95.915.000,00
75.528.000,00

2.560.000,00

0,2%

0

2.560.000,00

1.611.000,00

0,2%

0

1.611.000,00

4.235.000,00

0,4%

0

4.235.000,00

6.203.000,00

0,6%

0

6.203.000,00

3.642.000,00

0,3%

0

3.642.000,00

2.136.000,00
22.122.000,00
16.132.000,00

0,2%
2,1%
1,5%

0
0
0

2.136.000,00
22.122.000,00
16.132.000,00

390.000,00

0,0%

0

390.000,00

5.000.000,00
400.000,00

0,5%
0,0%

0
0

5.000.000,00
400.000,00

200.000,00
23.326.000,00

0,0%
2,2%

0

200.000,00
26.874.000,00

03.04.2015.

“Службени лист општине Неготин”

Број 6 страна 60
3.548.000

0901-0001
0901-0002
0901-0003
0901-0004
0901-0005
0901-0006
1801
1801-0001
1201
1201-0001
1201-0002
1201-П1
1301
1301-0001
1301-0002
1301-0003
0602
0602-0001
0602-0002
0602-0003
0602-0004
0602-0005

Социјалне помоћи
Прихватилишта, прихватне станице и друге врсте
смештаја
Подршка социо-хуманитарним организацијама
Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне
услуге
Активности Црвеног крста
Дечја заштита
Програм 12. Примарна здравствена заштита
Функционисање установа примарне здравствене
заштите
Програм 13. Развој културе
Функционисање локалних установа културе
Подстицаји културном и уметничком
стваралаштву
Пројекат: Мокрањчеви дани
Програм 14. Развој спорта и омладине
Подршка локалним спортским организацијама,
удружењима и савезима
Подршка предшколском, школском и
рекреативном спорту и масовној физичкој култури
Одржавање спортске инфраструктуре
Програм 15. Локална самоуправа
Функционисање локалне самоуправе и градских
општина
Месне заједнице
Управљање јавним дугом
Општинско јавно правобранилаштво
Заштитник грађана

9.426.000,00

0,9% 148.000

9.574.000,00

200.000,00
4.700.000,00

0,0% 3.400.000
0,4%
0

3.600.000,00
4.700.000,00

0,00
300.000,00
8.700.000,00
3.400.000,00

0,0%
0,0%
0,8%
0,3%

0
0
0
0

0,00
300.000,00
8.700.000,00
3.400.000,00

3.400.000,00
66.874.000,00
63.874.000,00

0,3%
6,3%
6,0%

0
26242000
16142000

3.400.000,00
93.116.000,00
80.016.000,00

0,00
3.000.000,00
35.000.000,00

0,0%
0,3%
3,3%

0
10100000
0

0,00
13.100.000,00
35.000.000,00

35.000.000,00

3,3%

0

35.000.000,00

0,00
0,00
391.803.000,00

0,0%
0,0%
36,6%

0
0
142795000

0,00
0,00
534.598.000,00

262.303.000,00
77.306.000,00
40.239.000,00
1.733.000,00
0,00

24,5%
7,2%
3,8%
0,2%
0,0%

45000000
97795000
0
0
0

307.303.000,00
175.101.000,00
40.239.000,00
1.733.000,00
0,00
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Информисање
Канцеларија за младе
Програми националних мањина
Правна помоћ
Резерве
УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ

Програм 1. Локални развој и просторно
планирање
Програм 2. Комунална делатност
Програм 3. Локални економски развој
Програм 4. Развој туризма
Програм 5. Развој пољопривреде
Програм 6. Заштита животне средине
Програм 7. Путна инфраструктура
Програм 8. Предшколско васпитање
Програм 9. Основно образовање
Програм 10. Средње образовање
Програм 11. Социјална и дечја заштита
Програм 12. Примарна здравствена
заштита
Програм 13. Развој културе
Програм 14. Развој спорта и омладине
Програм 15. Локална самоуправа
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10.000.000,00
222.000,00
0,00
0,00
0,00
1.069.216.000,00

143996000
15000000
33550000
7674000
41770000
40000000
84000000
64786000
95915000
22122000
23326000
3400000
66874000
35000000
391803000

0,9%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
100,0%

0
0
0
0
0
365.097.00
0

10.000.000,00
222.000,00
0,00
0,00
0,00
1.434.313.000,00
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ОПШТИ ДЕО - ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА
Функциje

Функционална класификација

Средства из
буџета

Структура
%

1

2

3

4

000

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

010

Болест и инвалидност;

020

Старост;

030

Корисници породичне пензије;

040

Породица и деца;

050

Незапосленост;

060

Становање;

070

Социјална помоћ угроженом становништву
некласификована на другом месту;

080

Социјална заштита - истраживање и развој;

090

Социјална заштита некласификована на другом
месту

100

ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ
Извршни и законодавни органи, финансијски и
фискални послови и спољни послови;
110
111 Извршни и законодавни органи

16.426.000
7.000.000
9.426.000
314.496.000
78.205.000

1,5%
0,0%
0,0%
0,0%
0,7%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,9%
29,4%
7,3%
0,0%

Средства
из осталих
извора
5

Укупна
јавна
средства
6

148.000

16.574.000

-

-

-

-

-

-

-

7.000.000

-

-

-

-

-

-

-

-

148.000

9.574.000

79.195.000

393.691.000

3.400.000

81.605.000
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112 Финансијски и фискални послови

-

113 Спољни послови

-

Економска помоћ иностранству;
Економска помоћ земљама у развоју и земљама у
121 транзицији
Економска помоћ преко међународних
122 организација

-

120

130

Опште услуге;

182.292.000

131 Опште кадровске услуге

-

132 Опште услуге планирања и статистике

-

133 Остале опште услуге

-

140

Основно истраживање;

-

150

Опште јавне услуге - истраживање и развој;
Опште јавне услуге некласификоване на другом
месту;

-

160
170
180
200
220

13.760.000

Трансакције јавног дуга;
Трансфери општег карактера између различитих
нивоа власти

40.239.000

ОДБРАНА

1.000.000

Цивилна одбрана

1.000.000

-

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
17,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
1,3%
3,8%
0,0%
0,1%
0,1%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

18.000.000

200.292.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

57.795.000

71.555.000

-

40.239.000

-

-

-

1.000.000

-

1.000.000
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300

ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ
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5.733.000

310

Услуге полиције;

-

320

Услуге противпожарне заштите;

-

330

Судови;

1.733.000

340

Затвори;

-

350

Јавни ред и безбедност - истраживање и развој;
Јавни ред и безбедност некласификован на
другом месту

-

360
400
410

ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ
Општи економски и комерцијални послови и
послови по питању рада;

4.000.000
77.894.000
-

411 Општи економски и комерцијални послови

-

412 Општи послови по питању рада

-

420

Пољопривреда, шумарство, лов и риболов;

41.770.000

421 Пољопривреда

-

422 Шумарство

-

423 Лов и риболов

-

430

Гориво и енергија;

431 Угаљ и остала чврста минерална горива

-

0,5%
0,0%
0,0%
0,2%
0,0%
0,0%
0,4%
7,3%
0,0%
0,0%
0,0%
3,9%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

-

5.733.000

-

-

-

-

-

1.733.000

-

-

-

-

-

4.000.000

89.596.000

167.490.000

-

-

-

-

-

-

29.240.000

71.010.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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432 Нафта и природни гас

-

433 Нуклеарно гориво

-

434 Остала горива

-

435 Електрична енергија

-

436 Остала енергија

-

Рударство, производња и изградња;
Ископавање минералних ресурса, изузев
441 минералних горива

-

442 Производња

-

443 Изградња

-

440

450
451
452
453
454
455
460
470

-

Саобраћај;

-

Друмски саобраћај

-

Водени саобраћај

-

Железнички саобраћај

-

Ваздушни саобраћај

-

Цевоводи и други облици саобраћаја

-

Комуникације;
Остале делатности;

-

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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-

471 Трговина, смештај и складиштење

-

472 Хотели и ресторани

-

473 Туризам

7.674.000

474 Вишенаменски развојни пројекти

28.450.000

Економски послови - истраживање и развој;
Истраживање и развој - Општи економски и
481 комерцијални послови и послови по питању рада
Истраживање и развој - Пољопривреда,
482 шумарство, лов и риболов

-

483 Истраживање и развој - Гориво и енергија
Истраживање и развој - Рударство, производња и
484 изградња

-

485 Истраживање и развој - Саобраћај

-

486 Истраживање и развој - Комуникације

-

480

487 Истраживање и развој - Остале делатности
Економски послови некласификовани на другом
месту
490
500

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

-

-

40.000.000

510

Управљање отпадом;

-

520

Управљање отпадним водама;

-

0,0%
0,0%
0,7%
2,7%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
3,7%
0,0%
0,0%

-

-

-

-

-

-

10.356.000

18.030.000

50.000.000

78.450.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20.000.000

60.000.000

-

-

-

-
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Смањење загађености;
Заштита биљног и животињског света и
крајолика;
Заштита животне средине - истраживање и
развој;
Заштита животне средине некласификована на
другом месту

40.000.000

ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ

313.648.000

-

610

Стамбени развој;

-

620

Развој заједнице;

229.648.000

630

Водоснабдевање;

-

640

Улична расвета;
Послови становања и заједнице - истраживање и
развој;
Послови становања и заједнице
некласификовани на другом месту

-

84.000.000

ЗДРАВСТВО

3.400.000

650
660
700
710

Медицински производи, помагала и опрема;

-

-

711 Фармацеутски производи

-

712 Остали медицински производи

-

713 Терапеутска помагала и опрема
720
Ванболничке услуге;

-

0,0%
0,0%
0,0%
3,7%
29,3%
0,0%
21,5%
0,0%
0,0%
0,0%
7,9%
0,3%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

-

-

-

-

-

-

20.000.000

60.000.000

107.813.000

421.461.000

27.000.000

27.000.000

40.460.000

270.108.000

-

-

-

-

-

-

40.353.000

124.353.000

-

3.400.000

-

-

-

-

-

-

-

-
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-

721 Опште медицинске услуге

-

722 Специјализоване медицинске услуге

-

723 Стоматолошке услуге

-

724 Парамедицинске услуге

-

Болничке услуге;

-

731 Опште болничке услуге

-

732 Специјализоване болничке услуге

-

733 Услуге медицинских центара и породилишта

-

734 Услуге домова за негу и опоравак

-

730

3.400.000

740

Услуге јавног здравства;

750

Здравство - истраживање и развој;

-

760

Здравство некласификовано на другом месту.

-

РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ

112.096.000

810

Услуге рекреације и спорта;

35.000.000

820

Услуге културе;

64.874.000

830

Услуге емитовања и штампања;

10.000.000

800

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,3%
0,0%
0,0%
10,5%
3,3%
6,1%
0,9%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.400.000

-

-

-

-

26.242.000

138.338.000

-

35.000.000

26.242.000

91.116.000

-

10.000.000
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Верске и остале услуге заједнице;
Рекреација, спорт, култура и вере - истраживање
и развој;
Рекреација, спорт, култура и вере,
некласификовано на другом месту
ОБРАЗОВАЊЕ

910

Предшколско и основно образовање;

03.04.2015.

2.000.000
222.000
184.523.000
-

911 Предшколско образовање

64.786.000

912 Основно образовање

95.915.000

913 Основно образовање са домом ученика

-

914 Основно образовање са средњом школом

-

915 Специјално основно образовање
Основно образовање са средњом школом и
916 домом ученика

-

Средње образовање;

22.122.000

921 Ниже средње образовање

-

922 Више средње образовање

-

923 Средње образовање са домом ученика

-

920

930
Више образовање;
931 Више образовање

-

0,2%
0,0%
0,0%
17,3%
0,0%
6,1%
9,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
2,1%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

-

2.000.000

-

-

-

222.000

42.103.000

226.626.000

-

-

42.103.000

106.889.000

-

95.915.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

22.122.000

-

-

-

-

-

-

-

-
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-

932 Више образовање са студентским домом
940

0,0%

-

0,0%

-

Високо образовање;

941 Високо образовање - први степен

-

942 Високо образовање - други степен

-

950

Образовање које није дефинисано нивоом;

-

960

Помоћне услуге образовању;

-

970

Образовање - истраживање и развој;

980

Образовање некласификовано на другом месту
УКУПНО

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

-

0,2%

1.700.000

100,0%

1.069.216.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.700.000

365.097.000 1.434.313.000

Издаци буџета општине Неготин по наменама
ОПШТИ ДЕО - ИЗДАЦИ ПО ОСНОВНИМ НАМЕНАМА
Екон
.
клас.

ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА

Средства
из буџета

Структур
а
%

1

2

3

4

400

ТЕКУЋИ РАСХОДИ

410

РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

824.691.000
244.557.000

77,1%
22,9%

Средства
из
осталих
извора
5

Укупна
јавна
средства
6

167.680.00
0

992.371.000

9.585.000

254.142.000

Број 6 страна 71

“Службени лист општине Неготин”

03.04.2015.

411

Плате и додаци запослених

412

Социјални доприноси на терет послодавца

413

Накнаде у натури (превоз)

414

Социјална давања запосленима

7.172.000

415

Накнаде за запослене

1.725.000

416

Награде,бонуси и остали посебни расходи

4.646.000

417

Посланички додатак;

2.500.000

418

Судијски додатак.

420

КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА

421

Стални трошкови

67.641.000

422

Трошкови путовања

33.503.000

423

Услуге по уговору

32.974.000

424

Специјализоване услуге

425

Текуће поправке и одржавање (услуге и мат)

38.960.000

426

Материјал

11.450.000

430
431

УПОТРЕБА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА
Амортизација некретнина и опреме;

192.800.000
35.315.000
399.000

306.370.000

121.842.000

-

18,0%
3,3%
0,0%
0,7%
0,2%
0,4%
0,2%
0,0%
28,7%
6,3%
3,1%
3,1%
11,4%
3,6%
1,1%
0,0%
0,0%

2.300.000

195.100.000

330.000

35.645.000

294.000

693.000

4.890.000

12.062.000

60.000

1.785.000

1.711.000

6.357.000

-

2.500.000

-

-

152.409.00
0

458.779.000

9.733.000

77.374.000

1.941.000

35.444.000

21.840.000

54.814.000

78.103.000

199.945.000

21.702.000

60.662.000

19.090.000

30.540.000

459.000

459.000
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-

432

Амортизација култивисане имовине;

-

433

Употреба драгоцености;

-

434

Употреба природне имовине;

-

435

Амортизација нематеријалне имовине

-

440

ОТПЛАТА КАМАТА

8.000.000

441

Отплата домаћих камата;

5.000.000

442

Отплата страних камата;

-

443

Отплата камата по гаранцијама

-

Пратећи трошкови задуживања

3.000.000

444
450

62.300.000

4512

СУБВЕНЦИЈЕ
Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и
организацијама
Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и
организацијама

452

Субвенције приватним финансијским институцијама;

-

453

Субвенције јавним финансијским институцијама;

-

454

Субвенције приватним предузећима

460
461

ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ
Донације страним владама

4511

57.200.000
-

5.100.000
123.466.000

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,7%
0,5%
0,0%
0,0%
0,3%
5,8%
5,3%
0,0%
0,0%
0,0%
0,5%
11,5%
0,0%

459.000

459.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8.000.000

-

5.000.000

-

-

-

-

-

3.000.000

-

62.300.000

-

57.200.000

-

-

-

-

-

5.100.000

248.000

123.714.000
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462

Донације и дотације међународним организацијама

4631

Текући трансфери осталим нивоима власти

4632

Капитални трансфери осталим нивоима власти

464

Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања

465

Остале донације, дотације и трансфери

470

СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ

8.780.000

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

8.780.000

480

ОСТАЛИ РАСХОДИ

46.218.000

481

Дотације невладиним организацијама;

32.800.000

482

Порези, обавезне таксе, казне и пенали;

1.401.000

483

11.517.000

489

Новчане казне и пенали по решењу судова;
Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних
непогода или других природних узрока;
Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних
органа;
Расходи који се финансирају из средстава за реализацију националног
инвестиционог плана

490

АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА

25.000.000

494

Административни трансфери из буџета - Текући расходи

484
485

70.824.000
27.439.000
25.203.000

500.000
-

-

0,0%
6,6%
2,6%
0,0%
2,4%
0,8%
0,8%
4,3%
3,1%
0,1%
1,1%
0,0%
0,0%
0,0%
2,3%
0,0%

-

-

-

-

109.000

70.933.000

39.000

27.478.000

-

-

100.000

25.303.000

-

8.780.000

-

8.780.000

4.979.000

51.197.000

3.410.000

36.210.000

1.381.000

2.782.000

188.000

11.705.000

-

500.000

-

-

-

-

-

25.000.000

-

-
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Административни трансфери из буџета - Издаци за нефинансијску
имовину
Административни трансфери из буџета - Издаци за отплату главнице
и набавку финансијске имовине

-

499
4991
1
4991
2

Административни трансфери из буџета - Средства резерве

500

КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ

510

ОСНОВНА СРЕДСТВА

511

Зграде и грађевински објекти;

512

Машине и опрема;

513

Остале некретнине и опрема;

-

514

Култивисана имовина;

-

515

Нематеријална имовина

520

ЗАЛИХЕ

521

Робне резерве;

522

Залихе производње;

523

Залихе робе за даљу продају

25.000.000

Стална резерва

-

Текућа резерва

212.286.000

210.730.000

190.624.000
18.656.000

1.450.000
5.000
-

0,0%

-

-

-

-

-

25.000.000

-

-

-

-

19,9%

197.417.00
0

409.703.000

19,7%

195.207.00
0

405.937.000

17,8%

170.941.00
0

361.565.000

23.715.000

42.371.000

-

-

-

-

551.000

2.001.000

2.210.000

2.215.000

-

-

-

-

0,0%
2,3%
0,0%
0,0%

1,7%
0,0%
0,0%
0,1%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
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5.000
531

Драгоцености

540

ПРИРОДНА ИМОВИНА

541

Земљиште;

542

Рудна богатства;

543

Шуме и воде

550

Неф. Имов. која се фин. из сред. за реализ. нип-а

551

Неф. имовина која се фин. из сред. за реализ. нип-а

1.551.000
1.551.000
-

610

ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ

32.239.000

611

Отплата главнице домаћим кредиторима

32.239.000

612

Отплата главнице страним банкама

-

613

Отплата дуга по гаранцијама

-

620

Набавка финансијске имовине

-

621

Набавка домаће фин. Имовине

-

УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ

1.069.216.00
0

2.210.000

2.215.000

-

1.551.000

-

1.551.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

32.239.000

-

32.239.000

0,0%
0,1%
0,1%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
3,0%
3,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
100,0%

-

-

-

-

365.097.00
0

1.434.313.000
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Члан 3.
Члан 3. мења се и гласи:Износ од 33.000.000,00 динара замењује се износом од 32.709.000,00
динара.
Члан 4.
Члан 4. мења се и гласи:
У Одлуци о буџету општине Неготин за 2015.годину (“Сл. лист општине Неготин”, бр. 44/2014),у члану 4. у
табеларном прегледу А. Капитални пројекти-зграде и грађевински објекти , под редним бројем 22. Укупна вредност
пројекта износ „28.000.000“ распоређује се на изворе финансирања на следећи начин: из текућих прихода износ од
14.000.000 динара,а додају се као извор финансирања приходи из буџета Републике Србије у износу од 14.000.000
динара и додаје се у наредној колони износ од 548.000 динара планираних за 2016. годину.Под редним бројем 22/1
Санација и реконструкција крова на згради Ватрогасног дома-година почетка финансирања пројекта: 2015; година
завршетка финансирања пројекта: 2015,укупна вредност пројекта 3.140.000 динара,извори финансирања из
текућих прихода.Додаје се под редним бројем 22/2 Санација и реконструкција крова и фасаде на згради републичке
инспекције у улици Хајдук Вељковој 2 -година почетка финансирања пројекта: 2015; година завршетка
финансирања пројекта: 2015,укупна вредност пројекта 2.342.000 динара,извори финансирања из текућих прихода
износ од 1.342.000 динара и приходи из буџета Републике Србије (из средстава Борског округа) у износу од
1.000.000 динара.Додаје се под редним бројем 22/3 Изградња контејнера (монтажних објеката за становање) година почетка финансирања пројекта: 2015; година завршетка финансирања пројекта: 2015,укупна вредност
пројекта 3.000.000 динара,извори финансирања из текућих прихода.
Члан 5.
Члан 5. мења се и гласи:
Приходи,примања и пренета средства из предходног периода буџета општине Неготин износ од
1.419.313.000,00 динара замењује се износом 1.434.313.000 динара.У табеларном прегледу у колони средства из
осталих извора финансирања буџетских корисника на конту 733251 износ од 80.353.000,00 динара замењује се
износом од 95.353.000,00 динара,у колони укупна јавна сртедства износ од 85.353.000,00 динара замењује се
износом од 100.353.000,00 динара.
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II – ПОСЕБАН ДЕО
Члан 6.

Раздео

Глава

Програмска
Класиф.

Функција

Позиција

Економ.
Класиф.

Укупни расходи и издаци,укључујући расходе за отплату главнице дуга,износ од 1.419.313.000
динара замењује се износом од 1.434.313.000 динара,финансирани из свих извора финансирања распоређују се
по корисницима и врстама издатака, и то:

Опис

1

2

3

4

5

6

7

1

1
0602
0602-0001
110
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

411
412
414
415
416
417
421
422
423
424

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
ПА-Функционисање локалне самоуправе и градских општина
Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни
послови
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Одборнички додатак
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге

Средства из
буџета

Средства
из
осталих
извора

Укупна
јавна
средства

8

9

10

1.188.000
238.000
1.000
1.000
960.000
2.500.000
100.000
100.000
1.800.000
1.000

1.188.000
238.000
1.000
1.000
960.000
2.500.000
100.000
100.000
1.800.000
1.000
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11
12
13
14
15
16

1

1.000.000
159.000
1.500.000
100.000
1.000
1.000

1.000.000
159.000
1.500.000
100.000
1.000
1.000

01

Материјал
Остале дотације и трансфери
Дотације невладиним организацијама Политичким странкама
Дотације невладиним организацијама Национални савет
Порези, обавезне таксе, казне и пенали
Новчане казне и пенали по решењу судова
Извори финансирања за функцију 110:
Приходи из буџета

9.650.000

9.650.000

9.650.000

01

Функција 110:
Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:
Приходи из буџета

9.650.000

01

Свега за програмску активност 0602-0001:
Извори финансирања за Главу 1:
Приходи из буџета
Свега за Главу 1:
ЛОКАЛНИ ИЗБОРИ
ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
ПА-Функционисање локалне самоуправе и градских општина
Опште јавне јавне услуге које нису класификоване на другом месту
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Материјал
Извори финансирања за функцију 160:
Приходи из буџета

9.650.000

426
465
481
481
482
483

2
0602
0602-0001
160
17
18
19
20
21
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416
421
422
423
426
01

Функција 160:
Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:

0

9.650.000

9.650.000
9.650.000

0

9.650.000

9.650.000
9.650.000

0

9.650.000

1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

5.000

5.000

5.000

0

5.000
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01

Приходи из буџета

5.000
5.000

01

Свега за програмску активност 0602-0001:
Извори финансирања за Главу 2:
Приходи из буџета
Свега за Главу 2:

5.000

01

Извори финансирања за Раздео 1:
Приходи из буџета

411
412
414
415
416
421
422
423
424
426
465
482
483

Свега за Раздео 1:
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
ПА-Функционисање локалне самоуправе и градских општина
Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни
послови
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Накнаде,бонуси и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Материјал
Остале дотације и трансфери
Порези, обавезне таксе, казне и пенали
Новчане казне и пенали по решењу судова

1
0602
0602-0001
110
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

03.04.2015.

Извори финансирања за функцију 110:

5.000
0

5.000

5.000
0

9.655.000
9.655.000

3.900.000
735.000
1.000
1.000
2.100.000
11.000.000
300.000
6.000.000
2.500.000
800.000
516.000
1.000
1.000

5.000

5.000

9.655.000
0

9.655.000

3.900.000
735.000
1.000
1.000
2.100.000
11.000.000
300.000
6.000.000
2.500.000
800.000
516.000
1.000
1.000
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01

Приходи из буџета

27.855.000
27.855.000

01

Функција 110:
Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 0602-0001:

27.855.000

Извори финансирања за Програм 15:
Приходи из буџета

27.855.000

01

01

2.500.000

01

Функција 160:
Извори финансирања за програмску активност 1501-0003:
Приходи из буџета

2.500.000

01

Свега за програмску активност 1501-0003:
Извори финансирања за Програм 3:
Приходи из буџета
Свега за Програм 3:
ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
ПА-Финансијска подршка локалном економском развоју
Опште јавне јавне услуге које нису класификоване на другом месту
Субвенције- за самозапошљавње
Извори финансирања за функцију 160:

2.500.000

160
454

1501
1501-0005
160
36

454

27.855.000
0

27.855.000

Свега за Програм 15:
ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
ПА-Подстицаји за развој предузетништва
Опште јавне јавне услуге које нису класификоване на другом месту
Субвенције-запошљавње појединаца по уговору
Извори финансирања за функцију 160:
Приходи из буџета

1501
1501-0003
35
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27.855.000

27.855.000
27.855.000

0

27.855.000

27.855.000
0

27.855.000

2.500.000

2.500.000

2.500.000

2.500.000
0

2.500.000

2.500.000
0

2.500.000

2.500.000

2.500.000

2.500.000
2.500.000

0

2.500.000

2.500.000
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01

Приходи из буџета

2.500.000
2.500.000

01

Функција 160:
Извори финансирања за програмску активност 1501-0005:
Приходи из буџета

2.500.000

01

Свега за програмску активност 1501-0005:
Извори финансирања за Програм 3:
Приходи из буџета
Свега за Програм 3:
ПРОГРАМ 5: РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ
ПА-Подстицаји пољопривредној производњи
Пољопривреда,шумарство,лов и риболов
Субвенције јавним нефинансиским предузећима и организацијама расподела средстава по конкурсу

2.500.000

0101
0101-0002
420
37

4511

2.500.000
2.500.000

0

2.500.000
2.500.000

0

2.500.000

28.000.000

28.000.000

28.000.000

28.000.000

28.000.000

01

Функција 420:
Извори финансирања за програмску активност 0101-0002:
Приходи из буџета

28.000.000

01

Свега за програмску активност 0101-0002:
Извори финансирања за Програм 5:
Приходи из буџета
Свега за Програм 5:
ПРОГРАМ 2:КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ
ПА-Остале комуналне услуге
Развој заједнице
Субвенције јавним нефинансиским предузећима и организацијама
Извори финансирања за функцију 620:

28.000.000

4511

0

2.500.000

Извори финансирања за функцију 420:
Приходи из буџета

620

2.500.000

2.500.000

01

0601
0601-0014
38

03.04.2015.

0

28.000.000

28.000.000
0

28.000.000

15.000.000

28.000.000

28.000.000
28.000.000

0

28.000.000

15.000.000

03.04.2015.
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Приходи из буџета

15.000.000
15.000.000

01

Функција 620:
Извори финансирања за програмску активност 0601-0014:
Приходи из буџета

15.000.000

01

Свега за програмску активност 0601-0014:
Извори финансирања за Програм 2:
Приходи из буџета

15.000.000

01

Свега за Програм 2:
ПРОГРАМ 3:ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
ПА-Подршка постојећој привреди
Развој заједнице
Субвенције приватним предузећима
Извори финансирања за функцију 620:
Приходи из буџета

100.000

01

Функција 620:
Извори финансирања за програмску активност 1501-0001:
Приходи из буџета

100.000

01

Свега за програмску активност 1501-0001:
Извори финансирања за Програм 3:
Приходи из буџета
Свега за Програм 3:
ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
ПА-Информисање
Услуге емитовања и штампања
Услуге по уговору-расподела средстава по конкурсу
Извори финансирања за функцију 830:
Приходи из буџета

100.000

1501
1501-0001
620
39

454

0602
0602-0006
830
40
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423
01

15.000.000
0

15.000.000

15.000.000
15.000.000

0

15.000.000

15.000.000
15.000.000

0

15.000.000

100.000

100.000

100.000

100.000
0

100.000

100.000
100.000

0

100.000

100.000
100.000

0

100.000

10.000.000

10.000.000

10.000.000

10.000.000
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10.000.000

01

Функција 830:
Извори финансирања за програмску активност 0602-0006:
Приходи из буџета

10.000.000

01

Свега за програмску активност 0602-0006:
Извори финансирања за Програм 15:
Приходи из буџета

10.000.000

01

Свега за Програм15:
Извори финансирања за Главу 1:
Приходи из буџета

85.955.000

0

85.955.000

421
422
423
424
425
426
511
512

Свега за Главу 1:
ДОНАЦИЈЕ
ПРОГРАМ 3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
ПА-Унапређење привредног амбијента
Вишенаменски развојни пројекти
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема

125.000
100.000
5.000.000
3.300.000
100.000
1.000.000
6.000.000
12.600.000

500.000
1.000.000
9.163.000
500.000
5.000.000
1.712.000
9.250.000
19.750.000

625.000
1.100.000
14.163.000
3.800.000
5.100.000
2.712.000
15.250.000
32.350.000

01
06
07

Извори финансирања за функцију 474:
Приходи из буџета
Донације од међународних организација
Донације од других нивоа власти

36.875.000
10.000.000

28.225.000
36.875.000
10.000.000

46.875.000

75.100.000

2
1501
1501-0002
474
41
42
43
44
45
46
47
48

03.04.2015.

Функција 474:

0

10.000.000

10.000.000
0

10.000.000

10.000.000
10.000.000

0

85.955.000

10.000.000
85.955.000

28.225.000

28.225.000

10.000.000

03.04.2015.
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01
06
07

Извори финансирања за програмску активност 1501-0002:
Приходи из буџета
Донације од међународних организација
Донације од других нивоа власти

421
423
426
511
512

Свега за програмску активност 1501-0002:
Пројекат:Лични ставови -заједничке одлуке
Вишенаменски развојни пројекти
Стални трошкови
Услуге по уговору
Материјал
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема

01
06

Извори финансирања за функцију 474:
Приходи из буџета
Донације од међународних организација

01
06

Функција 474:
Извори финансирања за пројекат 1501-П1:
Приходи из буџета
Донације од међународних организација

01
06
07

Свега за пројекат 1501-П1:
Извори финансирања за Програм 3:
Приходи из буџета
Донације од међународних организација
Донације од других нивоа власти

01
06

Свега за Програм 3:
Извори финансирања за Главу 2:
Приходи из буџета
Донације од међународних организација

1501-П1
474
49
50
51
52
53
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28.225.000

28.225.000

36.875.000
10.000.000

28.225.000
36.875.000
10.000.000

46.875.000

75.100.000

1.837.000
288.000
750.000
250.000

75.000
1.837.000
438.000
750.000
250.000

3.125.000

225.000
3.125.000

3.125.000

3.350.000

3.125.000

225.000
3.125.000

3.125.000

3.350.000

40.000.000
10.000.000

28.450.000
40.000.000
10.000.000

50.000.000

78.450.000

40.000.000

28.450.000
40.000.000

75.000
150.000

225.000
225.000
225.000
225.000
28.450.000

28.450.000
28.450.000
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07

03.04.2015.

Донације од других нивоа власти
Свега за Главу 2:
Извори финансирања за Раздео 2:

01

Приходи из буџета

06
07

Донације од међународних организација
Донације од других нивоа власти
Свега за Раздео 2:

3

1
0602
0602-0004
330
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

411
412
413
414
415
416
421
422
423
426
465
482
483
01

ОПШТИНСКИ ЈАВНИ ПРАВОБРАНИЛАЦ
ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
ПА-Општинско јавно правобранилаштво
Судови
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде за запослене
Награде,бонуси и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Материјал
Остале донације, дотације и трансфери
Порези, обавезне таксе, казне и пенали
Новчане казне и пенали по решењу судова
Извори финансирања за функцију 330:
Приходи из буџета

28.450.000

10.000.000

10.000.000

50.000.000

78.450.000

40.000.000
10.000.000

114.405.00
0
40.000.000
10.000.000
164.405.00
0

114.405.000

114.405.000

50.000.000

1.188.000
238.000
3.000
1.000
1.000
1.000
40.000
20.000
40.000
30.000
159.000
2.000
10.000

1.188.000
238.000
3.000
1.000
1.000
1.000
40.000
20.000
40.000
30.000
159.000
2.000
10.000

1.733.000

1.733.000

03.04.2015.
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1.733.000

01

Функција 330:
Извори финансирања за програмску активност 0602-0004:
Приходи из буџета

1.733.000

01

Свега за програмску активност 0602-0004:
Извори финансирања за Програм 15:
Приходи из буџета

1.733.000

01

Свега за Програм 15:
Извори финансирања за Главу 1:
Приходи из буџета

1.733.000

01

Свега за Главу 1:
Извори финансирања за Раздео 3:
Приходи из буџета

1.733.000

411
412
413
414
415
416
421
422
423
424
425

Свега за Раздео 3:
OПШТИНСКА УПРАВА
ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
ПА-Функциунисање локалне самоуправе и градских општина
Опште услуге
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Накнаде,бонуси и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање

1
0602
0602-0001
130
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
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0

1.733.000

1.733.000
0

1.733.000

1.733.000
1.733.000

0

1.733.000

1.733.000
1.733.000

0

1.733.000

93.995.000
17.276.000
250.000
4.000.000
1.200.000
1.141.000
12.000.000
1.300.000
6.000.000
600.000
2.000.000

1.733.000

1.733.000
1.733.000

0

3.000.000

1.733.000

93.995.000
17.276.000
250.000
7.000.000
1.200.000
1.141.000
12.000.000
1.300.000
6.000.000
600.000
2.000.000
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78
79
80
81
82
83
84
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426
465
482
511
512
515
541

Материјал
Остале дотације и трансфери
Порези, обавезне таксе, казне и пенали
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Нематеријална основна средства
Земљиште
Извори финансирања за функцију 130:

01

Приходи из буџета

03
07

Социјални доприноси
Донације од других нивоа власти

03.04.2015.

Функција 130:

4.000.000
12.029.000
200.000
24.000.000
2.000.000
300.000
1.000

15.000.000

4.000.000
12.029.000
200.000
39.000.000
2.000.000
300.000
1.000

3.000.000
15.000.000

182.292.00
0
3.000.000
15.000.000
200.292.00
0

182.292.000

182.292.000

18.000.000

Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:
01

Приходи из буџета

03
07

Социјални доприноси
Донације од других нивоа власти
Свега за програмску активност 0602-0001:

0602
0602-0003
170
85
86
87

441
444
611
01

ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
ПА-Управљање јавним дугом
Управљање јавним дугом
Отплата домаћих камата
Пратећи трошкови задуживања
Отплата главнице домаћим кредиторима
Извори финансирања за функцију 170:
Приходи из буџета

182.292.000
3.000.000
15.000.000
182.292.000

18.000.000

182.292.00
0
3.000.000
15.000.000
200.292.00
0

5.000.000
3.000.000
32.239.000

5.000.000
3.000.000
32.239.000

40.239.000

40.239.000

03.04.2015.

“Службени лист општине Неготин”

01
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Функција 170:
Извори финансирања за Програмску активност 0602-0003:
Приходи из буџета

40.239.000

Свега за Програмску активност 0602-0003:
Извори финансирања за Програм 15:

40.239.000

01

Приходи из буџета

03
07

Социјални доприноси
Донације од других нивоа власти
Свега за Програм 15:

0901
0901-0006

88

0602-0001
220

40.239.000

40.239.000
0

40.239.000

3.000.000
15.000.000

222.531.00
0
3.000.000
15.000.000
240.531.00
0

222.531.000

222.531.000

40.239.000

18.000.000

ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА
ПА-Дечија заштита
Породица и деца

040

0602

0

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета -за новорођену децу и децу
ометену у развоју

7.000.000

7.000.000

7.000.000

7.000.000

01

Извори финансирања за функцију 040:
Приходи из буџета

7.000.000

01

Функција 040:
Извори финансирања за Програмску активност 0901-0006:
Приходи из буџета

7.000.000

01

Свега за Програмску активност 0901-0006:
Извори финансирања за Програм 11:
Приходи из буџета

7.000.000

7.000.000

Свега за Програм 11:
ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
ПА-Функциунисање локалне самоуправе и градских општина
Цивилна заштита

7.000.000

7.000.000

0

7.000.000

7.000.000
7.000.000

0

7.000.000
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89
90
91
92
93
94
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423
424
425
426
511
512

Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема

01

Извори финансирања за функцију 220:
Приходи из буџета

200.000
200.000
100.000
200.000
100.000
200.000

200.000
200.000
100.000
200.000
100.000
200.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

01

Функција 220:
Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:
Приходи из буџета

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

01

Свега за програмску активност 0602-0001:
Извори финансирања за Програм 15:
Приходи из буџета

1.000.000

1.000.000

Свега за Програм 15:
ПРОГРАМ 5: РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ
ПА-Унапређење услова за пољопривредну делатност
Пољопривреда,шумарство,лов и риболов-комасација Радујевац
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Материјал
Остале дотације и трансфери
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 420:
Приходи из буџета
Донације од других нивоа власти

1.000.000

1.000.000

0101
0101-0001
420
95
96
97
97/1
97/2

03.04.2015.

423
424
426
465
511
01
07

Функција 420:

1.184.000
11.830.000
96.000
190.000
470.000

1.640.000
27.600.000

13.770.000
13.770.000

2.824.000
39.430.000
96.000
190.000
470.000

29.240.000

13.770.000
29.240.000

29.240.000

43.010.000

03.04.2015.

“Службени лист општине Неготин”

01
07

Извори финансирања за програмску активност 0101-0001:
Приходи из буџета
Донације од других нивоа власти

01
07
0901
0901-0006
980
98

13.770.000
0

29.240.000

13.770.000
29.240.000

Свега за програмску активност 0101-0001:
Извори финансирања за Програм 5:
Приходи из буџета
Донације од других нивоа власти

13.770.000

29.240.000

43.010.000

13.770.000
0

29.240.000

13.770.000
29.240.000

Свега за Програм 5:
ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА
ПА-Дечија заштита
Образовање неквалификовано на другом месту

13.770.000

29.240.000

43.010.000

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета -стипендије и накнаде за децу

1.700.000

1.700.000

01

Извори финансирања за функцију 980:
Приходи из буџета

1.700.000

1.700.000

1.700.000

1.700.000

01

Функција 980:
Извори финансирања за програмску активност 0901-0006:
Приходи из буџета

1.700.000

1.700.000

1.700.000

1.700.000

01

Свега за програмску активност 0901-0006:
Извори финансирања за Програм 11:
Приходи из буџета

1.700.000

1.700.000

Свега за Програм 11:
ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ
ПА-Функционисање локалних установа културе
Верске и друге услуге заједнице

1.700.000

1.700.000

481

Дотације невладиним организацијама -Православна црква

2.000.000

2.000.000

01

Извори финансирања за функцију 840:
Приходи из буџета

2.000.000

2.000.000

1201
1201-0001
840
99

Број 6 страна 90
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2.000.000

2.000.000

01

Функција 840:
Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:
Приходи из буџета

2.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

01

Свега за програмску активност 1201-0001:
Извори финансирања за Програм 13:
Приходи из буџета

2.000.000

2.000.000

Свега за Програм 13:
ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
ПА-Функционисање локалне самоуправе и градских општина

2.000.000

2.000.000

0602
0602-0001

Јавни ред и безбедност

360
100

511

Зграде и грађевински објекти-безбедност саобраћаја

4.000.000

4.000.000

01

Извори финансирања за функцију 360:
Приходи из буџета

4.000.000

4.000.000

4.000.000

01

Функција 360:
Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:
Приходи из буџета

4.000.000

01

Свега за програмску активност 0602-0001:
Извори финансирања за Програм 15:
Приходи из буџета

4.000.000

4.000.000

4.000.000

4.000.000

481

Свега за Програм 15:
ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА
ПА-Прихватилишта,прихватне станице и друге врсте смештаја
Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни
послови
Дотације невладиним организацијама -избеглице

0901
0901-0002
110
101

Извори финансирања за функцију 110:

0

4.000.000

200.000

4.000.000
4.000.000

0

3.400.000

4.000.000

3.600.000

03.04.2015.
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01
07
13

Приходи из буџета
Донације од других нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

200.000

200.000

01
07
13

Функција 110:
Извори финансирања за програмску активност 0901-0002:
Приходи из буџета
Донације од других нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

0901
0901-0003
110
102

481

Свега за програмску активност 0901-0002:
ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА
ПА-Подршка социо-хуманитарним организацијама
Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни
послови
Донације невладиним организацијама -друштвене организације,удружења распоред по конкурсу

200.000

2.000.000
1.400.000

200.000
2.000.000
1.400.000

3.400.000

3.600.000

4.700.000

01

Свега за програмску активност 0901-0003:
ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА
ПА-Активности Црвеног крста
Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни
послови

4.700.000

Извори финансирања за функцију 110:

3.600.000

4.700.000
4.700.000

Донације невладиним организацијама -Црвени крст

3.400.000

4.700.000

Функција 110:
Извори финансирања за програмску активност 0901-0003:
Приходи из буџета

481

200.000
2.000.000
1.400.000

4.700.000

Извори финансирања за функцију 110:
Приходи из буџета

110

2.000.000
1.400.000

200.000

01

0901
0901-0005

103

Број 6 страна 92

0

4.700.000

300.000

4.700.000
4.700.000

0

4.700.000

300.000
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01

Приходи из буџета

300.000
300.000

01

Функција 110:
Извори финансирања за програмску активност 0901-0005:
Приходи из буџета

300.000

01
07
13

Свега за програмску активност 0901-0005:
Извори финансирања за Програм 11:
Приходи из буџета
Донације од других нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

483
484
499
499

Свега за Програм 11:
ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
ПА-Функциунисање локалне самоуправе и градских општина
Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни
послови
Новчане казне и пенали по решењу судова
Накнаде штете настале услед елементарних непогода
Стална резерва
Текућа резерва

10.000.000
500.000
5.000.000
20.000.000

10.000.000
500.000
5.000.000
20.000.000

01

Извори финансирања за функцију 110:
Приходи из буџета

35.500.000

35.500.000

35.500.000

35.500.000

01

Функција 110:
Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:
Приходи из буџета

35.500.000

35.500.000

35.500.000

35.500.000

01

Свега за програмску активност 0602-0001:
Извори финансирања за Програм 15:
Приходи из буџета

35.500.000

35.500.000

Свега за Програм 15:

35.500.000

35.500.000

0602
0602-0001
110
104
105
106
107

03.04.2015.

300.000
0

300.000

300.000
0

300.000

2.000.000
1.400.000

5.200.000
2.000.000
1.400.000

3.400.000

5.200.000

5.200.000

5.200.000

300.000

03.04.2015.
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Извори финансирања за Главу 1:
01

Приходи из буџета

03
07
13

Социјални доприноси
Донације од других нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Главу 1:

4

2

50.640.000

2.001.000

2.001.000

01

Функција 160:
Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:
Приходи из буџета

2.001.000

2.001.000

2.001.000

2.001.000

01

Свега за програмску активност 0602-0001:
Извори финансирања за Програм 15:
Приходи из буџета

2.001.000

2.001.000

Свега за Програм 15:
Извори финансирања за Главу 2:
Приходи из буџета
Свега за Главу 2:
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ

2.001.000

2.001.000

2.001.000
2.001.000

2.001.000
2.001.000

421
482
511

01
3

292.701.000

01

160

4

3.000.000
46.240.000
1.400.000

292.701.00
0
3.000.000
46.240.000
1.400.000
343.341.00
0

СРЕДСТВА ЗА ДРУГЕ ПОТРЕБЕ
ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
ПА-Функциунисање локалне самоуправе и градских општина
Опште јавне јавне услуге које нису класификоване на другом месту
Трошкови платног промета
Порези, обавезне таксе, казне и пенали
Куповина стамбеног простора
Извори финансирања за функцију 160:
Приходи из буџета

0602
0602-0001
108
109
110

292.701.000

1.000.000
1.000.000
1.000

1.000.000
1.000.000
1.000

2.001.000

2.001.000
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0602
0602-0007
422
423
424
426
512

ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
ПА-Канцеларија за младе
Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом месту
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Материјал
Машине и опрема

1.000
200.000
10.000
10.000
1.000

1.000
200.000
10.000
10.000
1.000

01

Извори финансирања за функцију 860:
Приходи из буџета

222.000

222.000

222.000

01

Функција 860:
Извори финансирања за Програмску активност 0602-0007:
Приходи из буџета

222.000

01

Свега за Програмску активност 0602-0007:
Извори финансирања за Програм 15:
Приходи из буџета

222.000

01

Свега за Програм 15:
Извори финансирања за Главу 3:
Приходи из буџета
Свега за Главу 3:
ФИЗИЧКА КУЛТУРА
ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ
ПА-Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и
савезима
Услуге рекреације и спорта
Дотације невладиним организацијама
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 810:

222.000

860
111
112
113
114
115

4

4
1301
1301-0001
810
116
116/1

03.04.2015.

481
511

0

222.000

222.000
0

222.000

222.000
222.000

0

222.000

24.000.000
11.000.000

222.000

222.000
222.000

0

222.000

24.000.000
11.000.000

03.04.2015.
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01

Приходи из буџета

35.000.000
35.000.000

01

Функција 810:
Извори финансирања за Програмску активност 1301-0001:
Приходи из буџета

35.000.000

01

Свега за Програмску активност 1301-0001:
Извори финансирања за Програм 14:
Приходи из буџета

01

Свега за Програм 14:
Извори финансирања за Главу 4:
Приходи из буџета

01
13

Свега за Главу 4:
БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ПА-Управљање заштитом животне средине и природних вредности
Заштита животне средине
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама
Извори финансирања за функцију 560:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

01
13

Функција 560:
Извори финансирања за Програмску активност 0401-0001:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

5
0401
0401-0001
560
117
118
119
120
121

Број 6 страна 96

423
424
425
426
4511

35.000.000
0

35.000.000

35.000.000
0

35.000.000
35.000.000

500.000
15.000.000
10.000.000
300.000
14.200.000

0

35.000.000
35.000.000

0

20.000.000

40.000.000
40.000.000

35.000.000
35.000.000

35.000.000
35.000.000

35.000.000

35.000.000

500.000
35.000.000
10.000.000
300.000
14.200.000

20.000.000

40.000.000
20.000.000

20.000.000

60.000.000

20.000.000

40.000.000
20.000.000

40.000.000
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40.000.000

01
13

Свега за Програмску активност 0401-0001:
Извори финансирања за Програм 6:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

40.000.000

01
13

Свега за Програм 6:
Извори финансирања за Главу 5:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Главу 5:
ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
ПРОГРАМ 12: ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
ПА-Функционисање установа примарне здравствене заштите
Здравство
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Машине и опрема
Извори финансирања за функцију 740:
Приходи из буџета

40.000.000

6
1801
1801-0001
740
122
123
124

03.04.2015.

424
4631
4632
01

01

Функција 740:
Извори финансирања за Програмску активност 1801-0001:
Приходи из буџета
Свега за Програмску активност 1801-0001:
Извори финансирања за Програм 12:
Приходи из буџета

01

Свега за Програм 12:
Извори финансирања за Главу 6:
Приходи из буџета

01

20.000.000

60.000.000

20.000.000

40.000.000
20.000.000

20.000.000

40.000.000

20.000.000

40.000.000
20.000.000

20.000.000

60.000.000

40.000.000

40.000.000

1.400.000
1.000.000
1.000.000

1.400.000
1.000.000
1.000.000

3.400.000

3.400.000

3.400.000
3.400.000
3.400.000

0

3.400.000

0

3.400.000
3.400.000

3.400.000
3.400.000
3.400.000

3.400.000
0

3.400.000
3.400.000

03.04.2015.
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01
08

Свега за Главу 6:
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
ПА-Месне заједнице
Опште јавне услуге некласификоване на другом месту;
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Стални трошкови
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Остале дотације и трансфери
Порези, обавезне таксе, казне и пенали
Новчане казне и пенали по решењу судова
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Извори финансирања за функцију 160:
Приходи из буџета
Донације од невладиних организација и појединаца

6.754.000

01
08

Функција 160:
Извори финансирања за Програмску активност 0602-0002:
Приходи из буџета
Донације од невладиних организација и појединаца
Свега за Програмску активност 0602-0002:

6.754.000

ПА-Месне заједнице
Развој заједнице
Специјализоване услуге

1.000.000

7
0602
0602-0002
160
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136

411
412
421
423
424
425
426
465
482
483
511
512

0602-0002
620
137
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424

3.400.000

2.500.000
200.000
100.000
460.000
2.048.000
46.000
1.400.000

3.400.000

2.300.000
330.000
4.468.000
2.630.000
10.520.000
4.655.000
1.735.000
100.000
200.000
125.000
28.988.000
1.744.000

2.300.000
330.000
6.968.000
2.830.000
10.620.000
5.115.000
3.783.000
100.000
246.000
1.525.000
28.988.000
1.744.000

57.795.000

6.754.000
57.795.000

57.795.000

64.549.000

57.795.000

6.754.000
57.795.000

57.795.000

64.549.000

6.754.000

6.754.000

1.000.000
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425
511
512
541

Текуће поправке и одржавање
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Земљиште

10.000.000
50.552.000
2.000.000
1.000.000

01
07

Извори финансирања за функцију 620:
Приходи из буџета
Донације од других нивоа власти

64.552.000
64.552.000

01
07

Функција 620:
Извори финансирања за програмску активност 0602-0002:
Приходи из буџета
Донације од других нивоа власти

64.552.000

01
07
08

Свега за програмску активност 0602-0002:
Извори финансирања за Програм 15:
Приходи из буџета
Донације од других нивоа власти
Донације од невладиних организација и појединаца
Свега за Програм 15:

71.306.000

01
07
08

Извори финансирања за Главу 7:
Приходи из буџета
Донације од других нивоа власти
Донације од невладиних организација и појединаца
Свега за Главу 7:

4

8
0602
0602-0002

САМОДОПРИНОС МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА ЈАБУКОВАЦ И
САМАРИНОВАЦ
ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
ПА-Месне заједнице

10.000.000

10.000.000

64.552.000
10.000.000

10.000.000

74.552.000

10.000.000

64.552.000
10.000.000

10.000.000

74.552.000

64.552.000

71.306.000
10.000.000
57.795.000
67.795.000

71.306.000
10.000.000
57.795.000
71.306.000

20.000.000
50.552.000
2.000.000
1.000.000

67.795.000

71.306.000
10.000.000
57.795.000
139.101.00
0
71.306.000
10.000.000
57.795.000
139.101.00
0
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425
511

Развој заједнице
Текуће поправке и одржавање-МЗ Јабуковац
Зграде и грађевински објекти-МЗ Јабуковац

01

Извори финансирања за функцију 620:
Приходи из буџета

01

620
142
143

500.000
500.000

500.000
500.000

1.000.000

1.000.000

Функција 620:
Извори финансирања за Програмску активност 0602-0002:
Приходи из буџета

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000
4.000.000

30.000.000

1.000.000
34.000.000

01
08

Свега за Програмску активност 0602-0002:
ПА-Месне заједнице
Развој заједнице
Специјализоване услуге-МЗ Самариновац
Зграде и грађевински објекти-МЗ Самариновац
Извори финансирања за функцију 620:
Приходи из буџета
Донације од невладиних организација и појединаца

30.000.000

5.000.000
30.000.000

5.000.000

30.000.000

35.000.000

01
08

Функција 620:
Извори финансирања за Програмску активност 0602-0002:
Приходи из буџета
Донације од невладиних организација и појединаца

30.000.000

5.000.000
30.000.000

5.000.000

30.000.000

35.000.000

01
08

Свега за Програмску активност 0602-0002:
Извори финансирања за Програм 15:
Приходи из буџета
Донације од невладиних организација и појединаца

30.000.000

6.000.000
30.000.000

6.000.000

30.000.000

36.000.000

01

Свега за Програм 15:
Извори финансирања за Главу 8:
Приходи из буџета

0602-0002
620
144
145
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424
511

5.000.000

5.000.000

6.000.000

6.000.000

6.000.000
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08
4

03.04.2015.

Донације од невладиних организација и појединаца
Свега за Главу 8:
ЗАВОД ЗА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ

9
1101

ПРОГРАМ 1 - ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

1101-0001

ПА-Стратешко,просторно и урбанистичко планирање
Развој заједнице
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Накнаде,бонуси и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Остале дотације и трансфери
Порези, обавезне таксе, казне и пенали
Машине и опрема
Нематеријална имовина
Извори финансирања за функцију 620:
Приходи из буџета
Социјални доприноси

620
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161

411
412
413
414
415
416
421
422
423
424
425
426
465
482
512
515
01
03

Функција 620:
Извори финансирања за Програмску активност 1101-0001

6.000.000

6.092.000
1.113.000
20.000
216.000
240.000
1.000
500.000
200.000
50.000
7.200.000
50.000
200.000
800.000
1.000
60.000
50.000

30.000.000

30.000.000

30.000.000

36.000.000

10.000

16.793.000
16.793.000

6.092.000
1.113.000
20.000
226.000
240.000
1.000
500.000
200.000
50.000
7.200.000
50.000
200.000
800.000
1.000
60.000
50.000

10.000

16.793.000
10.000

10.000

16.803.000

03.04.2015.
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01
03

Приходи из буџета
Социјални доприноси

16.793.000
16.793.000

01
03

Свега за Програмску активност 1101-0001:
Извори финансирања за Програм 1:
Приходи из буџета
Социјални доприноси

16.793.000

01
03

Свега за Програм 1:
Извори финансирања за Главу 9:
Приходи из буџета
Социјални доприноси
Свега за Главу 9:

16.793.000

1
0

10.000

16.793.000
10.000

10.000

16.803.000

10.000

16.793.000
10.000

10.000

16.803.000

10.000

16.793.000
10.000

10.000

16.803.000

16.793.000

16.793.000

ЈП ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ
1101
1101-0002
620
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173

411
412
413
414
415
416
421
422
423
424
425
426

ПРОГРАМ 1: ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
ПА-Уређивање грађевинског земљишта
Развој заједнице
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал

8.620.000
1.585.000
15.000
315.000
1.000
20.000
31.000.000
80.000
500.000
68.000.000
15.000.000
645.000

450.000

8.620.000
1.585.000
15.000
765.000
1.000
20.000
31.000.000
80.000
500.000
68.000.000
15.000.000
645.000
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178
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465
482
483
512
541

Остале дотације и трансфери
Порези, обавезне таксе, казне и пенали
Новчане казне и пенали по решењу судова
Машине и опрема
Земљиште
Извори финансирања за функцију 620:

01

Приходи из буџета

03

Социјални доприноси

03.04.2015.

Функција 620:

1.132.000
100.000
100.000
40.000
50.000

1.132.000
100.000
100.000
40.000
50.000

127.203.000
450.000
127.203.000

450.000

127.203.000

0

127.203.00
0
450.000
127.653.00
0

Извори финансирања за програмску активност 1101-0002:
01

Приходи из буџета

03

Социјални доприноси
Свега за програмску активност 1101-0002:

450.000
127.203.000

450.000

127.203.00
0
450.000
127.653.00
0

Извори финансирања за Програм 1:
01

Приходи из буџета

03

Социјални доприноси
Свега за Програм 1:

0701
0701-0001
660
179

511
01

ПРОГРАМ 7: ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА
ПА-Управљање саобраћајном инфраструктуром
Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 660:
Приходи из буџета

127.203.000
450.000
127.203.000

450.000

127.203.00
0
450.000
127.653.00
0

46.000.000

46.000.000

46.000.000

46.000.000

03.04.2015.
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Функција 660:
Извори финансирања за Програмску активност 0701-0001:
Приходи из буџета

46.000.000

46.000.000

46.000.000

46.000.000

46.000.000

46.000.000

01
13

Свега за Програмску активност 0701-0001:
Пројекат: Наставак реконструкција зелене пијаце
Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 660:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

18.000.000

01
13

Функција 660:
Извори финансирања за пројекат 0701-П1:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

01
07

Свега за пројекат 0701-П1:
Пројекат: Реконструкција улице Стојанке Радосављевић
Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 660:
Приходи из буџета
Донације од осталих нивоа власти

15.000.000

01
07

Функција 660:
Извори финансирања за пројекат 0701-П2:
Приходи из буџета
Донације од осталих нивоа власти
Свега за пројекат 0701-П2:
Пројекат: Реконструкција улице Стефаније Михајловић

15.000.000

01
0701-П1
660
180

511

0701-П2
660
181

0701-П3
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511

18.000.000

27.000.000

45.000.000

27.000.000

18.000.000
27.000.000

27.000.000

45.000.000

27.000.000

18.000.000
27.000.000

18.000.000

27.000.000

45.000.000

15.000.000

13.353.000

28.353.000

13.353.000

15.000.000
13.353.000

13.353.000

28.353.000

13.353.000

15.000.000
13.353.000

13.353.000

28.353.000

18.000.000

18.000.000

15.000.000

15.000.000
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01

Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 660:
Приходи из буџета

5.000.000

5.000.000

01

Функција 660:
Извори финансирања за пројекат 0701-П3:
Приходи из буџета

5.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

01
07
13

Свега за пројекат 0701-П3:
Извори финансирања за Програм 7:
Приходи из буџета
Донације од осталих нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

84.000.000

Свега за Програм 7:

84.000.000

660
182

03.04.2015.

511

5.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

13.353.000
27.000.000
40.353.000

84.000.000
13.353.000
27.000.000
124.353.00
0

Извори финансирања за Главу 10:
01

Приходи из буџета

03
07
13

Социјални доприноси
Донације од осталих нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Главу 10:

4

1
1

211.203.000
450.000
13.353.000
27.000.000
211.203.000

40.803.000

211.203.00
0
450.000
13.353.000
27.000.000
252.006.00
0

УСТАНОВЕ У КУЛТУРИ
1201
1201-0001
820
183
184

411
412

ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ
ПА-Функционисање локалних установа културе
Услуге културе
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца

30.177.000
5.532.000

30.177.000
5.532.000

03.04.2015.
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186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
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01
03
04
07
08

Накнадеу натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Остале дотације и трансфери
Дотације невладиним организацијама
Порези, обавезне таксе, казне и пенали
Новчане казне и пенали по решењу судова
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Нематеријална имовина
Залихе робе за даљу продају
Земљиште
Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета
Социјални доприноси
Сопствени приходи буџетских корисника
Донације од осталих нивоа власти
Донације од невладиних организација и појединаца

01
03

Функција 820:
Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:
Приходи из буџета
Социјални доприноси

413
414
415
416
421
422
423
424
425
426
465
481
482
483
511
512
515
523
541

105.000
995.000
60.000
171.000
6.000.000
100.000
1.007.000
5.000.000
350.000
900.000
3.968.000
40.000
4.000
4.500.000
1.360.000
1.100.000
5.000
500.000

14.000
260.000
60.000
210.000
549.000
341.000
1.564.000
6.279.000
647.000
685.000
10.000
71.000
22.000
1.300.000
1.519.000
551.000
2.060.000

61.874.000

61.874.000

119.000
1.255.000
120.000
381.000
6.549.000
441.000
2.571.000
11.279.000
997.000
1.585.000
3.968.000
10.000
111.000
26.000
5.800.000
2.879.000
1.651.000
2.065.000
500.000

200.000
12.692.000
3.100.000
150.000

61.874.000
200.000
12.692.000
3.100.000
150.000

16.142.000

78.016.000

200.000

61.874.000
200.000

61.874.000
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04
07
08

Сопствени приходи буџетских корисника
Донације од осталих нивоа власти
Донације од невладиних организација и појединаца

12.692.000
3.100.000
150.000

12.692.000
3.100.000
150.000

61.874.000

16.142.000

78.016.000

3.000.000

10.100.000

13.100.000

01
04
07
08

Свега за програмску активност 1201-0001:
Пројекат: Мокрањчеви дани
Услуге културе
Специјализоване услуге
Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Донације од осталих нивоа власти
Донације од невладиних организација и појединаца

500.000
7.600.000
2.000.000

3.000.000
500.000
7.600.000
2.000.000

3.000.000

10.100.000

13.100.000

01
04
07
08

Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П1:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Донације од осталих нивоа власти
Донације од невладиних организација и појединаца

500.000
7.600.000
2.000.000

3.000.000
500.000
7.600.000
2.000.000

10.100.000

13.100.000

01
03
04
07
08

Свега за пројекат 1201-П1:
Извори финансирања за Програм 13:
Приходи из буџета
Социјални доприноси
Сопствени приходи буџетских корисника
Донације од осталих нивоа власти
Донације од невладиних организација и појединаца

200.000
13.192.000
10.700.000
2.150.000

64.874.000
200.000
13.192.000
10.700.000
2.150.000

26.242.000

91.116.000

1201-П1
820
204

03.04.2015.

424

Свега за Програм 13:
Извори финансирања за Главу 11:

3.000.000

3.000.000

3.000.000
64.874.000

64.874.000
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Приходи из буџета
Социјални доприноси
Сопствени приходи буџетских корисника
Донације од осталих нивоа власти
Донације од невладиних организација и појединаца

64.874.000

Свега за Главу 11:

64.874.000

200.000
13.192.000
10.700.000
2.150.000

64.874.000
200.000
13.192.000
10.700.000
2.150.000

26.242.000

91.116.000

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА НЕГОТИН
1502
1502-0002
473
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222

411
412
413
414
415
416
421
422
423
424
425
426
465
482
483
511
512
523

ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА
ПА-Туристичка промоција
Туризам
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнадеу натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Остале дотације и трансфери
Порези, обавезне таксе, казне и пенали
Новчане казне и пенали по решењу судова
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Залихе робе за даљу продају

3.478.000
670.000
5.000
139.000
1.000
1.000
300.000
100.000
291.000
1.700.000
100.000
70.000
462.000
10.000
1.000
1.000
345.000

1.000
316.000
205.000
3.815.000
1.844.000
480.000
3.529.000
5.000
1.000
10.000
150.000

3.478.000
670.000
5.000
139.000
1.000
2.000
616.000
305.000
4.106.000
3.544.000
580.000
3.599.000
462.000
15.000
2.000
1.000
355.000
150.000
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01
04
06

Извори финансирања за функцију 473:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Донације од међународних организација

01
04
06

Функција 473:
Извори финансирања за Програмску активност 1502-0002:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Донације од међународних организација

7.674.000

01
04
06

Свега за Програмску активност 1502-0002:
Извори финансирања за Програм 4:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Донације од међународних организација

7.674.000

01
04
06

Свега за Програм 4:
Извори финансирања за Главу 12:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Донације од међународних организација

7.674.000

Свега за Главу 12:

7.674.000

1
3

7.674.000

7.674.000

961.000
9.395.000

7.674.000
961.000
9.395.000

10.356.000

18.030.000

961.000
9.395.000

7.674.000
961.000
9.395.000

10.356.000

8.635.000

961.000
9.395.000

7.674.000
961.000
9.395.000

10.356.000

18.030.000

961.000
9.395.000

7.674.000
961.000
9.395.000

10.356.000

18.030.000

280.000

44.162.000
7.928.000
281.000

7.674.000

7.674.000

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "ПЧЕЛИЦА"
2001
2001-0001
911
223
224
225

411
412
413

ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ
ПА-Функционисање предшколских установа
Предшколско образовање
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури

44.162.000
7.928.000
1.000
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226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241

414
415
416
421
422
423
424
425
426
431
465
472
482
483
511
512
01
03
04
05
06
08
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Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Амортизација некретнина и опреме
Остале дотације и трансфери
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Порези, обавезне таксе, казне и пенали
Новчане казне и пенали по решењу судова
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Извори финансирања за функцију 911:
Приходи из буџета
Социјални доприноси
Сопствени приходи буџетских корисника
Донације од иностраних земаља
Донације од међународних организација
Донације од невладиних организација и појединаца
Функција 911:

01
03
04

Извори финансирања за програмску активност 2001-0001:
Приходи из буџета
Социјални доприноси
Сопствени приходи буџетских корисника

1.504.000
220.000
250.000
3.000.000
1.000
1.000
1.000
300.000

1.170.000
1.500.000
3.800.000
395.000
891.000
1.260.000
920.000
11.141.000
459.000

5.788.000
80.000

1.500.000
50.000

105.000
40.000
19.700.000
442.000

64.786.000
970.000
23.433.000
10.000.000
7.000.000
700.000
64.786.000

42.103.000

64.786.000
970.000
23.433.000

2.674.000
220.000
1.750.000
6.800.000
396.000
892.000
1.261.000
1.220.000
11.141.000
459.000
5.788.000
80.000
105.000
40.000
21.200.000
492.000
64.786.000
970.000
23.433.000
10.000.000
7.000.000
700.000
106.889.00
0
64.786.000
970.000
23.433.000
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05
06
08
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Донације од иностраних земаља
Донације од међународних организација
Донације од невладиних организација и појединаца
Свега за програмску активност 2001-0001:

01
03
04
05
06
08

Извори финансирања за Програм 8:
Приходи из буџета
Социјални доприноси
Сопствени приходи буџетских корисника
Донације од иностраних земаља
Донације од међународних организација
Донације од невладиних организација и појединаца
Свега за Програм 8:

01
03
04
05
06
08

Извори финансирања за Главу 13:
Приходи из буџета
Социјални доприноси
Сопствени приходи буџетских корисника
Донације од иностраних земаља
Донације од међународних организација
Донације од невладиних организација и појединаца
Свега за Главу 13:

4

1
4

10.000.000
7.000.000
700.000
64.786.000

42.103.000

64.786.000
970.000
23.433.000
10.000.000
7.000.000
700.000
64.786.000

42.103.000

64.786.000
970.000
23.433.000
10.000.000
7.000.000
700.000
64.786.000

42.103.000

10.000.000
7.000.000
700.000
106.889.00
0
64.786.000
970.000
23.433.000
10.000.000
7.000.000
700.000
106.889.00
0
64.786.000
970.000
23.433.000
10.000.000
7.000.000
700.000
106.889.00
0

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
0901
0901-0001
090
242

4631

ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА
Социјалне помоћи
Социјална заштита некласификована на другом месту
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

2.700.000

2.700.000
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243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
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01
04

Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде трошкова за запослене
Награде,бонуси и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Остале дотације и трансфери
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Извори финансирања за функцију 090:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника

9.426.000

01
04

Функција 090:
Извори финансирања за Програмску активност 0901-0001:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника

9.426.000

01
04

Свега за Програмску активност 0901-0001:
Извори финансирања за Програм 11:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника

9.426.000

01
04

Свега за Програм 11:
Извори финансирања за Главу 14:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника

4631
4631
4631
4631
4631
4631
4631
4631
4631
4631
4632
4632

Свега за Главу 14:

508.000
100.000
1.000
700.000
80.000
5.000
5.000
356.000
4.920.000
1.000
50.000

39.000

508.000
100.000
1.000
703.000
56.000
130.000
5.000
5.000
356.000
4.920.000
1.000
89.000

148.000

9.426.000
148.000

148.000

9.574.000

148.000

9.426.000
148.000

148.000

9.574.000

148.000

9.426.000
148.000

148.000

9.426.000

148.000

9.426.000
148.000

148.000

9.426.000

3.000
56.000
50.000

9.426.000

9.426.000

9.426.000

9.426.000
9.426.000
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ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ
2002
2002-0001

ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ
ПА- Функционисање основних школа
Основно образовање
Трошкови путовања
Текући трансфери осталим нивоима власти
Капитални трансфери осталим нивоима власти

31.200.000
44.327.000
1.000

31.200.000
44.327.000
1.000

01

Извори финансирања за функцију 912:
Приходи из буџета

75.528.000

75.528.000

75.528.000

01

Функција 912:
Извори финансирања за програмску активност 2002-0001:
Приходи из буџета

75.528.000

01

Свега за програмску активност 2002-0001:
ОШ "Бранко Радичевић" Неготин-санирање равних делова крова на
матичној школи
Основно образовање
Капитални трансфери осталим нивоима власти
Извори финансирања за функцију 912:
Приходи из буџета

2.560.000

01

Функција 912:
Извори финансирања за пројекат 2002-П1:
Приходи из буџета
Свега за пројекат 2002-П1:

2.560.000

912
255
256
257

422
4631
4632

2002-П1
912
258

2002-П2
912

4632

ОШ "Вук Караџић" Неготин-програм модернизације школа (изградња
ограде)
Основно образовање

0

75.528.000

75.528.000
75.528.000

0

75.528.000

2.560.000

2.560.000

2.560.000

2.560.000
0

2.560.000

2.560.000
2.560.000

0

2.560.000
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Капитални трансфери осталим нивоима власти

1.611.000

1.611.000

01

Извори финансирања за функцију 912:
Приходи из буџета

1.611.000

1.611.000

1.611.000

01

Функција 912:
Извори финансирања за пројекат 2002-П2:
Приходи из буџета
Свега за пројекат 2002-П2:
ОШ "Вера Радосављевић"Неготин-реконструкција крова на матичној
школи
Основно образовање
Капитални трансфери осталим нивоима власти

1.611.000

4632

2002-П3
912
260

4632

1.611.000
0

1.611.000

4.235.000

4.235.000

4.235.000

4.235.000

01

Функција 912:
Извори финансирања за пројекат 2002-П3:
Приходи из буџета

4.235.000

01

Свега за пројекат 2002-П3:
ОШ "Павле Илић Вељко" Душановац-санација кровне конструкције
школе
Основно образовање
Капитални трансфери осталим нивоима власти
Извори финансирања за функцију 912:
Приходи из буџета

6.203.000

01

Функција 912:
Извори финансирања за пројекат 2002-П4:
Приходи из буџета
Свега за пројекат 2002-П4:

6.203.000

4632

1.611.000

4.235.000

01

912

0

1.611.000

Извори финансирања за функцију 912:
Приходи из буџета

2002-П4
261
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0

4.235.000

4.235.000
4.235.000

0

4.235.000

6.203.000

6.203.000

6.203.000

6.203.000
0

6.203.000

6.203.000
6.203.000

0

6.203.000
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2002-П5

ОШ "Хајдук Вељко" Штубик -програм модернизације школа

01

Основно образовање
Капитални трансфери осталим нивоима власти
Извори финансирања за функцију 912:
Приходи из буџета

3.642.000

01

Функција 912:
Извори финансирања за пројекат 2002-П5:
Приходи из буџета

3.642.000

01

Свега за пројекат 2002-П5:
ОШ "Јован Јовановић Змај" Јабуковац -реконструкција кровне
конструкције
Основно образовање
Капитални трансфери осталим нивоима власти
Извори финансирања за функцију 912:
Приходи из буџета

2.136.000

01

Функција 912:
Извори финансирања за пројекат 2002-П6:
Приходи из буџета

2.136.000

01

Свега за пројекат 2002-П6:
Извори финансирања за Програм 9:
Приходи из буџета

95.915.000

01

Свега за Програм 9:
Извори финансирања за Главу 15:
Приходи из буџета
Свега за Главу 15:

95.915.000

912
262

4632

2002-П6
912
263

4

1
6

03.04.2015.

4632

СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

3.642.000

3.642.000

3.642.000

3.642.000
0

3.642.000

3.642.000
3.642.000

0

3.642.000

2.136.000

2.136.000

2.136.000

2.136.000
0

2.136.000

2.136.000
2.136.000

0

95.915.000

2.136.000
95.915.000

0

95.915.000

95.915.000
95.915.000

0

95.915.000
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2003
2003-0001

01

ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ
ПА-Функционисање средњих школа
Средње образовање
Текући трансфери осталим нивоима власти
Капитални трансфери осталим нивоима власти
Извори финансирања за функцију 920:
Приходи из буџета

16.132.000

01

Функција 920:
Извори финансирања за програмску активност 2003-0001:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 2003-0001:

16.132.000

920
264
265
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4631
4632

2003-П1

16.122.000
10.000

16.122.000
10.000

16.132.000

16.132.000
0

16.132.000

16.132.000
16.132.000

0

16.132.000

Неготинска гимназија -енергетски развод за напајање рачунара

01

Средње образовање
Капитални трансфери осталим нивоима власти
Извори финансирања за функцију 920:
Приходи из буџета

390.000

01

Функција 920:
Извори финансирања за пројекат 2003-П1:
Приходи из буџета
Свега за пројекат 2003-П1:
Пољопривредна школа "Рајко Боснић" Буково -куповина половног
аутобуса
Средње образовање
Капитални трансфери осталим нивоима власти
Извори финансирања за функцију 920:
Приходи из буџета

390.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

Функција 920:

5.000.000

920
266

4632

2003-П2
920
267

4632
01

390.000

390.000

390.000

390.000
0

390.000

390.000
390.000

0

0

390.000

5.000.000

Број 6 страна 117

“Службени лист општине Неготин”

01
2003-П3

03.04.2015.

Извори финансирања за пројекат 2003-П2:
Приходи из буџета

5.000.000

Свега за пројекат 2003-П2:

5.000.000

5.000.000
0

5.000.000

Техничка школа-санација подова
Средње образовање
Капитални трансфери осталим нивоима власти

400.000

400.000

01

Извори финансирања за функцију 920:
Приходи из буџета

400.000

400.000

400.000

01

Функција 920:
Извори финансирања за пројекат 2003-П3:
Приходи из буџета
Свега за пројекат 2003-П3:

400.000

920
268

4632

0

400.000

400.000
400.000

0

400.000

Музичка школа "Стеван Мокрањац" Неготин- програм модернизације
школа (санација фасаде,столарије и лимарије)

2003-П4

Средње образовање
Капитални трансфери осталим нивоима власти

200.000

200.000

01

Извори финансирања за функцију 920:
Приходи из буџета

200.000

200.000

200.000

01

Функција 920:
Извори финансирања за пројекат 2003-П4:
Приходи из буџета

200.000

01

Свега за пројекат 2003-П4:
Извори финансирања за Програм 10:
Приходи из буџета

920
269

4632

Свега за Програм 10:
Извори финансирања за Главу 16:

0

200.000

200.000
0

22.122.000
22.122.000

200.000

200.000
22.122.000

0

22.122.000
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Приходи из буџета

22.122.000

Свега за Главу 16:

22.122.000

22.122.000
0

22.122.000

100.000
300.000
1.000.000
25.600.000

100.000
300.000
1.000.000
25.600.000

0
0

4.000.000
23.000.000

4.000.000
23.000.000

ФОНД ЗА СТАМБЕНУ ИЗГРАДЊУ
0602
0602-0001

09
13

ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
ПА-Функционисање локалних самоуправа и градских општина
Стамбени развој
Стални трошкови
Услуге по уговору
Порези, обавезне таксе, казне и пенали
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 610:
Примања од продаје нефинансијске имовине
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

0

27.000.000

27.000.000

09
13

Функција 610:
Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:
Примања од продаје нефинансијске имовине
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

0
0

4.000.000
23.000.000

4.000.000
23.000.000

0

27.000.000

27.000.000

09
13

Свега за програмску активност 0602-0001:
Извори финансирања за Програм 15:
Примања од продаје нефинансијске имовине
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

0
0

4.000.000
23.000.000

4.000.000
23.000.000

0

27.000.000

27.000.000

09
13

Свега за Програм 15:
Извори финансирања за Главу 17:
Примања од продаје нефинансијске имовине
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

0
0

4.000.000
23.000.000

4.000.000
23.000.000

0

27.000.000

27.000.000

610
270
271
272
273

421
423
482
511

Свега за Главу 17:
Извори финансирања за Раздео 4:
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Приходи из буџета

0

Свега за Раздео 4:
Извори финансирања за раздео 4:

0

01

Приходи из буџета

03
04
05
06
07
08
09
13

Социјални доприноси
Сопствени приходи буџетских корисника
Донације од иностраних земаља
Донације од међународних организација
Донације од осталих нивоа власти
Донације од невладиних организација и појединаца
Примања од продаје нефинансијске имовине
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за раздео 4:

0
0

0

4.630.000
37.734.000
10.000.000
16.395.000
80.293.000
90.645.000
4.000.000
71.400.000
315.097.00
0

943.423.00
0
4.630.000
37.734.000
10.000.000
16.395.000
80.293.000
90.645.000
4.000.000
71.400.000
1.258.520.
000

4.630.000
37.734.000
10.000.000
56.395.000
90.293.000
90.645.000
4.000.000
71.400.000
365.097.00
0

1.069.216.
000
4.630.000
37.734.000
10.000.000
56.395.000
90.293.000
90.645.000
4.000.000
71.400.000
1.434.313.
000

943.423.000

943.423.000

УКУПНО ЗА СВЕ РАЗДЕЛЕ
Извори финансирања за Разделе 1,2,3, и 4 :
01

Приходи из буџета

03
04
05
06
07
08
09
13

Социјални доприноси
Сопствени приходи буџетских корисника
Донације од иностраних земаља
Донације од међународних организација
Донације од осталих нивоа власти
Донације од невладиних организација и појединаца
Примања од продаје нефинансијске имовине
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Разделе 1,2,3 и 4:

1.069.216.00
0

1.069.216.00
0
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Члан 7.
У члану 37. у ставу 2. износ од 20.000.000 динара замењује се износом од 28.000.000 динара.
Члан 8.
Члан 38. мења се и гласи:
- Раздео 4 - Општинска управа, Програм 14: развој спорта и омладине,0301-0001- ПА –подршка локалним
спортским организацијама,удружењима и савезима, функција
810 - услуге
рекреације и спорта,позиција
116,економска класификација 481 - дотације невладиним организацијама у износу од 24.000.000 динара и нова
позиција 116/1,економска класификација 511-зграде и грађевински објекти у износу од 11.000.000 динара.
Расподелу средстава за физичку културу у износу од 24.000.000 динара вршиће Спортски савез општине
Неготин на чији Програм сагласност даје Општинско веће.
Члан 9.
У члану 40. у ставу 2. износ од 20.000.000 динара замењује се износом од 28.000.000 динара.
Члан 10.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу општине Неготин“.

Број: 400- 5 /2015-I/08
Датум: 31.03.2015.године
Неготин

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН
др мед. Љубисав Божиловић,ср
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На основу члана 59. став1. Закона
о локалној самоуправи (“Сл. гласник РС“,
бр.129/2007 и 83/2014 - др. Закон) и члана
77.став 1. Статута општине Неготин („Сл.
лист општине Неготин“, број: 22/2008),
Скупштина општине Неготин на седници
одржаној дана 31.03.2015.године, донела
је :
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ОДЛУКЕ
О ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ
ОПШТИНЕ НЕГОТИН
Члан 1.
У Одлуци о општинској управи
општине Неготин („Сл.лист општине
Неготин“, бр. 24/2011 и 38/2014“), члан
16. мења се и гласи :
„Члан 16.
Одељење
за
урбанизам
и
грађевинарсво врши послове у обласи
планирања, уређења простора и изградње
објеката .
Одељење издаје :
-информације о локацији,
-локацијске услове,
-услове
за
израду
Урбанистичког
пројекта, организује јавну презентацију и
потврђује Урбанистички пројекат,
-услове за израду Пројекта парцелације и
препарцелације и потврђивање истог,
-услове за исправку граница суседних
парцела и спајање парцела истог
власника,
-грађевинску дозволу,
-решење о грађевинској дозволи услед
промене инвеститора,
- привремене грађевинске дозволе,
-решења за изградњу помоћних објеката,
економских објеката, за извођење радова
на инвестиционом одржавању објекта и
уклањању препрека за особе са
инвалидитетом, за изградњу секундарних,
односно
дистрибутивних
мрежа
комуналне инфраструктуре у оквиру
постојеће регулације улица, као и за
уређење саобраћајница у оквиру постојеће
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регулације улица, за реконструкцију, за
адаптацију, за санацију, за промену
намене објекта без извођења грађевинских
радова, за промену намене уз извођење
грађевинских радова, за извођење радова
на раздвајању или спајању пословног или
стамбеног
простора,
за
уградњу
унутрашњих инсталација (гас, струја,
вода, топлотна енергија и сл.) у постојећи
објекат, за постављање антенских стубова
и секундарних,
односно
дистрибутивних
делова
електронске
комуникационе мреже, за појединачне
електродистрибутивне и електропреносне
стубове,
део
средњенапонске
електродистрибутивне
мреже
који
обухвата 10 кв, 20 кв и кв вод, за типске
трансформаторске станице 10/04 кв, 20/04
кв и 35 кв напонски ниво и део
електродистрибутивне
мреже
од
трансформаторске станице 10/04 кв, 20/04
кв, 35/10 (20) кв и 35/04 кв до места
прикључка на објекту купца (1 кв), 10 кв и
20 кв разводна постројења, за мање црпне
станице и мање ски лифтове, за
прикључке на изграђену водоводну,
канализациону, гасну и сл. мрежу; за
компресорске јединице за гас, за уређаје
за испоруку гаса, за електране које
користе обновљиве изворе енергије
инсталиране снаге 50 кW, за типске
топловодне прикључке, за грађење
зиданих ограда, за промену намене
објекта,
-обавештава грађевинску инспекцију о
поднетој пријави радова,
-обавештава грађевинску инспекцију о
завршетку израде темеља,
- издаје употребну дозволу,
- решења о уклањању објекта за које
утврди да се услед дотрајалости или већих
оштећења угрожена његова стабилност и
да представља непосредну опасност за
живот и здравље људи ,суседне објекте и
за безбедност саобраћаја,
-решења у поступку легализације
објеката,
-води регистар донетих планова,
-обавља стручне и административне
послове за потребе Комисије за планове,
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-утврђује постојање планских услова за
упис права својине по Закону о упису
права својине на објектима изграђеним
без грађевинске дозволе,
- издаје уверења о времену градње
објеката,
-поступа по Одлуци о постављању и
уклањању мањих монтажних објеката на
јавним површинама,
-спроводи обједињену процедуру у
поступцима:
издавања
локацијских
услова, издавања грађевинске дозволе,
издавања грађевинске дозволе услед
промене
инвеститора,
издавања
привремене
грађевинске
дозволе,
издавања употребне дозволе и издавања
решења
из члана 145. Закона.
По правоснажности издате употребне
дозволе исту по службеној дужности
доставља органу за послове државног
премера и катастра, а ради уписа права
својине на објекту. Подноси прекршајну
пријаву против имаоца јавних овлашћења
и одговорног лица имаоца јавних
овлашћења, ако током спровођења
обједињене процедуре, ималац јавних
овлашћења не поступи на начин и у
роковима
прописаним
Законом
о
планирању и изградњи. Води регистар
обједињене процедуре.
- одлучује о потреби процене утицаја
пројеката на животну средину и процену
утицаја затеченог стања на животну
средину, врши послове у области
управљања отпадом од пријаве, издавање
мишљења, издаје дозволе за сакупљање,
транспорт и складиштење и третман
отпада, локацију за третман отпада у
мобилном постројењу, формира техничку
комисију за оцену Студије о процени
утицаја на животну средину, формира
стручну комисију за оцену Извештаја о
стратешкој процени утицаја на животну
средину и даје сагласност на Студију о
процени утицаја на животну средину и на
Извештај о стрататешкој процени утицаја
на животну средину,
- даје иницијативу за припрему и израду
нацрта аката из делокруга свога рада и
врши
друге
послове
по
налогу

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

Број: 016-62/ 2015-I/08
31.03. 2015.године
Неготин
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
ПРЕДСЕДНИК,
др мед. Љубисав Божиловић,с.р.

На основу члана 1. и 8. Закона о
радним односима у државним органима
("Сл. гласник РС", број 48/1991, 66/1991,
44/1998- др. закон, 49/1999- др. закон,
34/2001- др. закон, 39/2002, 49/2005Одлука УСРС, 79/2005- др. закон,
81/2005- испр. др. закона, 83/2005- испр.
др. закона, 23/2013- Одлука УСРС), члана
32. став 1. тачка 6. Закона о локалној
самоуправи ("Сл. гласник РС" број
129/2007, 83/2014- др. закон), и члана 42.
став 1. тачка 36. Статута општине Неготин
("Сл. лист општине Неготин", број
22/2008), а у вези са Одлуком о
правобранилаштву општине Неготин
("Сл. лист општине Неготин", број
38/2014), Скупштина општине Неготин,
на
седници
одржаној
дана
31.03.2015.rодине, донела је
ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И
ДОПУНАМА
ОДЛУКЕ О РАДНОПРАВНОМ
СТАТУСУ ИЗАБРАНИХ И
ПОСТАВЉЕНИХ ЛИЦА У
ОРГАНИМА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
Члан 1.
Овом Одлуком врши се измена и допуна
Одлуке
о
радноправном
статусу
изабраних и постављених лица у органима
општине Неготин ("Службени лист
општине Неготин", број 28/2010, 12/2011,
29/2012 и 38/2014), у даљем тексту:
Одлуке.
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Члан 2.
Члан 2. Одлуке мења се и гласи:
"Изабрана лица у органима општине
Неготин су:
председник Општине,
заменик председника Општине,
председник Скупштине општине,
заменик
председника
Скупштине
општине,
чланови Општинског већа.
Постављена лица у органима општине
Неготин су:
секретар Скупштине општине,
начелник Општинске управе,
заменик начелника Општинске управе,
помоћници председника Општине,
правобранилац Општине,
заменик правобраниоца Општине."
Члан 3.
Члан 2а Одлуке мења се и гласи:
"На сталном раду у општини
Неготин налазе се председник Општине,
заменик председника Општине, секретар
Скупштине
општине,
начелник
Општинске управе, заменик начелника
Општинске
управе,
помоћници
председника Општине, правобранилац
Општине и заменик правобраниоца
Општине.
Председник Скупштине општине
и заменик председника Скупштине
општине могу бити на сталном раду у
општини Неготин, уколико Скуштина
тако одлучи.
На сталном раду у општини Неготин могу
бити највише три члана Општинског већа.
О пријему чланова Општинског већа на
стални рад у општини Неготин одлучује
председник Општине.
Лица
изабрана,
односно
постављена на напред наведене функције,
примају се у радни однос у органима
општине Неготин на основу решења о
избору, решења о постављењу или
решења о пријему на стални рад и радни
однос заснивају даном ступања на рад."

03.04.2015.

Члан 4.
Овлашћује
се
Комисија
за
статутарна,
нормативна
питања,
представке и жалбе да у року од 30 дана
од дана ступања на снагу ове Одлуке
изради пречишћен текст Одлуке о
радноправном статусу изабраних и
постављених лица у органима општине
Неготин и исту објави у "Службеном
листу општине Неготин".
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у "Службеном
листу општине Неготин".
Број: 121-63/2015- I/08
Дана 31.03. 2015. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
ПРЕДСЕДНИК,
др мед. Љубисав Божиловић,с.р

На основу члана 32. став 1. тачка
20. Закона о локалној самоуправи
(„Сл.гласник РС“, број 129/2007 и
83/2014-др.закон) и члана 42. став 1. тачка
9. и 21. Статута општине Неготин
(„Сл.лист општине Неготин“, број
22/2008), Скупштина општине Неготин на
седници одржаној 31.03.2015. године,
донела је
ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ
СА ФИНАНСИЈСКИМ
ИЗВЕШТАЈЕМ О ОБЕЗБЕЂЕЊУ И
УТРОШКУ СРЕДСТАВА ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА ЗА ГРАЂЕВИНСКО
ЗЕМЉИШТЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН
ЗА ПЕРИОД 01.01.2014. до
31.12.2014.ГОДИНЕ
Члан 1.
УСВАЈА СЕ Извештај о раду са
финансијским извештајем о обезбеђењу и
утрошку средстава Јавног предузећа за
грађевинско земљиште општине Неготин
за период од 01.01.2014. до 31.12.2014.

03.04.2015.
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године, који је усвојио Надзорни одбор
Јавног
предузећа
за
грађевинско
земљиште општине Неготин, на седници
одржаној дана 25.02.2015.године.
Члан 2.
Одлуку објавити у „Службеном
листу општине Неготин“.
Број:402-25/2015-I/08
31.03.2015. године
Неготин
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
ПРЕДСЕДНИК,
др мед. Љубисав Божиловић,с.р

На основу члана 32. став 1. тачка
20. Закона о локалној самоуправи
(„Сл.гласник РС“, број 129/2007 и
83/2014-др.закон) и члана 42. став 1. тачка
9. и 21. Статута општине Неготин
(„Сл.лист општине Неготин“, број
22/2008), Скупштина општине Неготин на
седници одржаној 31.03.2015. године,
донела је
ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ
СА ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ
МУЗЕЈА КРАЈИНЕ НЕГОТИН
ЗА 2014. ГОДИНУ
Члан 1.
УСВАЈА СЕ Извештај о раду са
финансијским извештајем за 2014.годину,
Музеја Крајине Неготин, који је усвојио
Управни одбор Музеја Крајине Неготин,
на седници одржаној дана 18.02.2015.
године.
лан 2.
Одлуку објавити у „Службеном
листу општине Неготин“.
Број: 402-26/2015-I/08
31.03.2015. године
Неготин
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
ПРЕДСЕДНИК,
др мед. Љубисав Божиловић,с.р
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На основу члана 32. став 1. тачка
20. Закона о локалној самоуправи
(„Сл.гласник РС“, број 129/2007 и
83/2014-др.закон) и члана 42. став 1. тачка
9. и 21. Статута општине Неготин
(„Сл.лист општине Неготин“, број
22/2008), Скупштина општине Неготин на
седници одржаној 31.03.2015. године,
донела је

ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ
СА ФИНАНСИЈСКИМ
ИЗВЕШТАЈЕМ ЗА 2014. ГОДИНУ
ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА НЕГОТИН

Члан 1.
УСВАЈА СЕ Извештај о раду са
финансијским извештајем за 2014. годину
Историјског архива Неготин, који је
усвојио Управни одбор Историјског
архива Неготин, на седници одржаној
дана 11.03.2015.године.

Члан 2.
Одлуку објавити у „Службеном
листу општине Неготин“.

Број: 402-27/2015-I/08
31.03.2015. године
Неготин

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
ПРЕДСЕДНИК,
др мед. Љубисав Божиловић,с.р.
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На основу члана 32. став 1. тачка
20. Закона о локалној самоуправи
(„Сл.гласник РС“, број 129/2007 и
83/2014-др.закон) и члана 42. став 1. тачка
9. и 21. Статута општине Неготин
(„Сл.лист општине Неготин“, број
22/2008), Скупштина општине Неготин на
седници одржаној 31.03.2015. године,
донела је

На основу члана 32. став 1. тачка
20. Закона о локалној самоуправи
(„Сл.гласник РС“, број 129/2007 и
83/2014-др.закон) и члана 42. став 1. тачка
9. и 21. Статута општине Неготин
(„Сл.лист општине Неготин“, број
22/2008), Скупштина општине Неготин на
седници одржаној 31.03.2015. године,
донела је

ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ
СА ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ
ДОМА КУЛТУРЕ „СТЕВАН
МОКРАЊАЦ“ НЕГОТИН
ЗА 2014. ГОДИНУ

ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ
СА ФИНАНСИЈСКИМ
ИЗВЕШТАЈЕМ ЗА 2014. ГОДИНУ
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
ОПШТИНЕ НЕГОТИН

Члан 1.
УСВАЈА СЕ Извештај о раду са
финансијским извештајем Дома културе
„Стеван Мокрањац“ Неготин за 2014.
годину, који је усвојио Управни одбор
Дома културе „Стеван Мокрањац“
Неготин, на седници одржаној дана
11.03.2015. године.
Члан 2.
Одлуку објавити у „Службеном
листу општине Неготин“.
Број:402-28/2015-I/08
31.03.2015. године
Неготин
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
ПРЕДСЕДНИК,
др мед. Љубисав Божиловић,с.р.

Члан 1.
УСВАЈА СЕ Извештај о раду са
финансијским извештајем за 2014. годину
Туристичке
организације
општине
Неготин, који је усвојио Управни одбор
Туристичке
организације
општине
Неготин, на седници одржаној дана
17.03.2015. године.

Члан 2.
Одлуку објавити у „Службеном
листу општине Неготин“.

Број:402-29/2015-I/08
31.03.2015. године
Неготин

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
ПРЕДСЕДНИК,
др мед. Љубисав Божиловић,с.р.

03.04.2015.
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На основу члана 32. став 1. тачка
20. Закона о локалној самоуправи
(„Сл.гласник РС“, број 129/2007 и
83/2014-др.закон) и члана 42. став 1. тачка
9. и 21. Статута општине Неготин
(„Сл.лист општине Неготин“, број
22/2008), Скупштина општине Неготин на
седници одржаној 31.03.2015. године,
донела је

На основу члана 32. став 1. тачка
20. Закона о локалној самоуправи
(„Сл.гласник РС“, број 129/2007 и
83/2014-др.закон) и члана 42. став 1. тачка
9. и 21. Статута општине Неготин
(„Сл.лист општине Неготин“, број
22/2008), Скупштина општине Неготин на
седници одржаној 31.03.2015. године,
донела је

ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ
СА ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ
НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ „ДОСИТЕЈ
НОВАКОВИЋ“ НЕГОТИН
ЗА 2014. ГОДИНУ

ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ
СА ИЗВЕШТАЈЕМ О
ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ
ЗАВОДА ЗА УРБАНИСТИЧКО
ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ
ОПШТИНЕ НЕГОТИН У 2014.
ГОДИНИ

Члан 1.
УСВАЈА СЕ Извештај о раду са
финансијским извештајем
Народне
библиотеке „Доситеј Новаковић“ Неготин
за 2014. годину,који је усвојио Управни
одбор Народне библиотеке „Доситеј
Новаковић“,на седници одржаној дана
27.02.2015. године.
Члан 2.
Одлуку објавити у „Службеном
листу општине Неготин“.

Члан 1.
УСВАЈА СЕ Извештај о раду са
извештајем о финансијском пословању
Завода за урбанистичко планирање и
пројектовање општине Неготин у 2014.
години, који је усвојио Управни одбор
Завода за урбанистичко планирање и
пројектовање општине Неготин, на
седници одржаној дана 26.02.2015.
године.

Број: 402-30/2015-I/08
31.03.2015. године
Неготин

Члан 2.
Одлуку објавити у „Службеном
листу општине Неготин“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
ПРЕДСЕДНИК,
др мед. Љубисав Божиловић,с.р.

Број:402-31 /2015-I/08
31.03.2015. године
Неготин

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
ПРЕДСЕДНИК,
др мед. Љубисав Божиловић,с.р.
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На основу члана 32. став 1. тачка
20. Закона о локалној самоуправи
(„Сл.гласник РС“, број 129/2007 и
83/2014-др.закон) и члана 42. став 1. тачка
9. и 21. Статута општине Неготин
(„Сл.лист општине Неготин“, број
22/2008), Скупштина општине Неготин на
седници одржаној 31.03.2015. године,
донела је

ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ
СА ИЗВЕШТАЈЕМ О
ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ
ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
НЕГОТИН ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.
2014. ГОДИНЕ

Члан 1.
УСВАЈА СЕ Извештај о раду са
Извештајем о финансијским пословању
Центра за социјални рад Неготин за
период 01.01.-31.12. 2014. године, који је
усвојио Управни одбор Центра за
социјални рад Неготин, на седници
одржаној дана 12. 03. 2015. године.
Члан 2.
Одлуку објавити у „Службеном
листу општине Неготин“.

Број:402-32/2015-I/08
31.03.2015. године
Неготин

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
ПРЕДСЕДНИК,
др мед. Љубисав Божиловић,с.р.

03.04.2015.

На основу члана 41. Закона о
запошљавању и осигурању за случај
незапослености („Сл. гласник РС“,
бр.36/2009 и 88/2010) и члана 42. Статута
општине Неготин („Сл. гласник РС“,
бр.22/2008), уз прибављено мишљење
Локалног савета за запошљавање на
територији општине Неготин, број:1013/2015-IV/05
од
20.02.2015.
године,Скупштина општине Неготин, на
седници одржаној дана 31.03.2015.
године, д о н е л а ј е
ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ЛОКАЛНОГ
АКЦИОНОГ ПЛАНА
ЗАПОШЉАВАЊА ОПШТИНЕ
НЕГОТИН ЗА 2015. ГОДИНУ
Члан 1.
УСВАЈА СЕ Локални акциони
план запошљавања општине Неготин за
2015. годину.
Члан 2.
Саставни део ове Одлуке је
Локални акциони план запошљавања
општине Неготин за 2015. годину.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу
осмог дана од дана објављивања у
„Службеном листу општине Неготин“.

Број: 101-5/2015-I/08
Дана: 31.03.2015.године
Неготин
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
ПРЕДСЕДНИК,
др мед. Љубисав Божиловић,с.р.

03.04.2015.
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ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА
ОПШТИНЕ НЕГОТИН ЗА 2015. ГОДИНУ
I

УВОД
Локални акциони план запошљавања општине Неготин за 2015.годину
представља основни инструмент спровођења активне политике запошљавања у
2015.години на територији општине Неготин којим се дефинишу циљеви и
приоритети и утврђују програми и мере локалне политике запошљавања који ће се
реализовати у 2015.години.
Правни основ за доношење Локалног акционог плана запошљавања општине
Неготин представља Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености
(„Сл.гласник РС“, број: 36/2009 и 88/2010 ) којим је дефинисано спровођење активне
политике запошљавања и
израда Локалног акционог плана запошљавања на
годишњем нивоу. Поред Закона, Локални акциони план запошљавања општине
Неготин за 2015.годину рађен је и у складу са Националном стратегијом
запошљавања за период 2011-2020.године ("Службени гласник РС", број 37/11) и
Националним акционим планом запошљавања за 2015.годину („Службени гласник
РС“, број; 101/2014).
Проблем незапослености у општини Неготин узрокован је превасходно
економском кризом и рецесијом привреде што је довело до смањене привредне
активности водећих предузећа.
Стратегијом одрживог развоја општине Неготин економски развој је
приоритетан и базира се на развоју приватног предузетништва и развоју малих и
средњих предузећа.
Активна политика запошљавања у општини Неготин је од велике важности
тако да су Одлуком о буџету општине Неготин за 2015.годину предвиђена средства
у укупном износу од 5.000.000,00 динара, за програм локални економски развој,
субвенције
–запошљавање
појединаца
по
уговору
и
субвенције
за
самозапошљавање. Поред тога, доношењем Локалног акционог плана
запошљавања општине Неготин за 2015.годину предузимају се конкретне мере за
запошљавање.
Сходно Уредби о утврђивању јединствене листе развијености региона и
јединица локалне самоуправе за 2014.годину („Сл.гласник РС“, број:
104/2014),општина Неготин према степену развијености спада у трећу групу –
недовољно развијене јединице локалне самоуправе чији је степен развијености у
распону од 60% до 80 % републичког просека.
Приоритети активне политике запошљавања у 2015.години првенствено су
усмерени на улагање у људски капитал, подстицање социјалне инклузије на
тржишту рада и отварање нових радних места. У том смислу приоритети политике
запошљавања у 2015.години су:
1) побољшање услова на тржишту рада и унапређење институција тржишта рада;
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2) подстицање запошљавања и социјалног укључивања теже запошљивих лица,
развоја социјалног предузетништва и подршка регионалној и локалној политици
запошљавања;
3) унапређење квалитета радне снаге и улагање у људски капитал.
Националним акционим планом запошљавања за 2015.годину („Сл.гласник
РС“, број: 101/2014)

предвиђено је да аутономна покрајина односно јединица

локалне самоуправе, може до 28. фебруара 2015.године, преко надлежне филијале
НСЗ, поднети захтев министарству надлежном за запошљавање за учешће у
финансирању програма или мера активне политике запошљавања.
Узимајући у обзир мишљења филијала на поднете захтеве територијалне
аутономије односно јединица локалне самоуправе, НСЗ доставља министарству
предлог за учешће у финансирању програма или мера активне политике
запошљавања, у року од 30 дана од дана истека рока за подношење захтева.
У 2015. години одобраваће се учешће у финансирању програма или мера активне
политике запошљавања, и то:
- јавни радови,
- програм стручне праксе код приватног послодавца,
- програм стицања практичних знања код приватног послодавца
- субвенције за самозапошљавање.
Услов за одобравање учешћа у финансирању програма или мера активне
политике запошљавања је да територијална аутономија односно јединица локалне
самоуправе има:
- формиран локални савет за запошљавање;
- донет локални акциони план запошљавања (ЛАПЗ);
- обезбеђено више од половине потребних средстава за финансирање одређеног
програма или мере. Изузетно, уколико се ради о неразвијеној јединици локалне
самоуправе, министар надлежан за послове запошљавања, у складу са Законом о
запошљавању и осигурању за случај незапослености ("Службени гласник РС", бр.
36/09 и 88/10) може одобрити учешће у финансирању и кад је обезбеђено мање од
половине потребних средстава;
- усклађене програме и мере са приоритетима и циљевима локалног економског
развоја и локалног тржишта рада.
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II
СТАЊЕ НА ТРЖИШТУ РАДА
1. ДЕМОГРАФСКО СТАЊЕ

Становништво има значајну улогу у економском развоју јер се појављује са
једне стране као произвођач (радно способно) а са друге стране као потрошач.
1.1 Становништво и површина
Површина (у km²)

1.090

Број становника према Попису 2002 43.418
Број становника према Попису 2011 37.056
Број становника 2013 - процена

35.735

Статистика показује да је у периоду 2002-2011.године, забележен пад броја
становника у општини Неготин за 6362 становника. Кретање становништва на
подручју општине Неготин поред апсолутног смањења броја становника,
карактерише следеће: низак наталитет, повећање стопе морталитета и миграције
(одлазак у иностранство и у град).
Број градског становништва показује тенденцију пада тако да према попису
из 2002.године, Неготин је имао 17.758 становника (у земљи) а према Попису
2011.године у граду живи 16.882 становника (у земљи) .
Општина Неготин је карактеристична и по великом броју становника који су
на привременом раду у иностранству и који представљају условно потенцијалне
инвеститоре за одређене пројекте али и ограничавајући фактор због демографског
пражњења простора.
Подаци приказани у табели број 1.2. указују на чињеницу да се број
запослених и незапослених мењао у периоду 2011-2013.године да је у 2013.години у
односу на 2012.годину забележен пад броја запослених и незапослених док
просечна нето зарада бележи растући тренд .
1.2 Број запослених/незапослених и зараде
2011. 2012. 2013.
Број запослених

5.953 6.398 6.199

Број незапослених

2.593 2.615 2.611

Просечна нето зарада (у РСД) 32.548 35.172 39.121
АПР * Последње ажурно стање се односи на период 01.01 - 30.09.2014. године
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Према подацима Агенције за привредне регистре број активних привредних
друштава на територији општине Неготин се повећава само је забележен пад у
2012.години, док се број активних предузетника смањује.
1.3. Број привредних друштава
2011 2012 2013 2014
Aктивних

189 187 192 202

Новооснованих
16
Брисаних / угашених 23

11
11

12
6

14
4

1.4. Број предузетника
2011 2012 2013 2014
Aктивних

880 877 878 871

Новооснованих

131 147 161 86

Брисаних / угашених 146 149 148 91
АПР* Последње ажурно стање се односи на период 01.01 - 30.09.2014. године
III
2. НЕЗАПОСЛЕНОСТ
2.1. Старосна и полна структура
Према подацима НСЗ стопа незапослености за 2010.годину је била 20,1% ,
2011 године 22,9% а 2013.године 24,75 %што указује на чињеницу да се број
незапослених који су на евиденцији НСЗ повећава .
Посматрано према годинама живота највише је незапослених лица између
35-39 година живота што се може видети у табели 2. 1.
Табела 2.1: Незапосленост према старости и полу у месецу децембар 2014.
године
Укупно
Општина
Неготин

Укупно

Жена

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

2.587

64

218

248

288

338

337

314

310

315

155

1.244

25

104

136

160

164

179

162

155

150

9

03.04.2015.

“Службени лист општине Неготин”

Број 6 страна 132

Табела 2.2: Незапосленост према степену стручне спреме и полу

Укупно
Општина
Неготин

I

II

III

IV

V

VI

VII-1

Укупно

2.587

1032

139

399

727

17

145

128

Жена

1.244

502

71

122

399

1

81

68

VII-2

VIII

Из приложене табел 2.2. уочава се да је највише лица са I степеном стручне
спреме односно неквалификованих лица, затим следе лица са IV степеном стручне
спреме .Највеће је учешће жена које немају квалификацију .
Табела 2.3. Незапослена лица по месецима и полу за Борски округ
Округ: 14 - Борски
Број незапослених лица

6194
3500

2154
1016

2052
1047

2662
1302

Укупно за
округ:
Борски
13062
6864

6209
3507
6338
3555
6359
3536
6377
3528
6377
3520
6334
3507
6301
3498
6188
3462
6027
3400
5987
3415
5872
3382
5774
3355

2100
987
2210
1035
2220
1040
2216
1032
2186
1023
2187
1016
2158
1012
2128
1001
2093
987
2087
986
2084
1003
2099
1007

2022
995
2109
1015
2132
1022
2137
1028
2119
1035
2102
1030
2133
1042
2159
1062
2107
1047
2099
1039
2044
1015
2030
1012

2611
1288
2699
1314
2724
1317
2756
1321
2731
1309
2673
1289
2672
1291
2568
1248
2594
1274
2586
1260
2548
1237
2530
1222

12942
6777
13356
6919
13435
6915
13486
6907
13413
6887
13296
6842
13264
6843
13043
6773
12821
6708
12759
6700
12548
6637
12433
6596

70327
Бор

Просек за
2013.
годину
XII 2013
I 2014
II 2014
III 2014
IV 2014
V 2014
VI 2014
VII 2014
VIII 2014
IX 2014
X 2014
XI 2014

Укупно
Жене
Укупно
Жене
Укупно
Жене
Укупно
Жене
Укупно
Жене
Укупно
Жене
Укупно
Жене
Укупно
Жене
Укупно
Жене
Укупно
Жене
Укупно
Жене
Укупно
Жене
Укупно
Жене

70572

70785

70840

Кладово Мајданпек Неготин
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Укупно
Жене
XII 2014 / XII
2013
XII 2014 / XII
2013
XII 2014 / XI
2014

XII 2014

Индекси
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5800
3380
93,4

2076
984
98,9

2029
1004
100,3

2587
1244
99,1

12492
6612
96,5

93,4

98,9

100,3

99,1

96,5

100,5

98,9

100,0

102,3

100,5

Број незапослених у Борском округу децембра месеца 2013. године износио
је 12.942 а децембра 2014. године 12.492 што указује на смањење броја
незапослених лица. У општини Неготин децембра месеца 2013. године број
незапослених лица износио је 2.611, а децембра 2014. године 2.587 незапослених
лица што значи да је за 24 лица мањи број крајем 2014. године.
2.2. Стање образовања
У Неготину постоје 4 средње школе и то: Неготинска гимназија, Техничка
школа, Пољопривредна школа са домом ученика „Рајко Боснић“ Буково и Средња
музичка школа „Стеван Мокрањац“.
Неготинска гимназија има 387 ученика, у два смера друштвено-језички

и

природно-математички.
Пољопривредна школа са домом ученика „Рајко Боснић“ Буково има 353
ученика у следећим смеровима и то:
техничар,

ветеринарски

техничар,

пољопривредни техничар, прехрамбени

техничар

за

индустријску

фармацеутску

технологију.
Техничка школа има 353 ученика у 4 смера и то: електротехничар рачунара,
машински техничар за компујутерско конструисање, машински техничар моторних
возила,ауто електричар и механичар грејне и расхладне технике.
Средња музичка школа „Стеван Мокрањац“ има 57 ученика и следеће
смерове: клавир, хармоника, виолина, труба, кларинет, гитара, соло певање и
теорија музике.
Факултет еколошке пољопривреде одељење у Неготину је акредитован
2013.године има

45 студената. Учитељски факултет Одељење у Неготину има

229 студената.
Дом културе „Стеван Мокрањац“ – Центар за образовну делатност Неготин
организује

преквалификацију радника и

курсеве

у сарадњи са Народним

универзитетом „Браћа Стаменковић“ из Београда. У зависности од интересовања
полазника организују се адекватни курсеви, а у случају да група није одговарајућа
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постоји могућност да се индивидуално организује обука за заинтересована тако што
се практична обука изводи у Неготину а испити се полажу у Београду. До сада су
организовани курсеви за дактилографе, књиговође, разне занате и курсеви страних
језика.
3. Институције локалног тржишта рада
Спровођење политике запошљавања у надлежности је Министарства за рад,
запошљавање, борачка и социјална питања . Законом о запошљавању и осигурању
за случај незапослености (Службени гласник РС", број 36/2009 и 88/2010) одређено
је да су носиоци послова запошљавања Национална служба за запошљавање и
агенције за запошљавање и дефинисан је њихов положај и надлежност.
Национална служба за запошљавање обавља послове запошљавања,
осигурања за случај незапослености, остваривање права из осигурања за случај
незапослености и других права и вођење евиденције у области запошљавања.У
Неготину егзистира филијала Националне службе за запошљавање
У Бору је седиште Филијале Националне службе запошљавања која обухвата
подручје општине Бор, Мајданпек, Неготин и Кладово. Национална служба
запошљавања реализује бројне активне мере запошљавања на основу Националног
акционог плана запошљавања и на основу обавеза које проистичу из закона. У
општини Неготин, као и у другим општинама, активне мере се реализују по
одређеним квотама на основу величине контигента незапослених и критеријума
подстицања појединих мера зависно од развијености општине и тежине решавања
проблема незапослености.
Више година у општини Неготин делује и Локални савет запошљавања као
стручно и саветодавно тело општине Неготин састављено од представника
општине, НСЗ, синдиката и стручњака.
IV
ЦИЉЕВИ И ПРИОРИТЕТИ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА
Подршка успостављању ефикасног и одрживог тренда раста запослености до
краја 2020.године, уз усклађивање политике запошљавања и инситуција тржишта
рада са стандардима Европске уније, што представља основни циљ политике
запошљавања, пружиће се кроз остваривање појединачних циљева политике
запошљавања у 2015.години који су усмерени на:
1. Побољшање услова на тржишту рада и унапређење инситуција тржишта
рада,
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2. Подстицање запошљавања и социјалног укључивања теже запошљивих лица
и подршку регионалној и локалној политици запошљавања
3. Унапређење квалитета радне снаге и улагање у људски капитал.
Приоритети активне политике запошљавања у 2015. години су:
1.усклађивање понуде и тражње на тржишту рада,
2.отварање нових радних места,
3.побољшање образовања и обука у циљу развијања квалификоване радне
снаге,
4.подстицање запошљавања теже запошљивих лица и рањивих категорија,
5.децентрализација и подстицање развоја регионалне и локалне политике
запошљавања.
V
ПРОГРАМИ И МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА
Мере активне политике запошљавања које су усмерене ка унапређењу
запослености а реализоваће се преко Националне службе за запошљавање у
сарадњи са општином Неготин у 2015.години су:
1.Програм субвенције за самозапошљавање
Подршка
самозапошљавању
подразумева
поред
субвенције
за
самозапошљавање и пружање стручне помоћи и обуке незапосленом лицу које се
самозапошљава. Средства за самозапошљавање се одобравају у виду субвенције
ради оснивања радње, задруге, или другог облика предузетништва од стране
незапосленог или удруживањем више незапослених лица, као и за оснивање
привредног друштва уколико оснивач заснује радни однос у њему.
Субвенција се у 2015.години одобрава у једнократном износу од 160.000,00
динара по кориснику, осим у случају самозапошљавања особа са инвалидитетом
када се субвенција одобрава у једнократном износу од 200.000,00 динара по
кориснику.
Буџетом Општине Неготин као расположива средства за ову намену
издвојена су 2.500.000,00 динара. Очекивана средства од стране Министарства за
рад, запошљавање, борачка и социјална питања износе 2.300.000,00 динара тако да
ће укупна средства за финансирање ове мере износити најамње 4.800.000,00
динара у оквиру којих ће бити извршено 30 субвенција за самозапошљавање у току
2015.године.
Ову меру, као део активне политике запошљавања, по одобреним захтевима
спровешће Национална служба за запошљавање након уплате средстава из буџета
јединице локалне самоуправе и буџета Републике Србије.
Међусобна права и обавезе у реализацији мере субвенционисања
самозапошљавања биће регулисана тројним уговором између корисника
субвенције, Општине Неготин и Националне службе за запошљавање.
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2. Програм стручне праксе код приватног послодавца
Програма стручне праксе код приватног послодавца подразумева стицање
практичних знања и вештина за самосталан рад, у занимању за које је стечено
одговарајуће образовање-квалификација без заснивања радног односа.
Програм стручне праксе траје 6 месеци, осим у случају када се спроводи и
траје у складу са општим односно посебним законом у циљу полагања стручног
испита, а најдуже 12 месеци.
Програм је намењен незапосленим лицима без радног искуства у струци са
најмање средњим образовањем која практична знања и вештине стичу код
послодавца који припада приватном сектору.
Током трајања стручне праксе, у складу са уговором, Национална служба:
1. ангажованим лицима исплаћује новчану помоћ у месечном износу од:
- 14.000,00 динара за лица са најмање четворогодишњим високим
образовањем
- 12.000,00 динара за лица са вишим или високим трогодишњим
образовањем
- 10.000,00 динара за лица са средњим образовањем;
2. врши обрачун и уплату доприноса за осигурање за случај инвалидности и
телесног оштећења по основу повреде на раду и професионалне болести у складу
са законом.
Буџетом Општине Неготин као расположива средства за ову намену
издвојена су 2.500.000,00 динара, очекивана средства од стране Министарства за
рад, запошљавање, борачка и социјална питања износе 2.380.000,00 динара тако да
ће укупна средства за финансирање ове мере износити најамње 4.880.000,00
динара.На основу напред наведених средстава планира се ангажовање 47 лица за
наведени програм у 2015.години.
3.Програм -Сајам запошљавања општине Неготин
У оквиру активности Општине Неготин биће организован сајам запошљавања
који ће организовати Локални савет за запошљавање општине Неготин у сарадњи
са Националном службом за запошљавање.Резултати сајма запошљавања су:
1. остварени контакти између послодаваца и незапослених;
2. анимирање јавности у вези решавања проблема незапослености;
3.већа информисаност незапослених.
Уколико се средства из неког од наведених програма не искористе
прерасподелиће се
на Програме за које постоји највеће интересовање, а по мишљењу Локалног савета
за запошљавање.
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VI
ИНДИКАТОРИ УСПЕШНОСТИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА И МЕРА

Индикатори успешности ће се примењивати по методологији Националне
службе за запошљавање.
На основу података који су достављени од Националне службе
запошљавања филијале у Неготину, дошло се до закључка да је најтраженији облик
помоћи самозапошљавање .
Табела приоритета, мера и активности за реализацију Локалног акционог
плана запошљавања општине Неготин за 2015. годину

03.04.2015.
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Планирани извори
финансирања
Буџет
општине

Донаци
је
и друго

Републич
ки
буџет

Циљ 1: Повећано запошљавање кроз подстицај развоју предузетништва
Програм
Субвенције за
самозапошља
вање
30
незапослених

Програм
стручне
праксе
код
приватног
послодавца
47 лица

Повећан
број
предузетника

Број лица која
су регистровалa
своју фирму

ЛСЗ и
НСЗ

Повећан број
младих који
су стекли
практична
знања

Број лица која
су обавила
стручну праксу

НСЗ
ЛСЗ

4.800.000

и

2.500.000

2.500.000
4.880.000

Циљ 2: Организација сајма запошљавања у општини Неготин
Организација
сајма
запошљавања
у општини
Неготин

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

Број запослених
након сајма
запошљавања
Број
организација
које су
потписале
уговорe

2.300.000

Савет
за
запошљ
авање
општин
е
Неготин
, НСЗ,

VII
Локални акциони план запошљавања општине Неготин за 2015.годину
објавити у „Службеном листу општине Неготин“ .
VIII
Локални акциони план запошљавања општине Неготин за 2015.годину
израдила је Комисија за израду локалног акционог плана запошљавања општине
Неготин за 2015.годину.

2.380.000
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На основу члана 142.став 4. Закона о спорту („Сл. гласник РС“, бр.24/11 и 99/11др.закон) а у вези Стратегије развоја спорта у Републици Србији за период 2014-2018.
године („Службени гласник РС“, број:1/2015) и члана 42. Статута општине Неготин („Сл.
гласник РС“, бр.22/2008), Скупштина општине Неготин, на седници одржаној дана
31.03.2015. године, д о н е л а ј е

ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА СПОРТА
ОПШТИНЕ НЕГОТИН ЗА ПЕРИОД 2015-2018. ГОДИНЕ

Члан 1.
УСВАЈА СЕ Програм развоја спорта општине Неготин за период 2015-2018. године
.

Члан 2.
Саставни део ове Одлуке је Програм развоја спорта општине Неготин за период
2015-2018. године .

Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
листу општине Неготин“.

Број:660-13/2015-I/08
Дана: 31.03. 2015.године
Неготин

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
ПРЕДСЕДНИК,
др мед. Љубисав Божиловић,с.р.

03.04.2015.
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УВОД

Спорт и физичка култура у својој основи постоји од када постоји људско друштво и
од тада су се непрекидно мењали и развијали заједно са друштвом. Ова област се не може
објашњавати изоловано од друштва, јер она извире из објективне друштвене потребе и
бриге. О спорту и физичкој култури можемо конкретно говорити само ако узмемо у обзир
одређену друштвено –историјску средину. Према Европској спортској повељи, спорт
представљају сви облици физичке активности који, кроз неорганизовано или организовано
учешће, имају за циљ изражавање или побољшање физичке спремности и менталног
благостања, стварање друштвених односа или постизање резултата на такмичењима свих
нивоа.
Република Србија својим највишим правним актом, Уставом Републике Србије
донетим 2006 године препознала је и уважила да је спорт друштвена вредност о којој се
стара Република, aутономна покрајина и локална самоуправа.
У четвртом делу Устава који одређује надлежност Републике, члан 97, тачка 10, прописано
је да Република Србија уређује и обезбеђује систем у области спорта.То значи да ће
најзначајнији део спортског система Републике Србије и основни елементи који чине тај
систем, бити у погледу структуре и надлежности уређени правним нормама које прописује
држава..
Чланом 183 .став 2.тачка 3.Устава Републике Србије прописано је да аутономна
покрајина у складу са законом уређује питања од покрајинског значаја у области спорта, а у
члану 190. став 1. тачка 4. предвиђено је да се општина преко својих органа, у складу са
законом, стара о задовољењу потреба грађана у области спорта и физичке културе.
Сам појам физичке културе, иако по многим ауторима споран, нашао је своје место
и у члану 68. тачка 8. Устава Републике Србије који се односи на здравствену заштиту у
коме стоји да Република Србија помаже развоју здравствене и физичке културе. Тако се
уставном нормом на посредан начин спорт довео у везу са заштитом здравља сваког
појединца, а кроз појам физичке културе. Под појмом физичке културе која је као теоријска
категорија шири и свеобухватнији појам од спорта подразумевају се следеће категорије:
физичко васпитање, спорт, реквизити и сва научна сазнања и литературе везане за физичку
активност. Спорт има кључну улогу у сваком друштву, доприноси социјалној кохезији,
превазилажењу предрасуда, повећању позитивног утицаја на јавно мњење и ширење етичких
и општих принципа који се кроз њега преносе. Сразмерно значају спорта, његов развој мора
бити подржан и охрабриван на свим нивоима друштва, укључујући и локалне заједнице.
Као што видимо, наша држава је препознала значај спорта и физичке културе како за
појединца тако и за друштво у целини, па су стога спорт и физичка култура сврстани у
категорију од посебног друштвеног значаја.
Одредбама члана 137. Закона о спорту („Службени гласник РС”, бр. 24/11 и 99/11 –
др. закон), дефинисане су потребе и интереси грађана за чије се остваривање обезбеђују
средства у буџету јединица локалне самоуправе.
2.

ПОТРЕБА ЗА КРЕИРАЊЕМ ПРОГРАМА РАЗВОЈА СПОРТА

Неготин је у периоду од 1950. до 1990. године био културно –образовни и спортски
центар источне Србије. Град младих и спорта. Град у коме се водила паметна спортска
политика, где је постојала визија и план.
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У том периоду саграђен је спортско - рекреациони центар кога су чинили фудбалски
терен са атлетском стазом, рукометни терени, одбојкашки и тениски терен.У истом периоду
саграђена је спортска хала, трећа по реду у Србији, а затим и олимпијски базен.
Са таквом спортском инфраструктуром дошло се и до великих спортских резултата
и достигнућа. У Неготину је у то време спорт представљао симбол храбрости, патриотизма и
искрене борбе за боје свога тима. Играње тада за неку од најуспешнијих екипа,
представљало је статусни симбол.
Мушка рукометна екипа и мушка одбојкашка екипа такмичиле су се у другој
савезниј лиги, а женска рукометна екипа такмичила се у првој савезној лиги. ФК „Хајдук
Вељко“ Неготин, имао је статус јаког и стабилног српсколигаша. Мали град, а велики
резултати.
Међутим, временом та локална спортска политика почиње да се губи, а центар
одлучивања и планирања прелази крајем прошлог века у надлежност Спортског савеза.
Делегатски принцип на основу кога су се и доносиле све одлуке у Спортском савезу довео је
до тога да се комплетна спортска политика свела на општу борбу око расподеле средстава из
општинског буџета намењеног за спорт. Рад без плана, без визије, па самим тим и без
будућности у свим овим годинама иза нас довео је до тога да су се буџетска средства
трошила стихијски без стратешког опредељења. Сада су сви спортски објекти руинирани.
Један број клубова је пред одустајањем из даљег такмичења. Спорт у општини Неготин је
тренутно у незавидном положају.
Локална самоуправа увидела је овај проблем и спемна је да се упусти у борбу са
нагомиланим проблемима, спремна је да одбаци импровизацију на тај начин што ће се
окренути системском планирању и изради спортског програма, који би решио многа спорна
питања, као што су :
-

Који су примарни циљеви и смернице развоја спорта у општини Неготин ?
У ком правцу ће се развијати спорт и зашто ?
Шта, колико и зашто финансирати у спорту ?
Проблем спортских објеката и терена ?
Ко је надлежан, зашта је одговоран и коме је одговоран ?
Коме се постављају питања и ко је у обавези да даје одговоре ?

Из изложеног се јасно види где смо се налазили пре тридест и више година, а где смо
сада. Потребе за оваквим програмом развоја спорта су неопходне, јер решавањем свих
одговора на претходна питања можемо веровати да смо на добром путу и да смо поставили
темеље за системско решавање проблема у области спорта.
3.
ПРАВНИ ОКВИР И ПРИПРЕМНЕ РАДЊЕ У ПЛАНИРАЊУ ПРОГРАМА
РАЗВОЈА

С обзиром на комлексност овог програма и жеље да он буде правно исправан,
функционалан и поткрепљен прецизним и неопходним информацијама, као припремне
радње предузете су опсежне мере анализа и утврђивања стања у одређеним спортским
областима.
У периоду од 01.06.2014. -15.06.2014. године урађена је анкета у свим основним и
средњим школама на територији града и у 3 основне школе у сеоским месним заједницама.
Циљ анкете био је добијање следећих података:
- Колико је деце (ученика) укључено у процес тренирања и такмичења у спортским
клубовима?
- Који су разлози због којих се деца (ученици) не баве активно спортом?
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- Да ли би се и којим спортовима бавили да постоје услови за те врсте спортова?
У раду и реализацији ове анкете учешће су узели директори школа, педагошке
службе и професори физичког васпитања.
У анкети је учествовало око 1200 ученика градских основних школа и око 150
ученика сеоских школа као и око 700 ученика средњих школа, што збирно износи око 2000
испитаника.
У оквиру осталих припремних радњи везаних за израду овог програма предузете су
активности у прибављању информација и података о постојећој спортској инфраструктури
на територији општине Неготин.
У том смислу успостављена је сарадња са Општинском управом општине Неготин Одељење за општу управу, имовинске и стамбено - комуналне послове. На тај начин
добијене су све потребне информације и сазнања везана за постојећу спортску
инфраструктуру које су неопходне за израду овог програма.
Такође у радњама везаним за спортску инфраструктуру активно учешће узео је и
Завод за урбанистичко планирање и пројектовање општине Неготин, као и Одељење за
урбанизам Општинске управе општине Неготин.
У области предшколског и школског спорта радна група сачињена од професора
физичког васпитања активно је учествовала у прикупљању података и информација које су
касније коришћене у програму.
Такође успостављена је сарадња и са Спортским савезом општине Неготин ради
прикупљања података везаних за такмичарски спорт.
Као једна у низу припремних радњи у планирању и изради Програма развоја спорта
је упознавање свих учесника у изради Програма са Уставом државе Србије и са улогом и
положајем спорта и физичке културе у нашем друштву. Такође је успостављена сарадња са
правном службом општине Неготин, ради што бољег и квалитетнијег тумачења Закона о
спорту, његових подзаконских аката, уредби, правилника и одлука. Било је неопходно
упознавање са законима који су у посредној вези са спортом, Статутом општине Неготин и
специфичностима спорта на територији општине као и Стратегијом развоја спорта
Републике Србије.
Све наведене припремне радње нису само битне, већ су неопходне у изради
Програма, јер само законски уоквирен Програм може бити функционалан и може дати
дугорочне резултате.
Закон о спорту у члану 137. утврђује потребе и интересе грађана за чије се
остваривање обезбеђују средства у буџету локалне самоуправе и то:
1. Подстицање и стварање услова за унапређење спорта за све, односно бављења
грађана спортом, посебно деце, омладине, жена и особа са инвалидитетом;
2. Изградња , одржавање и опремање спортских објеката на територији јединице
локалне самоуправе, а посебно јавних спортских терена у стамбеним насељима или у
њиховој близини и школских спортских објеката , набавка спортске опремеи
реквизита;
3. Организација спортских такмичења од посебног значаја за јединицу локалне
самоуправе;
4.

Спортски развој талентованих спортиста и унапређење квалитета стручног рада са
њима;
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5.

Учешће спортских организација са територије јединице локалне самоуправе у
европским клупским такмичењима;

6.

Предшколски и школски спорт (рад школских спортских секција и друштава,
општинска, градска и међуопштинска школска спортска такмичења и др.)

7.

Делатност организација у области спорта чији је оснивач или члан јединица локалне
самоуправе;

8. Активности спортских организација, спортских друштава, удружења, гранских и
територијалних спортских савеза на територији јединице локалне самоуправе од
посебног значаја за јединицу локалне самоуправе, у зависности од тога да ли је
спортска грана од значаја за заједницу локалне самоуправе, која је категорија
спортске гране, колико спортиста окупља, у којој мери се унапређује стручни рад, у
ком рангу такмичења спортска организација учествује и у којој мери се повећава
обухват бављења грађана спортом;
9. Унапређење заштите здравља спортиста и обезбеђивање адекватног спортско –
здравственог образовања спортиста,посебно младих,укључујући и антидопинг
образовање;
10. Стипендирање за спортско усавршавање категорисаних спортиста, посебно
перспективних спортиста;
11. Спречавање негативних појава у спорту;
12. Едукција, информисање и саветовање грађана, спортиста и осталих учесника у
систему спорта о питањима битним за одговарајуће бављење спортских
активностима и делатностима;
13. Периодична тестирања, сакупљање, анализа и дистрибуција релевантних
информација за адекватно задовољавање потреба грађана у области спорта на
територији јединице локалне самоуправе, истраживачко-развојни пројекти и
издавање спортских публикација;
14. Унапређивање стручног рада учесника у систему спорта са територије јединице
локалне самоуправе и подстицање запошљавања висококвалификованих спортских
стручњака и врхунских спортиста;
15. Рационално и наменско коришћење спортских сала и спортских објеката у државној
својини чији је корисник јединица локалне самоуправе, кроз одобравање њиховог
коришћења за спортске активности и доделу термина за тренирање учесницима у
систему спорта;
16. Награде и признања за постигнуте спортске резултате и допринос развоју спорта.

03.04.2015.
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САДРЖАЈ ПРОГРАМА РАЗВОЈА СПОРТА ОПШТИНЕ НЕГОТИН

Законом о спорту, чланом 142 .став 1.прописано је да Влада Републике Србије на
предлог министарства спорта доноси стратегију развоја спорта, а ставом 4. истог закона
прописано је да локална самоуправа утврђује Програм развоја спорта на својој територији.
ПРОГРАМОМ РАЗВОЈА СПОРТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН ЗА
ПЕРИОД 2015-2018.ГОДИНЕ, УТВРЂУЈЕ СЕ:

4.1.

СТАЊЕ У ОБЛАСТИ СПОРТА У ТРЕНУТКУ ДОНОШЕЊА ПРОГРАМА

4. 2 . ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА КОЈИМА СЕ ТЕМЕЉИ РАЗВОЈ СПОРТА У
ОПШТИНИ НЕГОТИН
4.3 . СПОРТСКО – РАЗВОЈНИ ЦИЉЕВИ
4 .4. САДРЖИНА И ОБИМ АКТИВНОСТИ НА РЕАЛИЗОВАЊУ СПОРТСКОРАЗВОЈНИХ ЦИЉЕВА
4.5 . ОБАВЕЗЕ И ЗАДАЦИ НОСИЛАЦА ЈАВНЕ ВЛАСТИ И НОСИЛАЦА
СПОРТСКИХ ПРОГРАМА НА РЕАЛИЗАЦИЈИ СПОРТСКО-РАЗВОЈНИХ
ЦИЉЕВА
4.6 . ПЛАНИРАНЕ РАДЊЕ ПРЕДВИЂЕНЕ ПРОГРАМОМ РАЗВОЈА СПОРТА У
ОПШТИНИ НЕГОТИН ЗА ПЕРИОД 2015-2018.ГОДИНЕ
4.7. ПРОГРАМ ИЗГРАДЊЕ СПОРТСКИХ ОБЈЕКАТА И ТЕРЕНА ,ТЈ СПОРТСКЕ
ИНФРАСТРУКТУРЕ
4.8 . ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ НЕГОТИН

4.1. СТАЊЕ У ОБЛАСТИ СПОРТА У ТРЕНУТКУ

ДОНОШЕЊА ПРОГРАМА

Детаљном анализом тренутног стањa спорта у општини Неготин кроз одређене категорије
(области) долази се до следећих чињеница и сазнања:

4.1.1. СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ И ТЕРЕНИ
Сигурно највећи проблем у општини Неготин су спортски објекти и терени.
Основни услов за спровођење активности у области спорта, физичког васпитања и
рекреације је постојање спортских објеката. Неготину у последњих 35 година није изграђен
ни један спортски објекат затвореног типа. Последњи који је изграђен је Хала спортова. Што
се тиче терена отвореног типа, ситуација је иста. Све што је урађено и изграђено десило се
пре осамдесетих година прошлог века осим у Речкој и Мокрању где су обновљена два
спортска терена отвореног типа, а у граду реконструисане трибине и терен на Спортско
рекреационом центру.
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У Неготину постоје само два спортска објекта затвореног типа која су у функцији и
то, у ОШ “Вера Радосављевић“ и Хала спортова док новоизграђени објекат у ОШ” Бранко
Радичевић” није приведен намени и није у функцији.
Од отворених спортских терена у граду, од укупно четири, у функцији су два мулти
функционална терена у Спортско рекреационом центру - Стадион и дворишту Педагошке
академије или пет, ако рачунамо и терене у школским двориштима. Већина терена није
ограђена, нема расвету, нема у својој близини текућу воду као ни тоалете. Углавном се
користе за баскет и мали фудбал.
У
Спортско
рекреационом
центру
се
поред
фудбалског
терена,
мултифункционоалног терена и стрељане налази и олимпијски базен који такође није у
најбољем стању. С обзиром да је базен изграђен пре око четрдесет година, на њему и око
њега ништа није улагано деценијама, па самим тим његово стање није на завидном нивоу.
У граду се користе две пешачке стазе и то према Букову и Бадњеву које не
испуњавају ни минималне потребне критеријуме за пешаачке стазе. Крајем 2014 године је
поред пешачке стазе према Букову постављен мобилијар и део стазе је осветљен. Стаза
према Бадњеву је неадекватна, у потпуности нема осветљења, није прописно обезбеђена,
није званично трасирана, не постоје станице за одмор (клупе) и друго.
На територији општине Неготин и града Неготина, не постоји атлетска стаза ,
уређена пешачка стаза, бициклистичка стаза, ни један отворени терен за одбојку, тениски
терен (осим у приватној својини), затворени базен , спортска амбуланта и ни једна балон
сала .
Спортски објекти по селима на територији општине Неготин су махом заступљени
као травнати фудбалски терени, мултифункционална спортска игралишта
као и
фискултурне сале.
Свако село у општини Неготин поседује травнати фудбалски терен, што уједно
показује популарност те игре на овим просторима. Већина села има мултифункционалне
терене (терени за мали фудбал, кошарку итд) који се најчешће налазе у склопу школских
дворишта. Сви затворени спортски објекти (сале) су такође у склопу школа .
Резиме
Из приложеног се јасно може закључити да је спортска инфраструктура на
територији општине изузетно оскудна. Очигледно је да није постојао никакав план или
стратегија којом би се иста узела у разматрање и унапредила. Такође је и оно што је
изграђено пре више деценија дотрајало и уништено, а опет због неадекватног одржавања и
малог улагања у спортске објекте и терене. Евидентно је да је постојећа инфраструктура
недовољна, један велики број деце који се бави спортом у клубовима нема где да тренира,
поготово у периоду када рад на отвореним теренима не дозвољавају временске прилике, што
обично траје и 5-6 месеци. Такође то важи и за велики број ученика основних и средњих
школа. Што се тиче услова за рекреативни спорт, ситуација је још тежа, јер за ову категорију
спорта скоро и да нема услова.

4.1.2. ШКОЛСКИ СПОРТ
Школски спорт у смислу Закона о спорту обухвата наставне и ван наставне
активности у области физичког васпитања, укључујући и школска спортска такмичења која
се спроводе у оквиру школског система у складу са наставним планом и програмом.
Организовано ваннаставно бављење спортским активностима ученика спроводи се кроз
спортске секције које организују школе. У школама се поред редовне наставе на часовима
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физичког васпитања одржавају и спортске секције са циљем припремања школских екипа за
школска, општинска, окружна, међуокружна и републичка такмичења. Осим ових
ваннаставних активности у којима се увек ангажују ученици који су већ ангажовани у
спортским клубовима остали видови анимирања и окупљања осталих ученика не постоје.
Међушколска такмичења на нивоу општине не постоје. Резултати добијени анкетирањем
ученика основних и средњих школа су прилично поражавајући јер показују мали број деце
активних у спортским клубовима и спортским секцијама. Утврђено је да се на територији
општине Неготин спортом активно бави око 20% испитаника, што значи да је у нашој
општини физички активно свако пето дете (ученик). Такође као најчешћи разлог због кога се
не баве спортом ученици су навели: неадекватне услове (опремљеност свлачионица,
недовољно реквизита, лопти итд), велике гужве на тренинзима, високо постављене циљеве
и критеријуме од стране тренера итд.
На питање којим би се спортом бавила да за то постоје услови преко 30% њих
(ученика) изјаснило се за пливање, тенис и атлетику.
Услови за извођење наставе физичког васпитања у предшколској установи,
основним и средњим школама су генерално на изузетно ниском нивоу. Основни реквизити,
справе и помагала која су неопходна за извођење наставе физичког васпитања су због своје
дотрајалости у лошем стању, а неке од школа их не поседују.
Што се тиче простора за извођење наставе (сале и терени), ситуација није ништа
боља. Од четири основне школе у граду, само једна школа (ОШ “Вера Радосављевић“) има
одговарајућу фискултурну салу. Остале две школе имају простор за извођење наставе, али
оне не испуњавају никакве стандарде. У ОШ “Вук Караџић“, настава се изводи у свечаној
сали, а у ОШ “Бранко Радичевић“ у преграђеној школској кухињи иако је нови објекат
фискултурне сале изграђен, али није стављен у функцију. ОШ “12. септембар“ не поседује
никакав простор за извођење наставе физичког васпитања.
Од сеоских школа фискултурну салу имају школе у: Кобишници, Браћевцу,
Михајловцу, Јабуковцу, Уровици, Рајцу и Душановцу.
Отворене спортске (мултифункционалне) терене има већина основних школа у
општини Неготин, с тим што је већина терена у лошем стању односно подлога (асфалт) је
попуцала, нема кошаркашких конструкција, недостају голови, не постоји ограда итд.
У Неготину постоје четири средње школе. Ни једна од тих школа нема адекватну
фискултурну салу. Када је реч о отвореним спортским теренима, све школе имају
задовољавајуће услове за рад на отвореним теренима.
Справе и реквизити су у већини школа дотрајали и углавном су у лошем стању .
Резиме :
Генерално, школски спорт на територији општине Неготин се реализује по
утврђеном плану и програму који прописује Министарство просвете, међутим додатне
ваннаставне активности које спадају у надлежност општине у школама не постоје, јер не
постоје ни програми по којима би се они реализовали, а самим тим велики број ђака нема
организоване физичке активности.
На основу горе изложеног се јасно види да је школска инфраструктура у веома
лошем стању или је уопште нема.

4.1.3. РЕКРЕАТИВНИ СПОРТ
Рекреативни спорт или спорт за све у Неготину је организован преко пет спортских
друштава, савеза и клубова, али је њиховим програмом обухваћен мањи број грађана. Ту
спадају: Планинарско друштво ,,Дели Јован``, Општинска организација спортских
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риболоваца „Тимок``, Спортско друштво инвалида, Асоцијација наутичког туризма
„Михајловац``, Рекреативни бициклистички клуб Неготин. Рекреативни спорт се одвија
индивидуално или у оквиру рекреативних група у појединим спортским гранама.
Индивидуална физичка активност грађана се одвија у теретанама, фитнес клубовима и у
природи (вожња бицикле, шетња и друго).
У летњем периоду се може рећи да постоје одређени услови за упражњавање
рекреативног спорта. У том периоду грађанима је на располагању градски базен, неколико
отворених терена, али пошто нису адекватно осветљени не могу се користити у вечерњим
сатима када једино и могу да се користе због високих температура у току летњих дана.
Плажа на Дунаву се користи, међутим она није прописано уређена те се и не може третирати
као јавна спортска површина. Не постоје годишњи програми од стране организација за спорт
којим би се одредиле и назначиле рекреативне активности грађана у једној текућој години.
Рекреативном спорту до сада нико није посветио ширу и стручну пажњу, тако да он није ни
био третиран у буџету локалне самоуправе. Проблем у зимском периоду је много озбиљнији
јер су услови за функционисање рекреативног спорта скоро и немогући. Обзиром да у граду
постоје само два затворена спортска објекта, где своје активности упражњавају сви спортски
клубови тј. спортисти, немогуће је да се нађе слободан термин за неку организовану групу
рекреативаца.
Резиме:
Рекреативни спорт у општини Неготин није довољно развијен. И поред позитивног става
грађана о овом виду спортских активности, генерални проблем је непостојање спортске
инфраструктуре, а такође и недовољно организовано и систематско планирање у јединици
локалне самоуправе

4.1.4. ПОЛОЖАЈ ЖЕНА У СПОРТУ

Положај жена у спорту није задовољавајући и значајно је одређен положајем жена у
друштву у целини. Учешће жена у спорту ограничавају бројни социјални и интерперсонални
фактори као што су економска зависност, дефицит слободног времена, ставови према
физичкој активности и друго.
Према подацима о резолуцији европског парламента о женама у спорту, у Европској
Унији 16% жена се бави физичком активношћу или спортом, наспрам 30% мушкараца. У
узрасту од 15-24 година проценат жена које се баве физичком активношћу или спортом је
37%, а мушкараца 63% .
Изједначено учешће жена и мушкараца констатовано је у атлетици, гимнастици,
плесу и пливању. Када је реч о активном чланству жена у спорту, жене достижу 9,9% од
укупног броја регистрованих спортиста, док на руководећим местима у гранским савезима
има мање од 8%. Од укупног броја тренера жена има 6%, а судија свега 5%.
У спорту на територији општине Неготин заступљен је мали број женске популације.
Статистички гледано, ситуација у општини Неготин је врло слична ситуацији на нивоу
Републике. Жене су заступљене мало у кошарци, одбојци, каратеу, фудбалу, гимнастици и
тенису. Однос броја жена и броја мушкараца у неготинском спорту је поражавајући како за
жене тако и за комплетан спорт.
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Резиме:
Због разних предрасуда, постоји подела на мушке и женске спортове, те се у
општини Неготин много више дечака него девојчица бави спортом. Клубови нису у
довољној мери заинтересовани за рад са женском популацијом, јер тренери и стручњаци у
клубовима нису довољно осетљиви на женска питања и проблеме. Слична је ситуација и код
жена средњих година и жена трећег доба, где је мушка популација, много бројнија у
упражњавању рекреативних активности.

4.1.5. СПОРТ ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

Анализом тренутног стања дошло се до закључка да је деловање организација које се
баве спортом особа са инвалидитетом на територији општине Неготин, али и на територији
целе Србије, прилично неусаглашено. Пирамидални приказ приказује следеће субјекте
организације:
-

Параолимпијски комитет Србије
Спортски савез инвалида Србије
Општинске организације регистроване за спорт и рекреацију инвалида
Спортска друштва, клубови и секције
Особе са инвалидитетом које се самостално баве спортско рекреативним
активностима

Параолимијски комитет Србије као кровна организација, делује у саставу
националног олимпијског комитета. Он првенствено води бригу о врхунским такмичарима
који учествују на највећим међународним такмичењима. Без обзира на запажене резултате
наших такмичара на међународној сцени, функционери овог комитета због недостатка
средстава више су заокупљени сакупљањем новца за припреме, а мање комплетним радом
особа са инвалидитетом.
Спорски савез инвалида Србије организује државна првенства за све категорије
инвалидности у следећим дисциплинама: пливање, куглање, атлетика,спортски риболов,
стони тенис, стрељаштво ваздушном пушком и МК оружјем и шах.
Кључни проблем на овом нивоу је што општинске организације немају стручна лица
за планирање и спровођење активности.
За спортско оспособљавање особа са инвалидитетом на територији општине
Неготин у оквиру друштва формиране су секције као облик организовања и то за:
шах, стрељаштво, стони тенис, атлетику, спортски риболов.
Друштво организује такмичења у датим дисциплинама на општинском нивоу, а у
организацији спортског савеза инвалида Србије учествује на окружним, регионалним и
републичким такмичењима. У 2014.год. у такмичењу на републичком нивоу ово друштво је
постигло запажене резултате. У стреличарству (нова дисциплина) једна бронзана медаља. У
атлетици 5. медаља од бронзе, сребра до злата.
Резиме
Ово друштво је са прилично скромним ставовима врло успешно организовано. Собзиром да
је ово (друштво) корисник градске стрељане у рекреационом центру стадион, може се
констатовати да има задовољавајуће услове за извођење спортских активности што се види
и на основу остварених резултата.

Број 6 страна 149

“Службени лист општине Неготин”

03.04.2015.

4.1.6. ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
Посебна здравствена заштита спортиста је обавезна за сваког спортисту. У општини
Неготин нема организованог спортског прегледа при здравственом центру. У дому здравља
и болници у општини Неготин нема лекара специјалисте, спортског лекара. Спортски
клубови сналазе се сами, и ове прегледе обављају често у другим општинама Кладову и
Бору. Цена једног специјалистичког лекарског прегледа у Неготинском дому здравља је већа
у односу на остале градове у региону. Спортски лекарски преглед је обавезан на сваких шест
месеци и са оваквим ценама представља финансијски проблем за све спортске клубове и
спорт на територији општине Неготин. Такође, на територији општине Неготин не постоји
стручна здравствена служба, тј спортска амбуланта, која би преузела комплетну здравствену
негу и бригу о спортистима и ученицима који су ангажовани у школским спортским
такмичењима.
Резиме :
Из приложеног се јасно види да у општини Неготин не постоји довољна сарадња на
релацији локална самоуправе- здравствени центар, а самим тим и изузетно слаба брига о
здрављу спортиста .

4.1.7. ТАКМИЧАРСКИ СПОРТ
Такмичарски спорт је организована спортска активност где се кључни значај придаје
победи и резултатима. Када говоримо о такмичарском спорту на територији општине
Неготин мисли се на спортску активност која се одвија по програмима спортских клубова.
Њихови програми су прилагођени потребама грађана који су удружени у спортским
организацијама у складу са законом и програмима и правилима гранских савеза.
Такмичарски спорт на територији општине Неготин егзистира кроз следеће спортске
гране:
1. Фудбал (са 26 фудбалских клубова и општинским фудбалским савезом)
2. Рукомет (са једним рукометним клубом)
3. Одбојка (са једним одбојкашким клубом,који има две селекције, мушку и
женску)
4. Кошарка (са два клуба)
5. Стони тенис (са једним клубом)
6. Борилачки спортови (са три клуба)
7. Тенис (са једним клубом)
8. Гимнастика (са једним клубом)
9. Шах клуб (са једним клубом)
10. Преференс клуб (“Фигаро”)
Сва ова спортска удружења (њих 37), један грански спортски савез (општински
фудбалски савез), спортско друштво инвалида, једно спортско-рекреативно друштво,
(планинарско друштво), асоцијација наутичког туризма Михајловац и организација
спортских риболоваца удружени су у Спортски савез општине Неготин.

03.04.2015.

“Службени лист општине Неготин”

Број 6 страна 150

4.1.7.1. ФУДБАЛ
У општини Неготин је најмасовнија спортска грана фудбал са 26 клубова. У
такмичарској 2014/2015. години у општинској фудбалској лиги (ОФЛ) такмичило се 14
фудбалских клубова: ФК Милошево, ФК Смедовац, ФК Малајница, ФК Полет (Јабуковац),
ФК Уровица, ФК Ковилово, ФК Ратар (Јасеница), ФК БСК 1934 (Буковче), ФК Чубра, ФК
Сиколе, ОФК Тамнич, ФК Србово, ФК Граничар (Александровац) и ФК Самариновац.
Фудбалски клубови ФК Радујевац, ФК Рајац, ФК Речка, ФК Младост (Карбулово),
ФК Видровац, су активни клубови, али су одустали од такмичења.
Општинска фудбалска лига (ОФЛ) је најнижи степен фудбалског такмичења. Сви
наведени клубови у овом такмичењу су из сеоских средина са територије општине Неготин.
Није заступљен рад са млађим категоријама. Целокупно такмичење се финансира из буџета
локалне самоуправе.
У вишем степену фудбалског такмичења, у окружној лиги такмиче се четири клуба: Фк
Слога (Кобишница), Фк Браник (Штубик), Фк Дели Јован (Сиколе) и Фк Слатина. Није
заступљен рад са млађим категоријама.
Финансирање: Целокупно такмичење (путни трошкови и трошкови службених лица) ових
клубова
финансира
се
из
буџета
локалне
самоуправе.
Следећи степен такмичења је зонско такмичење, “Зона-Исток”. У овом степену
такмичења
са
територије
општине
такмичи
се
један
клуб,
Фк “Дунав” Прахово. Ово такмичење је много озбиљније и у организационом и у
такмичарском смислу. Клуб овог степена такмичења мора да има заступљен рад и
такмичење са млађим категоријама.
Финансирање: Целокупно такмичење (путни трошкови, трошкови службених лица)
финансира се из буџета локалне самоуправе.
У трећем степену фудбалског такмичења, Српска лига Исток, са територије општине у
сениорској
категорији
имамо
један
клуб,
Фк
Хајдук
Вељко.
Фк Хајдук Вељко је клуб са дугогодишњом фудбалском традицијом. Основан је давне 1919.
године и спада у један од најстаријих спортских колектива у Србији.
У њему је поникао већи број прволигашких играча, а међу њима и три репрезентативца:
Илија
Завишић
(репрезентативац
СФР
Југославије),
Горан Друлић (репрезентативац СРЈ) и Предраг Рајковић (репрезентативац Србије).
Фк Хајдук Вељко је током свог постојања имао спортске успоне и падове.
Тренутно је у великој кризи, како финансиској тако и у резултатској, а све је то настало због
лоше спортске политике која је вођена годинама у назад. Највећа штета у задњих неколико
година учињена је у раду са млађим категоријама, јер им није придавана довољна пажња.
ФК. Хајдук Вељко се финансира из буџета општине, чланарина и донација. Своје утакмице
игра на градском стадиону у оквиру спортско рекреативног центра. У ФК Х.Вељко је
заступљен рад са млађим категоријама и све категорије су укључене у такмичење:
-

Омладинска лига - регион источне Србије
Кадетска лига – регион источне Србије
Пионирска лига – регион источне Србије
Лига млађих пионира – регион источне Србије
Петлићи – Нису укључени у такмичење из финансијских разлога.
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4.1.7.2. РУКОМЕТ
Рукомет као спортска грана на територији општине Неготин заступљен је са једним
клубом,мушким рукметним клубом (МРК) Хајдук Вељко који је основан 1955. године. МРК
Хајдук Вељко ради са млађим категоријама и оне су укључене у такмичење.
- Лига млађих категорија Србије
- Лига младђих категорија Тимочке Крајине
- Мини рукометна лига Тимочке Крајине
Рукометни клуб је током свог дугог постојања пролазио кроз разна искушења. МРК
Х.Вељко. тренутно се такмичи у другој савезној лиги. Седамдесетих година прошлог века
клуб је био члан друге лиге СФР Југославије. У њему је поникао велики број квалитетних и
врхунских играча. Био је то златан период Неготинског рукомета. Такође je у Неготину
постојао и женски рукометни клуб Хајдук Вељко који и данас има статус најуспешнијег
спортског колектива на овим просторима. У периоду свог највећег успеха, овај клуб је био
члан прве савезне лиге СФР Југославије. Заједничка карактеристика за оба клуба је та да су
екипе у највећем броју биле сачињене од играчица и играча са ових простора. Почетком
овог века, због лоше вођене спортске политике у клубу, дошло је до гашења овог
најуспешнијег спортског колектива. На жалост, овај клуб ни до данашњег дана није успео
да активира свој рад. Што се тиче мушког рукометног клуба, он је поново у лошој
ситуацији како у финансијском тако и у играчком погледу. Окосницу сениорске екипе чине
играчи са територија других општина, јер сам клуб годинама уназад није радио довољно са
млађим категоријама. Клуб се финансира из буџета општине, чланарина и донација. Своје
утакмице игра у градској Хали спортова.

4.1.7.3. ОДБОЈКА
Одбојкашки клуб Хајдук Вељко основан ја 1952 године. Одбојка као спортска грана
заступљена је са једним клубом, ОК Хајдук Вељко који има две селекције (екипе), мушку и
женску. Обе сениорске екипе такмиче се у трећем степену републичког такмичења, у другој
лиги истока. У клубу се ради и са млађим категоријама и у мушкој и у женској селекцији, и
они су укључени у такмичења млађих категорија. Највећи успех клуб је имао 70-тих година
прошлог века када се такмичио у другој савезној лиги Југославије. Тренутно је овај клуб у
кризи како у финансијском тако и у играчком смислу. Окосницу првог тима чине играчи са
територија других општина јер је клуб годинама уназад запостављао рад са млађим
категоријама. Клуб се финансира из буџета општине, чланарине и донације. Своје утакмице
игра у градској хали спортова.

4.1.7.4. КОШАРКА
Кошарка као спортска грана заступљена је са два клуба, КК Х.Вељко и КК Неготин.
КК Х. Вељко је основан 1974. године и од тог дана па до данас у њему су стасале многе
успешне генерације и појединци. Ове године је у сениорској конкуренцији због недостатка
средстава одустао од даљег такмичења. КК Неготин је основан 2007. године и то са идејом
да се посвети раду са млађим категоријама.
У сениорској конкуренцији такмичи
се у другој српској лиги. И један и други клуб имају заступљен рад са млађим
категоријама,и у мушкој и у женској категорији,и укључени су у такмичење.Оба клуба
финансирају се средствима из буџета , донација и чланарина. Своје утакмице играју у
градској хали спортова.
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4.1.7.5. ШАХ
Шах је на територији Опстине заступљен са једним клубом, а то је шах клуб
Хемичар. Клуб је основан 1930 године. У својој дугој историји, клуб је имао највеће успехе
и резултате крајем прошлог века. У клубу је заступљен рад и са млађим категоријама, а
раније су тренери клуба активно учествовали у раду шаховских секција у основним
школама. Клуб сваке године организује меморијални турнир Љубиша Вујић - Фишер. Своје
активности реализује у просторијама шах клуба. Највећим делом се финансира средствима
из буџета општине Неготин.

4.1.7.6. СТОНИ ТЕНИС
Клуб је основан 2003 године. Првенствено је формиран због великог интересовања
код деце. У клубу се ради са неколико млађих категорија врло успешно, што показују
резултати на регионалним и републичким такмичењима. Такође, ученици основних и
средњих школа на школским такмичењима у стоном тенису остварују изузетно високе
резултате. Клуб своје тренинге реализује у просторијама Техничке школе. Клуб се
финансира делом из буџета општине Неготин, од чланарина и донација.

4.1.7.7. БОРИЛАЧКИ СПОРТОВИ
Борилачки спортови на територији општине заступљени су са три клуба:
- Карате клуб “Неготин”
- Клуб за борилачке вештине Х.Вељко и Кик бокс клуб Х. Вељко.
Карате клуб Неготин је ове године учествовао на такмичењима (турнирима), док се
друга два клуба нису такмичила. Карате клуб и клуб за борилачке вештине финансирају се
од чланарина и из буџета општине, а Кик бокс клуб се финансира само из чланарина.У сва
три клуба заступљен је рад са млађим категоријама.

4.1.7.8. ГИМНАСТИКА
Гимнастика као спортска грана представљена је јединим гимнастичарским клубом Х.
Вељком. То је клуб који је основан 2014. године, и за врло кратак период окупио је велики
број девојчица и нешто мање дечака. Финансира се од чланарина.
Тренинзи се спроводе у изнајмљеном простору и делимично у сали у ОШ. “Вера
Радосављевић”.

4.1.7.9. ТЕНИС
Тенис је заступљен са тениским клубом Х. Вељко. Овај клуб је формиран почетком
2013.године због великог интересовања деце за бављење овим спортом. Због недостатака
услова за рад и због недостатка финансијских средстава овај клуб није радио пуним
интензитетом,
већ
када
су
то
дозвољавале
могућности.
На територији општине Неготин постоје два терена за тенис, али су она у приватном
власништву, па се њихово коришћење углавном заснива на комерцијалној основи.
У клубу је заступљен рад само са млађим категоријама.
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4. 2. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА КОЈИМА СЕ ТЕМЕЉИ РАЗВОЈ СПОРТА У
ОПШТИНИ НЕГОТИН
Развој спорта у општини Неготин темељи се на следећим основним принцима:
-

Бављење спортом треба да јача јединство међу младима, међусобну толеранцију и
уважавање различитости како верске тако и националне .

-

Свако има право да се бави спортом, сви становници општине Неготин без обзира на
њихов финансијски статус.

-

Развијање свести да је спорт интегрални део модерног друштва.

-

Сви актери спортских активности имају права на здравствену заштиту и негу.

-

Спортом треба да се баве сви, почев од предшколског узраста до особа трећег доба
као и особе са различитим степеном инвалидитета.

-

Бављење спортом мора бити омогућено током целе године .

-

Општина је у обавези да обезбеди услове за бављење спортом, тј спортску
инфраструктуру .

-

Рад са млађим категоријама у спортским клубовима треба да представља примарни
циљ јер је то темељ за развој и напредак такмичарског спорта.

-

Млади талентовани спортисти и врхунски спортисти имају права на максималну
подршку у њиховом развоју и постизању врхунских резултата.

-

Финансирање спорта у јединици локалне самоуправе одређено је Законом о спорту
и оно је у интересу најширих слојева становништва.

4.3. СПОРТСКО РАЗВОЈНИ ЦИЉЕВИ

Програмом развоја спорта општине Неготин за период 2015- 2018.године дефинишу се
следећи спортско развојни циљеви:
- Деполитизација спорта;
- Успостављање система спорта у складу са законима и осталим републичким и
општинским прописима;
- Повећање броја деце која учествују у спортским такмичењима;
- Обезбеђивање реквизита и друге опреме за школски спорт;
- Системска брига свих релевантних чинилаца у области школског спорта;
- Константна брига о здрављу деце спортиста;
- Унапређење услова за омасовљење учешћа грађана у рекреативном спорту и
рекреативном вежбању;
- Унапређење услова за масовније учешће особа са инвалидитетом у спортским
актвиностима;
- Подстицање омасовљења женског спорт;
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Дефинисање спортских клубова носиоца, као основ за дугорочно планирање и развој
такмичарског спорта;
Концентрација квалитета стручног рада кроз сарадњу спортских клубова исте
спортске гране на територији општине;
Посвећивање више пажње у спортским клубовима у раду са млађим категоријама;
Систематско финансирање стручног рада и стручно усавршавање спортских
стручњака као један од стубова развоја такмичарског спорта;
Повећање контроле спровођења програма и финансијског пословања спортских
клубова;
Припрема краткорочних и дугорочних планова за улагања у спортске објекте и
терене на основу анализе тренутног стања и потреба у области спорта;
Успостављање транспарентног система финансирања спорта из буџета општине;
Јачање сарадње са медијима ради промовисања спорта као здравог начина живота;

4.4. САДРЖИНА И ОБИМ АКТИВНОСТИ НА РЕАЛИЗОВАЊУ СПОРТСКОРАЗВОЈНИХ ЦИЉЕВА
ПРИОРИТЕТИ РАЗВОЈА СПОРТА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
Закон о спорту Републике Србије јасно и недвосмислено одређује и приоритете при
избору програма којим се задовољавају потребе грађана у области спорта у јединици
локалне самоуправе чланом 138. став 4.
Приоритети општине Неготин у периоду од 2015. до 2018. године ће бити тачке 1, 2
и 6 из члана 137. став 1. Закона о спорту. У складу са таквим правним решењем , Програм
развоја спорта општине Неготин дефинише следеће приоритете:

1. ИЗГРАДЊА, ОДРЖАВАЊЕ И ОПРЕМАЊЕ СПОРТСКИХ ОБЈЕКАТА
НА
ТЕРИТОРИЈИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ(ОПШТИНЕ НЕГОТИН), А ПОСЕБНО
ЈАВНИХ СПОРТСКИХ ТЕРЕНА У СТАМБЕНИМ НАСЕЉИМА И У ЊИХОВОЈ
БЛИЗИНИ И ШКОЛСКИХ ОБЈЕКАТА И НАБАВКА СПОРТСКЕ ОПРЕМЕ И
РЕКВИЗИТА.
2. ПОДСТИЦАЊЕ И СТВАРАЊЕ УСЛОВА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ СПОРТА ЗА СВЕ,
ОДНОСНО БАВЉЕЊЕ ГРАЂАНА СПОРТОМ, ПОСЕБНО ДЕЦЕ, ОМЛАДИНЕ,
ЖЕНА И ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ.
3. ПРЕДШКОЛСКИ И ШКОЛСКИ СПОРТ (РАД ШКОЛСКИХ СПОРТСКИХ
СЕКЦИЈА И ДРУШТАВА, ОПШТИНСКА, МЕЂУОПШТИНСКА, ШКОЛСКА
СПОРТСКА ТАКМИЧЕЊА И ДРУГО)

Број 6 страна 155

“Службени лист општине Неготин”

03.04.2015.

ПИРАМИДА ПРОГРАМА РАЗВОЈА СПОРТА ОПШТИНЕ НЕГОТИН

На основу анализе стања у спорту и одређивања приоритета развоја спорта донета је
пирамида програма развоја спорта Општине Неготин:

ВРХУНСКИ
СПОРТСКИ
РЕЗУЛТАТИ
ТАКМИЧАРСКИ СПОРТ
СПОРТ ЗА СВЕ,
ПОСЕБНО ЗА ДЕЦУ,ОМЛАДИНУ,
ЖЕНЕ И ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
( РЕКРЕАТИВНИ СПОРТ )
ПРЕДШКОЛСКИ И ШКОЛСКИ СПОРТ
И РАД СА МЛАЂИМ КАТЕГОРИЈАМА
У КЛУБОВИМА
СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ

1. Основу пирамиде чине спортски објекти и терени .Анализом стања утврђено је да
спортских објеката нема довољно, а оно што постоји је у лошем стању.Закључено је да је
основни услов за спровођење активности у области спорта, физичког васпитања и
рекреације постојање спортских објеката.
2. На другом месту је предшколски и школски спорт и омладинске школе свих спортских
грана. Констатовано је да време компијутеризације и дигитализације носи са собом
велику физичку пасивност која штетно делује на физички и психички развој детета.
Такође, добро је познато да “улица” носи са собом многе опасности ( криминал, дрога,
алкохол ), те школским спортом решавамо проблем активности и слободног времена деце
која се не баве спортом у спортским клубовима. Исти проблем активности и слободног
времена које деца проводе на улици решавамо и спортским школама, уз додатни нагласак
да је тај рад са млађим категоријама у спортским клубовима темељ за развој и напредак
такмичарског спорта.
3. На трећем месту је рекреативни спорт или спорт за све (децу, омладину, жене, особе са
инвалидитетом, особа трећег доба). Поштујући чињеницу да физичка активност делује
позитивно на човека, и у виду активног одмора, и у виду забаве и разоноде, она јача
човечији организам и служи као превентива многих болести стреса и депресије.
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4. На четвртом месту је такмичарски спорт који је кроз девет спортских грана заступљен са
39 спортских удружења
5. На петом месту је врхунски спорт и врхунски резултати којима сви тежимо али на
територији општине их немамо.
4.5. ОБАВЕЗЕ И ЗАДАЦИ НОСИЛАЦА ЈАВНЕ ВЛАСТИ И НОСИЛАЦА
СПОРТСКИХ ПРОГРАМА НА РЕАЛИЗАЦИЈИ СПОРТСКО-РАЗВОЈНИХ
ЦИЉЕВА
Овом организационом шемом, се јасно прецизирају и утврђују субјекти као учесници и
реализатори овог програма, хијерархијски позиционирани према својим обавезама и
одговорностима.

ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА СПОРТСКИХ СУБЈЕКАТА
ОПШТИНЕ НЕГОТИН

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

ЧЛАН ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

СПОРТСКИ САВЕЗ

СПОРТСКА ОРГАНИЗАЦИЈА
СВИ НОСИОЦИ ЈАВНЕ ВЛАСТИ И НОСИОЦИ СПОРТСКИХ ПРОГРАМА
ПРИКАЗАНИ У ОРГАНИЗАЦИОНОЈ ШЕМИ ИМАЈУ СЛЕДЕЋЕ ОБАВЕЗЕ И
ЗАДАТКЕ:

Број 6 страна 157

1.

“Службени лист општине Неготин”

03.04.2015.

Спортске организације
Спортске организације су у обавези да планирају своје активности на годишњем
нивоу, поштујући свој статут, спортско развојне циљеве и задатке предвиђене овим
програмом.
- Обавезне су да планиране активности реализују у потпуности сходно планираним
и додељеним средствима.
- Спортске организације су обавезне да квартално достављају извештаје са
потребном документацијом о реализацији програма или делова програма и
корисћења средстава Спортском савезу.

2.

Спортски савез
Спортски савез је сходно Закону о спорту и свом статуту у обавези да :
- Израђује програме и планове;
Прикупља информације о реализацији програмских садржаја спортских
организација;
- Врши контролу трошења буџетских средстава у спортским организацијама
Активно учествује у реализацији свих спортских активности и делатности у
сарадњи са локалном самоуправом;
- Представља везу између спортских организација и општинског већа;
- Буде на располагању свим спортским субјектима и чиниоцима.

3.

Члан општинског већа
Члан општинског већа представља спону између носилаца јавне власти и носилаца
спортских програма на територији општине Неготин са својим обавезама:
- Да сарађује са спортским савезом и осталим носиоцима спортских програма, на
тај начин што ће тражити и добијати све релевантне податке и информације везане
за све активности и дешавања у области спорта.
- Да у целости преноси сазнања, податке и одлуке из области спорта општинском
већу
- Да се максимално ангажује у решавању спортских проблема
- Да непосредно контролише рад и реализацију програмских садржаја
носилаца спортских програма.

4.

Општинско веће
Општинско веће као носилац јавне власти, овим програмом у обавези је да:
- Сходно предлозима спортског савеза за реализацију програмских садрзаја одобрава
средства из буџета Опстине Неготин;
- Доноси одлуке везане за капитална улагања у спортску инфраструктуру;
- Врши корекције спортских планова и програма , ако за тим има потребе;
- Да активно учествује у реализацији одређених активности у области
спорта, ако су оне у интересу општине Неготин.
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5. Скупштина општине Неготин
Скупштина општине Неготин као највиши орган општине доноси одлуке у
спорта које су од општег интереса за локалну заједницу.

области

4.6. ПЛАНИРАНЕ РАДЊЕ ПРЕДВИЂЕНЕ ПРОГРАМОМ РАЗВОЈА СПОРТА У
ОПШТИНИ НЕГОТИН ЗА ПЕРИОД ОД 2015 ДО 2018. ГОДИНЕ.

Планиране радње предвиђене овим Програмом, реализоваће се у следећим областима

4.6.1.

СПОРТСКА ИНФРАСТРУКТУРА

4.6.2.

ШКОЛСКИ СПОРТ

4.6.3.

ТАКМИЧАРСКИ СПОРТ

4.6.4.

РЕКРЕАТИВНИ СПОРТ

4.6.5.

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

4.6.6.

ПОЛОЖАЈ ЖЕНА У СПОРТУ

4.6.7.

ЗАСТУПЉЕНОСТ СПОРТА У МЕДИЈИМА

4.6.1.

СПОРТСКА ИНФРАСТРУКТУРА

Основни услов за спровођење активности у области спорта, физичког васпитања и
рекреације је постојање спортских објеката и терена. Без спортских објеката није могуће
урадити и реализовати било који спортски циљ.
Спортски објекти-појмовно одређење
- Сви спортски објекти и терени су простори на којима се могу изводити различите врсте
спортских активности.
- ЈАВНИ СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ-су спортски објекти у јавној својини републике Србије,
аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе.
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- Посебно уређене површине у јавној својини намењене за одређене посебне спортске
активности (трим стазе,планинарске стазе,бициклистичке стазе,плаже, и сл.) јесу јавни
спортски објекти.
- Јавни спортски објекти морају бити доступни грађанима под једнаким условима. Сале за
физичко васпитање подлежу правилнику о нормативима школског спорта, опреме и
наставних средстава за школе.
-

Спортским објектима у апсолутном смислу сматрају се сви простори (отворени и
затворени)
подесни
за
обављење
одређене
физичке
активности.

Међутим, није важан само њихов број, већ је важно да спортски објекти и терени
задовољавају одређене прописане услове (у погледу димензија, безбедности, санитарно хигијенских услова, против пожарне заштите, инсталационо - техничке услове и друго) како
би се у њима могле обављати спортске активности.
Ревитализација постојећих и изградња нових спортских објеката, реализоваће се по
посебном плану, а динамика ће зависити од доступних финансијских средстава.
Програмом развоја спорта на територији општине Неготин у смислу
спортске инфраструктуре предвиђено је:

ревитализације

Ревитализација отворених спортских терена :
1.

Насеље “Борска” – мулти функционалан терен – асфалтирање подлоге, постављање:
високе ограде, расвете, спортске опреме;

2.

Насеље иза Музичке школе Трг Ђорђа Станојевића - терен за кошарку и одбојку –
постављање тартан подлоге, постављање високе ограде, расвета

3.

Парк шума Цвећара – Постављање тартан подлоге, спортске опреме, расвете, високе
ограде;

4. Рекреациони центар –стадион-уређење мулти фунционалног терена поред летње
позорнице-асфалтирање подлоге, спортска опрема, расвета, висока ограда, уређење
дечијег игралишта и уређење базена са објектима у функцији истог;
5. ОШ “Хајдук Вељко“ Штубик - уређење мултифункционалног терена-асфалтирање
подлоге,постављање високе ограде, делимична спортска опрема;
6. ОШ „Павле Илић Вељко“ Прахово - уређење мултифункционалног терена -асфалтирање
подлоге, спортска опрема, расвета;.
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Предлог изгледа отворених спортских терена

Ревитализација затворених спортских објеката :
Хала спортова - поправка крова, постављање нове тартан подлоге, поправка трибина и
постављање столица.
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Предлог изгледа трибина са седиштима у хали спортова

Програм изградње спортских објеката и терена
Стратегијом одрживог развоја општине Неготин за период 2012-2021.године у
оквиру Друштвеног развоја дефинисани су програми и пројекти који доприносе унапређењу
инфраструктурних капацитета у области спорта.
Овим програмом ближе се утврђује план изградње спортске инфраструктуре на територији
Општине Неготин у периоду од 2015 до 2018 године :
1. Завршетак изградње фискултурне сале у ОШ „Бранко Радичевић“ .
2. Изградња фискултурне сале у Техничкој школи
3. Постављање две балон сале
4. Изградња затвореног базена у спортско- рекреационом центру „Стадион“
5. Изградња тениског комплекса у насељу Милошевски пут.
6. Изградња атлетске стазе на простору бившег Завода за васпитање младежи
7 . Изградња фудбалског терена на простору бившег Завода за васпитање младежи
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8.

Изградња пешачке и трим стазе

9.

Изградња бициклистичке стазе
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На основу овог Програма, Комисија за спортске објекте и терене коју формира и
предлаже председник општине Неготин, израдиће План за изградњу нове и ревитализацију
постојеће спортске инфраструктуре, поштујући: члан 137, став 1, тачка 2 и члан 138, став 4.
Закона о спорту Републике Србије, постојеће стање спортске инфраструктуре, потребе за
истим, урбанистичке параметре и правно имовинске односе, а нарочито финансијске
могућности.
Образложење :
Ставка 1 и 2. Завршетком фискултурне сале у ОШ „Бранко Радичевић“ и изградњом нове у
Техничкој школи коначно би се створили услови да ученици ових двеју школа ,којих
тренутно има око 900 (ОШ“Бранко Радичевић "око 600 ученика Техничка школа око 300
ученика) своје часове физичког васпитања похађају у адекватним условима.
Ствара се могућност организовања школских лига на територији општине Неготин
Такође, прошириће се капацитети за рад са млађим категоријама у спортским клубовима.
Предлог изгледа школске сале

Ставка 3. Постављањем (изградњом), двеју балон сала (локацију ће одредити комисија за
спортске објекте) омогућило би се великом броју спортских клубова да организују тренинге
и такмичења за своје категорије .
Такође, ствара се простор за реализацију рекреативних садржаја и других спортских
активности.
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Предлог изгледа балон сале

Ставка 4. Изградњом затвореног базена општина Неготин омогућује својим грађанима :
- Да се у зимском периоду баве пливањем;
- Формирање пливачког клуба;
- Могућност коришћења у школске сврхе;
- Добијање услова за рекреативним бављењем спортом;
- Организацију разних спортских такмичења и манифестација;
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Предлог изгледа затвореног базена

Ставка 5. Изградњом тениског комплекса омогућиће се :
- Великом броју деце да се активно укључе у бављење овим спортом.
- Стварање услова за рекреативно бављење спортом
- Организација разних спортских такмичења и турнира
Предлог изгледа отворених тениских терена

Ставка 6. Изградњом атлетске стазе општина Неготин омогућује :
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Формирања атлетског клуба и активирања великог броја деце
Стварање услова за реализацију школских такмичења.
Повећање могућности и услова за рекреативни спорт.

Предлог изгледа атлетске стазе

Ставка 7. Изградњом фудбалског терена побољшавају се услови за рад у фудбалским
клубовима и школама. На овај начин би ФК Х.Вељко и други клубови добили много више
простора за рад, а самим тим би се повећао обим и интензитет рада са млађим категоријама .
Предлог изгледа фудбалског терена
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Ставке 8 и 9. Изградња пешачких, бициклистичких и трим стаза, сигурно би се одразила и
на повећање броја рекреативних учесника у спорту.
Изградња истих такође омогућује организацију разних спортских активности .
Предлог изгледа пешачке и бициклистичке стазе

4.6.2.

ШКОЛСКИ СПОРТ

Школски спорт је испланиран програмом Министарства просвете. Све остале
ваннаставне активности које нису планиране овим планом, спадају у надлежност локалне
самоуправе и спортског савеза. Сходно томе, планиране радње у наредном периоду у овој
области су :
-

-

Израда програма ваннаставних активности које би обухватиле ученике основних
и средњих школа
Формирање школских лига на нивоу школа са територије целе општине.
Ова активност је усмерена управо на ученице и ученике који нису активни у
спортским клубовима
Побољшање услова за извођење спортских активности у школама.
Побољшање сарадње школа и спортских клубова.
Побољшање здравствене неге ученика основних и средњих школа који су
учесници у школским спортским такмичењима .
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4.6.3.

ТАКМИЧАРСКИ СПОРТ
Као основа за дугорочно планирање и развој такмичарског спорта, овим програмом се
дефинишу клубови “носиоци” у постојећим спортским гранама. Клубови носиоци у
спортским гранама су клубови у којима се остварује концентрација квалитета спортских
активности и спортских делатности у датој спортској грани уз сарадњу свих клубова те
спортске гране.
У одређивању клубова „носиоца “ узети су одређени критеријуми и параметри на
основу којих је извршена ова класификација:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Спортска традиција коју клуб има, (време оснивања и период активног рада)
Најбољи спортски резултати
Степен интересовања код грађана
Број чланова и активних чланова
Број деце ангажоване у процесу рада
Број спортских стручњака ангажованих у раду са децом
Носиоци програма у спортским гранама су:

1.
2.
3
4
5
6
7
8
9.
10.
11.

Фудбал – ФК“ Хајдук Вељко“
Рукомет – МРК“Хајдук Вељко“
Одбојка – ОК“Хајдук Вељко“
Кошарка – КК“ Хајдук Вељко“
Стони тенис-СТК“Хајдук Вељко“
Гимнастика-ГМК „Хајдук Вељко“
Тенис
ТК“ Хајдук Вељко“
Карате
КК „Неготин“
Борилачки спорт - Клуб за борилачке вештине
Борилачки спорт - Кик бокс клуб
Шах клуб Хемичар

Ови спортски клубови у својим спортским гранама на територији општине имају
највећу спортску традицију и најбоље спортске резултате, код грађана изазивају највеће
спортско интересовање и окупљају у својим редовима највећи број деце са којима раде
квалитетни и едуковани спортски стручњаци.
Поред горе наведених носиоца програма у одређеним спортским гранама, на
територији општине Неготин егзистирају и остале спортске организације које немају статус
носиоца програма, у одређеним спортским гранама и то:
1.
2.

Кошарка - КК Неготин
Фудбал - ОФК „Бобан“

У сеоским месним заједницама, једна спортска организација представља носиоца
програма у тој спортској грани. С обзиром да је у селима као спортска грана једино активан
фудбал, то значи да је један фудбалски клуб у селу уједно и носилац спортског програма у
својој средини.
Сви клубови се највећим делом финансирају из буџета општине Неготин, а самим тим
и њихове сениорске селекције, овај Програм одређује следеће смернице, принципе и обавезе
за клубове чланове Спортског савеза:

03.04.2015.
1.
2.
3.
4.
5.
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Програм такмичења свих клубова мора се ослањати на квалитет и могућности
својих играча;
Стварање сениорских екипа сачињених од играча из сопствених омладинских
погона;
Програми такмичења морају се ослонити на реалне финансијске капацитете;
Програм такмичења мора бити у складу са интересима локалне самоуправе;
Програм такмичења млађих категорија треба се планирати према квалитету и
могућностима датих категорија , а локална самоуправа ће дати максималну
подршку успешним селекцијама. То подразумева и учешће у највишим
степенима такмичења;
Сви клубови морају сарађивати са Спортским савезом и локалном самоуправом.

Сви ови клубови ће у наредном периоду радити на:
1.
2.
3.

4.
5.

Повећању броја активних чланова, а посебно у млађим категоријама.
Јачању и интензивирању рада са свим селекцијама у млађим категоријама
Формирању женске секције у рукометном и у фудбалском клубу, а у
клубовима где је заступљен рад са женском популацијом наставити са
анимирањем и ангажовањем што већег броја девојчица.
Побољшању услова за рад и тренирање како млађих тако и сениорских
категорија.
Планирању и реализацији стручног усавршавања лица за рад са млађим
категоријама.

4.6.4.

РЕКРЕАТИВНИ СПОРТ
Познато је да физичка активност позитивно утиче на здравље човека, да јача
организам и служи човеку као превентива против многих болести.
Као активни одмор, у слободно време, физичка активност у виду забаве и разоноде
делује превентивно против стреса и депресије и кроз њу човек се освежава, постаје
задовољнији, а као такав лакше и боље решава своје свакодневне обавезе. Због тога је наше
друштво спорту за све (рекреативном спорту) поклонило велику пажњу. Тако се по Закону
о спорту члан.137 став 1. у буџету локалне самоуправе обезбеђују средства за подстицање и
стварање услова за унапређење рекреативног спорта, односно спорта за све. По члану 138.
став 1 закона о спорту програм спорта за све има приоритет при избору програма за
финансирање из буџета локалне самоуправе .
На територији општине Неготин евидентирано је пет удружења (друштава) и
клубова чији су циљеви и задаци спортско рекреативног карактера и то : Планинарско
друштво „Дели Јован“, Општинска организација спортских риболоваца „Тимок“, Спортско
друштво инвалида општине Неготин, Асоцијација наутичког туризма Михајловац и
Рекреативни бициклистички клуб Неготин. Сви ће у наредном периоду повећати активности
на анимацији деце и омладине како би што већи број младих био активно заступљен у
програмској реализацији ових друштава.
Неопходно је да се повећа степен сарадње свих иницијатора рекреативног спорта са
локалном туристичком ораганизацијом у виду организовања разних манифестација спортско
рекреативног карактера и на тај начин представити и репрезентовати богату понуду
туристичких ресурса општине Неготин.
У наредном периоду посветити нарочиту пажњу на:
- Промоцији рекреације као здравог начина зивота
- Изради плана и програма рекреативног спорта
- Промовисању постојећих рекреативних садржаја
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- Усавршавању кадрова за спровођење рекреативног спорта
- Побољшању услова и капацитета за извођење и упражњавање рекреативног
спорта
- Успостављање бољег система финансирања рекреативног спорта.

4.6.5.

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
Закон о спорту говори да сви учесници у спорту морају да имају адекватну
здравствену заштиту. Сходно томе у наредном периоду мора се:
Оформити спортска амбуланта која би преузела комплетну здравствену негу и
бригу о свим активним спортистима и свим ученицима који учествују на школским
спортским такмичењима. На тај начин би сви они би од самог почетка бављења
неким спортом били потпуно и адекватно здравствено збринути.
Успоставити бољу сарадњу између локалне самоуправе и Дома здравља у
Неготину и на тај начин кренути у решавање овог проблема.

-

4.6.6.

ПОЛОЖАЈ ЖЕНА У СПОРТУ
1. Треба инсистирати на полној равноправности у спорту
2. У систему школског спорта обратити пажњу на овај проблем
3. Подстицати сарадњу школа и клубова на решавању овог проблема
4. Ангажовати тренере женског пола
5. Медијски промовисати успешне спортисткиње
6. Стимулисати клубове да раде са женском популацијом

4.6.7.

ЗАСТУПЉЕНОСТ СПОРТА У МЕДИЈИМА
Обзиром да је популаризација спорта уопште неопходна и потребна, Програмом је
предвиђена уска сарадња локалне самоуправе, представника Спортског савеза општине
Неготин, актива педагога физичке културе, свих спортских организација, Савеза, друштава и
клубова са свим носиоцима јавних средстава информисања .
Овом сарадњом повећаће се присутност спорта у свим средствима јавног
информисања и на тај начин ће сва спортска дешавања и збивања бити пропраћена и
доступна свим грађанима општине Неготин. Посебан акценат ставиће се на популаризацију
школског и омладинског спорта и на тај начин покушати да се повећа број активних
учесника у спортским клубовима и секцијама.
Планира се оснивање спортског листа који би се бавио актуелним спортским
дешавањима у општини Неготин.

4.7.

ФИНАНСИРАЊЕ
Општина Неготин разматра, одређује и доноси одлуку о финансирању оређених
програма у области спорта и физичке културе.
Овим програмом предвиђа се финансирање следећих спортских области и активности
на територији општине Неготин у периоду од 2015 до 2018 .године:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Спортски објекти и терени
Предшколски и школски спорт
Такмичарски спорт
Здравствена заштита
Врхунски спорт и врхунски резултати
Развој младих талената
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7. Рекреативни спорт
8. Стручно усавршавање кадрова за потребе спорта на територији општине Неготин
9. Стручна служба Спортског савеза
ОБЛАСТ 1 . СПОРСТКИ ОБЈЕКТИ И ТЕРЕНИ:
Финансираће се :
-

Одржавање и ревитализација постојећих објеката у школама и остали јавни
спортски објекти за рекреативни и такмичарски спорт.

- Изградња нових спортских објеката и терена у школама, стамбеним јединицама и
месним заједницама за школски, такмичарски и рекреативни спорт, где су на
основу анализе утврђени и обезбеђени сви услови и стандарди .
ОБЛАСТ 2: ПРЕДШКОЛСКИ И ШКОЛСКИ СПОРТ :
Финансираће се :
-

Школска спортска такмичења на свим нивоима
Реквизити, справе , опрема и помагала за предшколски и школски спорт
Програм ваннаставних активности у школама
Реализатори ван наставног програма предшколског и школског спорта
Број реализатора у школском спорту и њихов начин финансирања одређен је
правилником о финансирању.

ОБЛАСТ 3 :

ТАКМИЧАРСКИ СПОРТ:
Финансираће се:

Првенство у финансирању програма спортских организација имају клубови
„носиоци“ у одређеним спортским гранама на територији општине Неготин.
Такмичење (свих категорија) у једној спортској грани, финансираће се само у
једном спортском клубу, што ће ближе бити одређено Правилником о финансирању.
У обзир ће ући само они клубови чији је план и програм у складу са циљевима и
интересима локалне самоуправе.
У циљу реализације програмских садржаја у категорији такмичарског спорта
финансираће се следећи трошкови :
- Превоз на гостовањима ,службена лица ,регистрације , котизације,
лиценцирање.што ће ближе бити одређено Правилником о финансирању.
- Тренери млађих категорија у свим спортским организацијама.
- Хранарина за играче клубова носиоца , која је одређена правилником о
финансирању.
- Спортска опрема и реквизити
- Угоститељске услуге на гостовањима за клубове носиоце
ОБЛАСТ 4: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
Финансираће се
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Обавезни лекарски прегледи играча у клубовима и учесника у школским
такмичењима
ОБЛАСТ 5 : ВРХУНСКИ СПОРТ И ВРХУНСКИ РЕЗУЛТАТИ:
Финансираће се
- Спортисти на репрезентативном нивоу
- Врхунски резултати екипа омладинских категорија
ОБЛАСТ 6: РАЗВОЈ МЛАДИХ ТАЛЕНАТА
Финансираће се :
- Спортиста из редова млађих категорија ,успешан на нивоу региона или
Републике
- Кампови, регионални и републички тренинзи, утакмице и мечеви на
републичком нивоу

ОБЛАСТ 7. РЕКРЕАТИВНИ СПОРТ:
Финансираће се :
- Организоване спортско-рекреативно манифестације.
- Спортске приредбе
- Летњи и зимски турнири

ОБЛАСТ 8 : СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ КАДРОВА ЗА ПОТРЕБЕ СПОРТА НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН
ОБЛАСТ 9: СТРУЧНА СЛУЖБА СПОРТСКОГ САВЕЗА
- Административна, стручна , организациона и техничка реализација
Собзиром да су овим програмом јасно дефинисани приоритети развоја спорта
општине Неготин у наставку дат је упоредни преглед издвајања средстава за 2013, 2014 и
планирана процентуална расподела за 2015 .годину за ова три приоритета:

Р.б.
1.
2.
3.

Спортски објекти-изградња

2013.год.
0%

2014.год.
0 %

2015 год
35%

Школски спорт
Рекреативни спорт

0,25%
1,07%

0,66%
2%

2%
4%

Као такав, овај развојни програм и његова реализација планиран је у 2015 години са
предвиђених 3,5% из општинског буџета , колико је он био процентуално заступљен у
2013.години.У 2016.,2017. и 2018 години овај програм предвиђа процентуално повећање у
буџету општине Неготин за 1,5% годишње и као такав треба да добије максималну
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подршку локалне самоуправе у сваком погледу , а опет у границама могућности општине
Неготин.

5.

ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА

Програм развоја спорта на територији општине Неготин рађен је према смерницама,
упутствима и сугестијама Министарства омладине и спорта Републике Србије.
Приликом израде овог програма стриктно је поштован Устав Републике Србије, Закон
о спорту и подзаконска акта Републике Србије, Стратегија развоја спорта у Републици
Србији за период 2014-2018.године, Стратегија одрживог развоја општине Неготин за
период 2012-2021.године и Статут општине Неготин .
Такође, узето је у обзир опште стање у области спорта у општини Неготин, циљеви и
интереси локалне самоуправе, као и реалне могућности за реализацију овог програма.
Сам циљ овог програма је унапређење услова за развој спорта у општини Неготин.
Овај програм омогућиће стварање система у организацији и реализацији свих
програмских садржаја и активности у области спорта.
Програм је рађен према реалним могућностима, јер он у финансијском смислу неће
додатно оптерећивати општински буџет у односу на ранији период.
С обзиром да је ово јаван документ и да је доступан свима , повећаће се
транспарентност у раду, функционисању и трошењу буџетских средстава у области спорта
у општини Неготин.
Верујемо да ће програм ,уз поштовање његових начела и приоритета , стварно
допринети унапређењу и развоју спорта на територији општине Неготин ,те је његова
израда смислена и апсолутно оправдана.
Овај Програм развоја спорта је одржив само ако сви субјекти учесници на посредан
или непосредани начин дају свој допринос и активно учествују у његовој реализацији, буду
максимално одговорни, вољни и спремни да раде у интересу младих и свих грађана општине
Неготин.
Предлога Програма развоја спорта општине Неготин за период 2015-2018. године израдила
је Комисија у следећем саставу:
1. Ненад Трандафировић, Општинско веће општине Неготин, координатор
2. Драгана Паовић, Завод за урбанистичко планирање и пројектовање општине
Неготин, члан,
3. Олга Предић, Општинска управа општине Неготин, члан.
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На основу члана 32. став 1. тачка
19. Закона о локалној самоуправи
(„Сл.гласник РС“, бр. 129/07) и члана 42.
став 1. тачка 36. Статута општине Неготин
(„Сл.лист општине Неготин“, бр. 22/2008),
Скупштина општине Неготин на седници
одржаној 31.03.2015. године, д о н е л а ј
е
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
УПОТРЕБУ ИМЕНА
ОПШТИНЕ НЕГОТИН

03.04.2015.

На основу члана 2. став 3. тачка 5. и члана
9. став 3. Закона о комуналним делатностима
(„Сл.гласник РС“, бр. 88/11), члана 11.став 1.
тачка 6., члана 13. став 2. тачка 3. и члана 29.
Закона о јавно-приватном партнерству и
концесијама („Службени гласник РС“, бр.
88/2011), члана 20. тачка 5. и члана 32. тачка 20.
Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“,
бр. 129/07 и 83/2014 – др.закон) и члана 15.тачка
6. и члана 42.тачка 36. Статута општине Неготин
(„Сл.лист општине Неготин“, бр. 22/08),
Скупштина општине Неготин, на седници
одржаној 31.03.2015. године, донела је

Члан 1.
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на
употребу имена општине Неготин у
називу Удружења фотографа, и то тако
што ће истo носити назив: „ФОТО КЛУБ
НЕГОТИН“.

ОДЛУКУ
о усвајању Концесионог акта за поверавање
обављања делатности приградског превоза
путника на територији општине Неготин

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

УСВАЈА СЕ Концесиони акт за
поверавање обављања делатности приградског
превоза путника на територији општине Неготин.

Члан 1.

Број: 016-63/2015-I/08
31.03.2015. године
Неготин

Члан 2.
Саставни
део
ове
Одлуке
чини
Концесиони акт за поверавање обављања
делатности приградског превоза путника на
територији општине Неготин.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
ПРЕДСЕДНИК
др мед. Љубисав Божиловић,с.р.

Члан 3.
Одлуку објавити у “Службеном листу
општине Неготин.”
Број: 344-46/2015-I/08
31.03.2015. године
Неготин
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
ПРЕДСЕДНИК
др мед. Љубисав Божиловић,с.р.
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Стручни тим за давање концесије за линијски превоз путника у приградском саобраћају на
територији општине Неготин именован Решењем Скупштине општине Неготин број: 344124/2014 I/08 од 08.09.2014.године, на седници одржаној 09. децембра 2014.године којој су
присуствовали: Надица Васић, заменик председника општине Неготин, председник, Марко
Ристић, начелник општинске управа општине Неготин, заменик председника, Нена Крстић,
дипл. правник, заменик члана, Живојин Марковић, дипл. правник, члан, Предраг Станић, дипл.
правник, заменик члана, Иван Радуловић, дипл. инж. саобраћаја, члан, Драган Кицуловић, дипл.
машин. инж, заменик члана, Драган Мијуцић, дипл. ецц, заменик члана, усвојила је једногласно
ради прослеђивања Комисији за јавно приватно партнерство у сврху прибављања мишљења и
оцене да ли се конкретни пројекат може реализовати у форми јавно-приватног парнерства са
елемтнима концесије:
Предлог Kонцесионог акт за поверавање обављања делатности приградског превоза
путника на територији општине Неготин
Појам концесије
Чланом 10. Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама («Службени гласник РС«,
бр. 88/2011) је дефинисано да је концесија, у смислу овог закона, уговорно ЈПП са елементима
концесије у коме је јавним уговором уређено комерцијално коришћење природног богатства,
односно добра у општој употреби која су у јавној својини или обављања делатности од општег
интереса, које надлежно јавно тело уступа домаћем или страном лицу, на одређено време, под
посебно прописаним условима, уз плаћање концесионе накнаде од стране приватног, односно
јавног партнера, при чему приватни партнер сноси ризик везан за комерцијално коришћење
предмета концесије.
Предмет концесије
Организација обављања приградског превоза путника на територији општине Неготин је у
надлежности Општине Неготин, што је дефинисано одредбама Закона о превозу у друмском
саобраћају («Сл. гласник РС», бр. 46/95, 66/01, 91/05, 62/06 и 31/11), Закона о локалној
самоуправи («Сл. гласник РС», бр.129/07), Закона о комуналним делатностима («Сл. гласник
РС», бр. 88/11), као и одредбама Одлуке о линијском превозу путника на територији општине
Неготин («Сл.лист општине Неготин», број 36/2010).
Сходно наведеном, треба напоменути да је предмет концесије поверавање обављања
комуналне делатности приградског превоза путника на територији општине Неготин.

Разлози за давање концесије
Разлози, односно оправданост за давање предметне концесије, садржани су у законској
обавези Општине Неготин да обезбеди организацију обављања приградског превоза путника на
територији општине, а што је дефинисано:
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•

чланом 7. Закона о превозу у друмском саобраћају («Сл. гласник РС», бр. 46/95, 66/01,
91/05, 62/06 и 31/11) је дефинисано да општина, односно град уређује и обезбеђује, у
складу са законом, организацију и начин обављања јавног превоза путника који се обавља
на територији једне општине, односно града,

•

чланом 16. став 9. Закона о превозу у друмском саобраћају («Сл. гласник РС», бр. 46/95,
66/01, 91/05, 62/06 и 31/11) је дефинисано да општина, односно град уређује начин
регистрације и овере реда вожње за приградски превоз,

•

чланом 20, тачка 5. Закона о локалној самоуправи («Сл. гласник РС», бр.129/07) је
дефинисано да општине преко својих органа у складу са уставом и законом уређују и
обезбеђују обављање и развој комуналне делатности приградског превоза путника у
друмском саобраћају,

•

чланом 2. Закона о комуналним делатностима («Сл. гласник РС», бр. 88/11) је дефинисано
да су комуналне делатности у смислу овог закона делатности пружања комуналних услуга
од значаја за остварење животних потреба физичких и правних лица код којих је јединица
локалне самоуправе дужна да створи услове за обезбеђење одговарајућег квалитета, обима,
доступности и континуитета, као и надзор над њиховим вршењем, као и да су комуналне
делатности делатности од општег интереса, али и да је као комунална делатност, између
осталог, дефинисана и делатност приградског превоза путника,

•

чланом 4, став 1. Закона о комуналним делатностима («Сл. гласник РС», бр. 88/11) је
дефинисано да јединица локалне самоуправе, у складу са овим законом, обезбеђује
организационе, материјалне и друге услове за изградњу, одржавање и функционисање
комуналних објеката и за техничко и технолошко јединство система и уређује и обезбеђује
обављање комуналних делатности и њихов развој,

•

чланом 4, став 3. Закона о комуналним делатностима («Сл. гласник РС», бр. 88/11) је
дефинисано да јединица локалне самоуправе уређује у складу са законом услове обављања
комуналних делатности, права и обавезе корисника комуналних услуга, обим и квалитет
комуналних услуга и начин вршења надзора над обављањем комуналних делатности
обезбеђујући нарочито:

одговарајући обухват, обим и квалитет комуналних услуга, који подразумева нарочито:
здравствену и хигијенску исправност према прописаним стандардима и нормативима, тачност
у погледу рокова испоруке, сигурност и заштиту корисника у добијању услуга, поузданост,
приступачност и трајност у пружању услуга;
развој и унапређивање квалитета и асортимана комуналних услуга, као и унапређивање
организације рада, ефикасности и других услова пружања услуга;
сагласност са начелима одрживог развоја;
ефикасно коришћење ресурса и смањење трошкова обављања комуналних делатности
успостављањем сарадње две или више јединица локалне самоуправе и другим активностима
када за то постоји могућност;
конкуренцију у обављању делатности;
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•

чланом 9. Закона о комуналним делатностима («Сл. гласник РС», бр. 88/11) којим је
дефинисано да се поверавање обављања комуналне делатности врши на основу
одлуке скупштине јединице локалне самоуправе о начину обављања комуналне
делатности и уговора о поверавању, осим када се оснива јавно предузеће, као и да се
на поступак поверавања обављања комуналне делатности, када вршилац добија
право да финансирање обављања комуналне делатности обезбеђује у целости или
делимично наплатом накнаде од корисника услуга, примењују одредбе закона којим
се уређују концесије,

•

кроз организацију обављања приградског превоза путника на територији Општине
Неготин потребно је обезбедити првенствено адекватан превоз ђака до школских
установа, као и радника до радних места, али и других категорија грађана општине
Неготин, а који исказују захтеве за коришћењем услуга приградског превоза
путника за долазак до циљних дестинација, Општина Неготин је дужна да обезбеди
потребан обим и квалитет комуналне делатности јавног превоза у зависности од
потреба и материјалних могућности корисника услуга и материјалних могућности
Општине Неготин, а сходно Одлуци о линијском превозу путника на територији
општине Неготин («Сл.лист општине Неготин», број број 36/2010).

Реаланост са којом се суочава општина Неготин су супростављене тенденције: са једне
стране опадање потребе грађана за коришћењем услуге приградског превоза, а са друге стране
потреба за смањењем разлика између грађана у односу на мобилност и испуњење законских
дужности општине да обезбеди обављање приградског превоза
Потреба за коришћењем услуге приградског превоза опада због општепознатих чињеница:
вишедеценијске депопулације (у смислу повећања морталитета, миграције у земље европске
уније и привредно развијенија подручја Републике Србије), повећање броја моторних возила у
приватном власништву и коришћења услуга ауто-такси превоза и, у мањем обим, коришћења
услуга превоза железницом, које обезбеђује мобилност грађана сеоских насеља.
Потреба за смањењем разлика између грађана у односу на мобилност подразумева
обезбеђивање доступности приградског превоза посебно лицима која нису у могућности да
користе алтернативне врсте превоза или би им то обзиром на њихово имовинско или
психовизичко стање били отежано, и то старија лица или лица посебно осетљивог социјалног
статуса који захтева нарочиту бригу (нпр. труднице, породиље, инвалиде, децу, примаоце
новчане помоћи у области социјлане заштите).
Општина Неготин није у току свог постојања оснивала јавно предузеће за обављање
искључиво комуналне делатности приградског превоза путника ни онда када напред наведене
негативне тенденције нису биле изражене у мери у којој су присутне данас и када би оснивање
јавног предузећа пружило гаранцију минималне економске одрживости постојања јавног
предузећа.
Наиме, оснивање и почетак рада јавног предузећа захтева значајна финансијска улагања
(материјално, техничко и кадровско оспособљавање јавног предузећа за обављање делатности
приградског превоза путника изискивало би значајна средства за набавку и одржавање возног
парка, изградњу и одржавање паркинг простора и административно-управних објеката за
потребе приградског саобраћаја, и значајне расходе за зараде запослених), а присутне негативне
тенденције на одрживост приградског превоза (депопулације и коришћење алтернативних
видова превоза који замењују приградски) не пружају гаранцију минималне економске
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одрживости постојања јавног предузећа (напомена: приходи и расходи у обављању приградског
превоза обрађени су у делу - Подаци о потребним новчаним и другим средствима и динамици
њиховог улагања, начин плаћања, давања гаранција или других средстава обезбеђења за
извршавање концесионих обавеза).
Такође, пракса у обављању комуналне делатности приградског превоза, присутна и
емпиријски лако проверљива како у градовима и општинама Републике Србије тако и земљама у
окружењу, указује на економску нерентабилност приградског превоза, било када се обавља на
нивоу јавног предузећа или од стране концесионара, и да захтева субвенционисање обављања
делатности од носилаца јавних овлашћења.
У досадашњој пракси Општине Неготин у области поверавања обављања комуналне
делатности приградског превоза, постојали су реални захтеви превозника којим је повераван
приградски превоза да се нађу модалитети за превазилажење очигледне економске
нерентабилности приградског превоза и одрживости појединих линија приградског превоза.
Из свега напаред наведеног Општину Неготин опредељује да спроведе поступак
реализације пројекта јавно–приватног партнерства са елементима концесије за обављање
делатности од општег интереса из своје надлежности то јест да организује обављања комуналне
делатности приградског превоза ради повећање броја корисника услуге приградског превоза
што ће се рефлектовати на побољшање безбедности у саобраћају, смањење штетних емисија и
буке коју узрокује саобраћај и исто тако смањивање разлика између грађана у односу на
мобилност. Поред наведеног, пројекат је конципиран на начин који је економски одржив за
Општину Неготин и превозника, тако што ће превознику бити гарантовано, под уговорним
процедурама, покриће негативне разлике прихода и расхода из обављања делатности
приградског превоза, а превозник ће, такође под уговореним процедурама, гарантовати Општини
Неготин, обим и квалитет услуге превоза у понуђеној и прихваћеној висини у току трајња
концесије.
Одузимање поверених послова
Чланом 53. ставом 1. Закона о јавно- приватном партнерству и концесијама («Службени
гласник РС», бр . 88/2011) је дефинисан начин престанка ЈПП-а, односно дефинисано је да ЈПП
са или без елемената концесије престаје:
1) испуњењем законских услова;
2) раскидом јавног уговора због јавног интереса;
3) споразумним раскидом јавног уговора;
4) једностраним раскидом јавног уговора;
5) правноснажношћу судске одлуке којом се јавни уговор оглашава ништавим или
поништава.

03.04.2015.

“Службени лист општине Неготин”

Број 6 страна 178

Чланом 53. ставом 2. Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама («Службени
гласник РС», бр . 88/2011) је такође дефинисано и да JПП са или без елемената концесије
престаје испуњењем законских услова:
1) истеком рока на који је закључен јавни уговор;
2) смрћу приватног партнера, односно ликвидацијом или стечајем приватног партнера.
Истим чланом, ставом 3. је дефинисано и да изузетно од става 2. тачка 2) овог члана ЈПП са
или без елемената концесије не мора престати ликвидацијом или стечајем члана конзорцијума,
ако најмање један члан конзорцијума преузме неограничено солидарно обавезу испуњења дела
јавног уговора члана конзорцијума који је ликвидиран, односно над којим је окончан стечајни
поступак, уз претходну сагласност јавног партнера.
Превремени раскид јавног уговора због пропуста приватног партнера је дефинисан чланом
54. ставом 1. Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама («Службени гласник РС», бр .
88/2011), а у коме се наводи да јавни партнер може једнострано раскинути јавни уговор у
следећим случајевима:
1) ако приватни партнер у случају концесије није платио концесиону накнаду више од
два пута узастопно или континуирано неуредно плаћа концесиону накнаду;
2) ако приватни партнер не обавља јавне радове или не пружа јавне услуге према
стандардима квалитета за такве радове, односно услуге на начин како је договорено
јавним уговором;
3) ако приватни партнер не спроводи мере и радње неопходне ради заштите добра у
општој употреби, односно јавног добра, ради заштите природе и културних добара;
4) ако је приватни партнер дао неистините и нетачне податке који су били одлучујући
за оцену његове квалификованости приликом избора најповољније понуде;
5) ако приватни партнер својом кривицом не започне са извршавањем јавног уговора у
уговореном року;
6) ако приватни партнер обавља и друге радње или пропушта да обави неопходне
радње које су у супротности са јавним уговором;
7) ако је приватни партнер пренео на треће лице своја права из јавног уговора без
претходног одобрења јавног партнера;
8) у другим случајевима у складу са одредбама јавног уговора и општим правилима
облигационог права и прихваћеним правним правилима за конкретну врсту уговора.
Чланом 54. ставом 2. Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама («Службени
гласник РС», бр . 88/2011) је дефинисано да се критеријуми на основу којих јавни партнер
утврђује постојање разлога за раскид јавног уговора из става 1. тач. 2) до 7) овог члана утврђују
јавним уговором.
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Ставом 3. истог члана ја дефинисано да пре једностраног раскида јавног уговора, јавни
партнер мора претходно писаним путем упозорити приватног партнера о таквој својој намери и
одредити примерени рок за отклањање разлога за раскид јавног уговора и за изјашњавање о тим
разлозима, где је ставом 4. поменутог члана дефинисано да ако приватни партнер не отклони
разлоге за раскид јавног уговора у року из става 3. овог члана, јавни партнер раскида јавни
уговор.
Чланом 54. ставом 5. Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама («Службени
гласник РС», бр. 88/2011) је дефинисано да у случају једностраног раскида јавног уговора од
стране јавног партнера, јавни партнер има право на накнаду штете коју му је проузроковао
приватни партнер у складу са општим правилима облигационог права.
Ставом 6. поменутог члана је дефинисано да се на последице превременог раскида јавног
уговора због пропуста приватног партнера примењују посебна правила утврђена јавним
уговором као и општа правила облигационог права.
Одредбе Закона о јавном – приватном партнерству и концесијама које се односе на
одузимање поверених послова биће дефинисане ближе су у оквиру јавног позива и конкурсне
документације, а сагласо природи комуналне делатности приградског превоза која је предмет
давања концесије.
Утицај концесионе делатности на животну средину, на инфраструктуру и друге
привредне области, на ефикасно функционисање техничко-технолошких система
Поверавања обављања комуналне делатности превоза путника у приградском саобраћају на
територији општине Неготин је значајно са аспекта обезбеђивања адекватног превоза ђака до
школских установа, као и радника до радних места, али и других категорија грађана Општине
Неготин који исказују захтеве за коришћењем услуга приградског превоза путника, а за долазак
до циљних дестинација.
Приликом обављања делатности јавног приградског превоза путника потребно је
испоштовати захтеве у области заштите животне средине, у складу са важећим законским
прописима.
На овакав начин се стварају потребни услови за нормалну свакодневну комуникацију
грађана општине Неготин, а у циљу обављања својих редовних школских активности у процесу
образовања, радних активности запосленог становништва, као и у циљу обављања привредних и
свих осталих активности од значаја за свакодневно функционисање различитих категорија
становништва.
У оквиру предлога линија у приградском превозу путника на територији Општине Неготин
дат је и преглед школских установа, по насељеним местима у којима се налазе, али и по
категорији путева који пролазе поред школских објеката, преглед броја ученика по појединим
школским установама, преглед насељених места која гравитирају одређеној линији, уз преглед
броја становника у тим насељеним местима, као и преглед путне инфраструктуре, државних
путева, општинских путева и улица, који се експлоатишу приликом функционисања приградског
превоза путника, по одређеним линијама.
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Минималне техничке, финансијске и искуствене квалификације које учесник у поступку
мора да испуњава да би му се омогућило учествовање у поступку избора концесионара и
преговарања
Учесник у поступку избора концесионара може бити само привредно друштво и друга
правна лица (у даљем тексту: превозник) која су регистрована за обављање делатности превоза
путника у приградском саобраћају и испуњавају услове утврђене Законом о превозу у друмском
саобраћај односно поседују решење надлежног министарства о испуњености услова за
отпочињање и обављање јавног превоза путника у друмском саобраћају.
Минимална техничка опремљеност возног парка превозника мора бити таква да на три
ангажаована возила поседује једно резервно возило и за сваку наредну групу возила до три
возила, по једно резервно возило.
Превозник, у техничком смислу, потребно је да је обезбедио паркинг простор за возни парк
и опремљен простор за одржавање возила.
Кадровски, превозник је дужан да, обзиром на број линија које је потребно да одржава, у
радном односу на неодређено време има потребан број особља одређене стручне квалификације
и радног искуства које непосредно учествује у превозу. Особље које је упослено на техничком
одржавању возног парка превозника не мора бити у сталном радном односу код превозника, већ
може бити ангажовано код лица која обављају послове техничког одржавања возила а са којима
превозник има закључен уговор о одржавању возног парка.
Такође, превозник, сагласно посебним прописима, мора доказати да је остварио капацитет
минималног квалитета у обављању привредне делатности у току свог егзистирања на тржишту
пружања услуга у јавном превозу путника у друмском саобраћају тако што: нема изречену меру
забране обављања делалтности од стране надлежних органа за изрицање таквих мера, нити
његови пословни подухвати у ранијем периоду нису били такве природе да су имали за
последицу да против њега буде покренут поступак стечаја или ликвидације или принудног
поравњања.
Превозник је дужан да докаже да поседује финансијске квалификације за учешће у
поступку избора концесионара доставом банкарске гаранције за озбиљност понуде и банкарску
гаранцију за добро извршење посла.
Техничке, финансијске и искуствене квалификације које учесник у поступку мора да
испуњава (капацитет возног парка – број аутобуса, старост аутобуса, поседовање паркинг
простора, објеката за одржавање возила и сл.) биће дефинисане су у оквиру јавног позива и
конкурсне документације, где су критеријуми за бодовање и избор најповољније понуде такође
дефинисани у оквиру јавног позива и конкурсне документације, уз напомену да ће бити изабрана
најповољнија понуда на основу поменутих критеријума.
Минимални стандарди које превозник мора испоштовати су:
• да непрекидно одржава возни парк у стању које обезбеђује несметано пружање
услуге превоза у складу са Законом о превозу у друмском саобраћају и Законом о
безбедности саобраћаја на путевима,
•

обезбеђивање чистоће возила,

•

одржавање опреме возила са кутијама за прву помоћ и противпожарним апаратима у
стању максималне исправности,
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•

да примени сва неопходна и расположива средства како би олакшао и омогућио
приступ и коришћење услуге јавног превоза особама са инвалидитетом, уз најбоље
могуће услове безбедности,

•

да у складу са законом, склопи уговор са привредним друштвом
регистрованим за делатност осигурања, о обавезном осигурању возила и
осигурању путника.

Рок трајања концесије - образложење предложеног рока
Рок трајања концесије – поверавања обављања делатности приградског превоза путника на
територији општине Неготин је 5 година.
Образложење предложеног рока је садржано у одредбама Одлуке о линијском превозу
путника на територији општине Неготин («Сл.лист општине Неготин» број 36/2010), као и у
одредбама Закона о јавно–приватном партнерству и концесијама («Сл. гласник РС», бр. 88/11),
где треба истаћи да је:
1) чланом 3. Одлуке о линијском превозу путника на територији општине Неготин
(«Сл.лист општине Неготин», број 36/2010) дефинисано да превозник може
отпочети обављање линијског превоза ако има уговор за обављање истог, без
дефинисања рока поверавања обављања делатности приградског превоза путника,
тако да се рок прецизније одређује закључивањем уговора између Општине
Неготин и превозника, а у складу са законом,
2) чланом 18. Закона о јавно–приватном партнерству и концесијама («Сл. гласник РС»,
бр. 88/11) дефинисано да се рок на који се закључује јавни уговор одређује на начин
који не ограничава тржишну утакмицу више него што је то потребно да се обезбеди
амортизација улагања приватног партнера и разуман повраћај уложеног капитала,
истовремено узимајући у обзир ризик који је повезан са комерцијалним
коришћењем предмета уговора, али и да рок из става 1. овог члана не може бити
краћи од пет година ни дужи од 50 година, уз могућност да се након истека
уговореног периода закључи нови уговор уз избор приватног партнера на начин и у
поступку прописаном овим законом,
3) чланом 18. Закона о јавно–приватном партнерству и концесијама («Сл. гласник РС»,
бр. 88/11) је такође дефинисано да када се јавним уговором додељује концесија, рок
се утврђује у складу са овим законом, осим ако рок на који се даје концесија није
одређен посебним прописом којим се уређује област из које је предмет концесије.
Анализа регулативне праксе општине Неготин у претходних 10 година у поверавању
обављања делатности приградског превоза путника указује да се општина Неготин, обзиром на
техничко-кадровске капацитете потенцијално заинтересованих превозника и реална очекивања
општине о заинтересованости одређених превозника за обављање делатности приградског
превоза на њеној територији, опредељивала да период важњења уговора о поверавању буде 1

03.04.2015.

“Службени лист општине Неготин”

Број 6 страна 182

година, 3 године и 5 година, односно на период који је у одређеним моментима потпуно
одговарао сада важећем законском року, или му био прибилижан.
Уговрна пракса, (закључење уговора, реализација уговора, почетак и завршетак уговореног
периода важења уговора) у претходних 10 година у поверавању обављања делатности
приградског превоза путника на територији општине Неготин указује да би оптималан рок
трајања концесије био пет година обзиром на реална очекивања општине о заинтересованости
одређених превозника за обављање делатности приградског превоза на њеној територији. Дужи
период поверавања комуналне делатности довео би до отежаног остваривања уговорених
обавеза превозника из уговора о поверавању обављања делатности приградског превоза путника,
а обзиром на ризике, и често немогућности општине да регулативним механизмима утиче на
њихво елиминисање или ублажавање, као што су: старости возног парка превозника, промене у
цени горива, промене у висини девизног курса евра, промене у цени зарада запослених код
превозника, промене у висни зарада и осталих примања корисника услуга превоза, смањења
броја корисника услуге приградског превоза, индекс раста потрошачких цена, посебне
админстративне захтеве државне управе и локалне самоуправе према превозницима као услов за
обављање делатности превоза у друмском саобраћају.
Регулативна и уговорна пракса општине Неготин у поверавању обављања делатности
приградског превоза путника на њеној територији указује да је оптималан рок управо
минимални законски рок трајања концесије од 5 година.
Подаци о потребним новчаним и другим средствима и динамици њиховог улагања, начин
плаћања, давања гаранција или других средстава обезбеђења за извршавање концесионих
обавеза, права и обавезе концесионара према корисницима услуга које су предмет
концесије и питања везана за подношење приговора од стране тих корисника, питања
услова и начина вршења надзора, и цене и опште услове за коришћење добара и обављање
делатности
Подаци о потребним новчаним и другим средствима и динамици њиховог улагања, начин
плаћања, давања гаранција или других средстава обезбеђења за извршавање концесионих
обавеза
Анализа прихода и расхода превозника у периоду радних дана школске године указала је да
би приходи превозника од превоза ученика и наставног осбоља основих школа, као најсигурнији
извор прихода превозника обзиром на законску обавезу
локалних самоуправа да га
субвенционишу, био нижи од расхода превозника по пређеном километру, и да би ради
одрживости линија приградског превоза, како у току наставних дана школске године основних
школа и летњег распуста, захтевала плаћање концесионе накнаде од стране општине Неготин, за
покриће процењеног ризика на дневном нивоу од 55.075,60 динара који представља разлику:
1)
с једне стране процењеног дневног прихода превозника од превоза ученика и
наставног особља основних школа према укупној дужини предложених линија и ценовнику је
110.440,00 динара, и
2)
са друге стране дневног расхода превозника по пређеном километру износе
165.515,60 динара, и процењени су према укупној дужини предложених линија и трошковима
превоза од 160,57 динара по пређеном километру.
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Приликом предложене анализе узете су следећи емпирјиски проверљиви подаци:
1)
цена превоза у приградском саобраћају за период од 2011. године до 2014.године
увећане су за 10% тј. износ раста и очекиваног раста курса евра од тренутка последњег
закљученог уговора општине Неготин са превозницима, 28.02.2011.године, до 01.06.2015.године
када почиње примена регистрованих редова вожње по Одлуци о линијском превозу путника на
територији општине Неготин. Тако да би ценовник превозних карата без пореза на додату
вредност износио 01.06.2015.године: од 0 до 5 км 75,00 динара, од 5 до 10 км 100,00 динара, од
10 до 15 км 120,00 динара, од 15 до 20 км 120,00 динара, од 20 до 25 км 145,00 динара, од 25 до
30 км 155,00 динара, од 30 до 35 км 165,00 динара, од 35 до 40 км 185,00 динара, од 40 до 45 км
200,00 динара, од 50 до 70 км 210 динара;
2)
Пословног удружења друмског саобраћаја ,,Србијатранспорт“ о структури
трошкова пословања у градском и приградском саобраћају за соло аутобус, тако што је износ
трошкова превоза по километру 133,81 динар увећана за износ опште стопе пореза на додату
вредност од 20% тако да се дошло до износа од 160,57 динара:
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инија: 1030,8 километар;
4) процењена вредност приградског превоза на годишњем нивоу је 32.275.542,00 динара, с тим
да укупна вредност за цео период трајања концесије зависиће од промена ценовника
превозне карте и концесионе накнаде, а кључни елемент од утицаја на промену је средња
вредност евра на основу званичног извештаја Народне банке Србије.
Посебно је потребно истаћи да би расходи превозника у време летњег распуста били
изузетно високи, а обзиром на трошкове превоза по пређеном километру и потпуни изостанак
прихода од продатих карата ученицима и наставном особљу, чиме би се знатно повећао ризик по
одрживост приградског превоза путника.
Анализа указује да се обављање приградског превоза путника обезбеђује из цене услуге и из
буџета општине, и да општина Неготин има интерес да обезбеди одржив линијски приградски
превоза путника плаћањем превознику концесионе накнаде на име трошкова превоза по
пређеном километру по одбитку првенствено укупне вредности превозних карата које наплати
од путника, а потом и других износа, уз напомену да ће предметна тематика бити дефинисана и
одредбама јавног уговора о поверавању обављања делатности приградског превоза путника на
територији општине Неготин.
Средства обезбеђења за добро извршење концесионих обавеза, биће дефинисане јавним
позивом и конкурсном докуметацијом, као финансијске квалификације за учешће у поступку
избора концесионара доставом банкарске гаранције за озбиљност понуде и банкарске гаранције
за добро извршење посла.
Општина Неготин има законом дефинисане дужности према наставном особљу и
ученицима основних школа јер Закон о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник
РС", бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013), члан 159. став 2. тачка 2. и 4., предвиђа дужност да у буџету
јединице локалне самоуправе се обезбеђују средства за превоз: деце и њихових пратилаца ради
похађања припремног предшколског програма на удаљености већој од два километра, ученика
основне школе на удаљености већој од четири километра од седишта школе; превоз, смештај и
исхрану деце и ученика са сметњама у развоју, без обзира на удаљеност места становања од
школе; превоз ученика на републичка и међународна такмичења и превоз запослених.
Закон о комуналним делатностима, члан 29., предвиђа да јединица локалне самоуправе
може утврдити категорије корисника комуналне услуге који плаћају субвенционирану цену
комуналне услуге, као и износ субвенција за сваку категорију, и да јединица локалне самоуправе
је дужна да достави списак тих корисника комуналне услуге вршиоцу комуналне делатности, као
и да надокнади субвенционирани део цене вршиоцу комуналне делатности, и да се уговором о
поверавању може предвидети субвенционирани износ цене за одређене категорије корисника
који се неће надокнађивати вршиоцу комуналне делатности.
Права и обавезе концесионара према корисницима услуга које су предмет концесије и
питања везана за подношење приговора од стране тих корисника, питања услова и начина
вршења надзора, као и општи услови за коришћење добара и обављање делатности
Права и обавезе концесионара према корисницима услуга које су предмет концесије и
питања везана за подношење приговора од стране тих корисника, питања услова и начина
вршења надзора, као и општи услови за обављање предметне делатности, дефинисани су
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одредбама Закона о превозу у друмском саобраћају (« Сл. гласник РС», бр. 46/95, 66/01, 91/05,
62/06 и 31/11), Одлуке о линијском превозу путника на територији општине Неготин («Сл.лист
општине Неготин», број број 36/2010) , Закона о јавно – приватном партнерству и концесијама
(«Сл. гласник РС», бр. 88/11).
Предлаже се да основне уговорне обавезе превозника буду да:

•

врши редовну регистрацију редова вожње и обавља превоз на линијама наведеним у делу:
Предлог линија у приградском превозу путника на територији општине Неготин у сезони
наставних дана школске године, са минималним бројем од два поласка и два повратка
дневно радним данима, а у сезони школских распуста, са минималним бројем од два поласка
и два повратка недељно по једној линији,

•

закључи уговор са предузећем за управљање аутобуском станицом ради евидентирања свих
полазака из Неготина и долазака у Неготин,

•

у возилима или на аутобуској станици продаје искључиво карте које утврђује општина
ценовником,

•

обезбеди и резервна возила чији број се одређује на следећи начин: за три ангажаована
возила једно резервно возило и за сваку наредну групу возила до три возила, по једно
резервно возило,

•

поштује остваривање прихваћеног обима услуге што се оцењује месечно, анализом односа
броја планираног и реализованог броја пређених километара,

•

поштује важећи ред вожње, односно тачност јавног превоза, а оцењује се на основу
процента возила која стижу/полазе на време у односу на предвиђени ред вожње,

•

обезбеди расположивост опреме, што се конторилише бележењем броја елемената опреме
који не функционишу или недостају, у односу на број елемената који је контролисан, а
према стандардима о опреми којом аутобус у приградском превозу, сагласно прописима о
безбедности саобраћаја, мора да поседује,

•

одржава чистоћу возила, а општина ће приликом контроле направити записник и
фотографије (са датумом и временом када су направљене) утврђеног стања, које ће бити
саставни део решења о изреченим мерама,

•

месечно извештава Општину Неготин о реализацији превоза, а месечни извештај би
садржао: планирани и реализовани обим услуге (број пређених километара укупно за све
линије и појединачно по свакој линији), реализовани приход, ефективно време вожње и
укупно време рада возног парка, број остварених и неостварених полазака, податке о
одступању у погледу придржавања важећег реда вожње, укупан број саобраћајних незгода у
којима су учествовала возила превозника, бројно стање саобраћајног особља, неостварену
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километражу по линијама, обрачун недостајућег дела средстава, остале податке које затражи
општина,
•

гарантује општини слободан приступ својим објектима, возилима и документацији у циљу
остваривања провере, а у вези са предметом концесије.
Предлаже се да основне обавезе Општине Неготин према превознику буду да:

•

•

•

плати превознику концесиону накнаду по пређеном километру у сезони наставних дана
школске године, за два поласка и два повратка дневно радним данима, а у сезони школских
распуста, за два поласка и два повратка недељно по једној линији,
да сагласност на промену ценовника превозних карата и на висниу концесионе накнаде,
под условима ближе обрађеним у делу: Цена комуналне услуге приградског превоза
путника,
надокнади сваку штету коју превозник претрпи у обављању послова који су предмет овог
уговора, а која буде скривљена од стране општине.

Предлаже се да мониторинг (контрола извршења реда вожње) и контролу над реализацијом
осталих уговорних обавеза врши општина, а однос између реализованог и уговореног обима
превоза израженог у броју пређених километара у односу на број планираних километара,
представља основни критеријум за контролу испуњења уговорних обавеза превозника.
У току вршења мониторинга предлаже се да се уговорене обавезе превозника сматрају да су
у потпуности испуњене (100%) у погледу уговореног обима услуге на линијама уколико је
коефицијент остварења (однос између броја планираних и реализованих пређених километара),
на месечном ниову, већи од 98%, а поштовање обима услуге на линијама, на месечном нивоу од
95% до 98%, обрачунава се по оствареном проценту, и не подлеже пеналима. Поштовање обима
услуге на линијама, на месечном нивоу испод 95% обрачунава се по реално оствареном проценту
и примењују се пенали, а према процентима из табеле:

Критеријуми за сповођење казнене политике
(проценат реализације обима услуге)
94,1-94,9
93,1-94
92,1-93
91,1-92
90,1-91
испод 90

пенали
0,25
0,5
1
1,5
2
раскид уговора

Такође, предлаже се одређивање уговорних казни у распону од 5000 до 10000 динара за:
прљаво возило, паркирање аутобуса ван прописаног места, за недостајућу опрему или опрему у
квару, за возило на раду без путног налога, за раније поласке или закашњења у поласцима са
почетне станице, за сваку неправилност при продаји карата (као што је препродаја већ
коришћене карте, продаја карте мање вредности од наплаћеног износа, неиздавање наплаћених
возних карата, особље нема задужене карте, особље одбија да прода карту, и сл.), сваку
неправилност у раду превозника (возило се није зауставило на аутобуском стајалишту на линији,
возач није отворио сва врата, покушај да се у извештаје отправника упишу нетачни подаци,
итд.).
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Инспекцијски надзор над обављањем делатности приградског превоза путника на
територији
општине Неготин обављају надлежна саобраћајна инспекција и комунална
инспекција.
Цена комуналне услуге приградског превоза путника
Цена комуналне услуге приградског превоза путника одређује се од стране општине
Неготин.
Кључни елементи од утицаја на промену
ценовника превозних карата и концесионе
накнаде је промена средње вредности евра.
Предлог за промену ценовника превозних карата подноси се надлежном органу општине за
одређивање цене комуналних услуга на сагласност.
Општина Неготин посебним актом даје сагласност на ценовник превозних карата.
Предлаже се да уколико Општина Неготин не да сагласност на промењени ценовник у року
од 15 дана од дана предаје предлога за промену ценовника превозник има право да почне са
применом новог ценовника, међутим, превозник је дужан да надокнади корисницима комуналне
услуге превоза у приградском превозу разлику између цене карата уколико Општина Неготин
одбије давање сагласности на предлог за промену ценовника.
Висина концесионе накнаде мења се и предложена промена примењује се на начин
предвиђен за предлагање промене и почетак примене предложених промена ценовника
превозних карата, а промену висине концесионе накнаде одобрава Општина Неготин, с тим да је
превозник дужан да надокнади општини Неготин разлику у концесионој накнади уколико
промена не буде одобрена.
Ценовник превозних карата и услови за промену цена превозних карата биће прецизно
дефинисани одредбама јавног уговора о поверавању обављања делатности приградског превоза
путника на територији општине Неготин.
Предлог линија у приградском превозу путника на територији општине Неготин
У приградском превозу путника на територији општине Неготин предлажу се 8 линија. Поред
линија представљен је и преглед насељених места, преглед основних школа (са издвојеним
одељењима) на територији општине Неготин, број ученика по школама у школској 2014/15 години и
броја становника по насељима која су обухваћена линијама, преглед државних, општинских путних
праваца и улица који се користе приликом обављања приградског линијског превоза путника на
територији општине Неготин и приказ свих линија са километражом, стајалиштима и временом
опслуге.
 Линије у приградском линијском превозу путника
1. Неготин – Карбулово – Брестовац – Трњане – Поповица – Сиколе у одласку и
обратно
2. Неготин – Самариновац – Душановац – Мала Каменица – Михајловац – Слатина –
Уровица – Вратна – Јабуковац у одласку и обратно
3. Неготин – Радујевац – Прахово – Самариновац – Неготин кружно, обратно у
супротном смеру
4. Неготин – Мокрање – Речка у одласку и обратно
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5. Неготин – Србово – Буковче – Кобишница – Вељково – Рогљево – Ковилово –
Смедовац – Рајац (у одласку и обратно) – Тамнич – Браћевац – Црномасница –
Александровац (кружно, обратно у супротном смеру)
6. Неготин – Милошево – Видровац – Душановац – Дупљане у одласку и обратно
7. Неготин – Јасеница – Шаркамен – Штубик – Плавна + Малајница у одласку и
обратно
8. Неготин – Чубра у одласку и обратно
 Преглед насељених места која су обухваћена линијама приградског линијског превоза
на територији општине Неготин
Линије у приградском линијском превозу путника обухватају следећа насељена места:
Александровац, Браћевац, Брестовац, Буковче, Вељково, Видровац, Вратна, Дупљане,
Душановац, Јабуковац, Јасеница, Карбулово, Кобишница, Ковилово, Малајница, Мала
Каменица, Милошево, Михајловац, Мокрање, Плавна, Поповица, Прахово, Радујевац, Рајац,
Речка, Рогљево, Самариновац, Сиколе, Слатина, Смедовац, Србово, Тамнич, Трњане,
Уровица, Црномасница, Чубра, Шаркамен и Штубик.
 Преглед основних школа (са издвојеним одељењима) на територији општине Неготин
са бројем ученика за школску 2014/2015 годину
На територији општине Неготин се налази 11 основних школа са 30 истурених одељења
које су представљене у табелама 1 и 2. Поред назива насељеног места и основне школе, у
табелама су приказани и путеви који пролазе поред школа, као и број ученика по школама
Табела 1. Основне школе са 8 разреда
Назив
насељеног
места
Душановац
Јабуковац
Кобишница
Неготин
Неготин
Неготин
Неготин
Прахово
Рајац
Уровица
Штубик

Основна школа
„Павле Илић Вељко“
„Јован Јовановић Змај“
„Стеван Мокрањац“
„Бранко Радичевић“
„Вера Радосављевић“
„Вук Караџић“
Специјална школа „12.септембар“
„Павле Илић Вељко“ Прахово
„Момчило Ранковић“
„Бранислав Нушић“ Уровица
„Хајдук Вељко“

Укупан број ученика

Пут који пролази поред
основне школе
Државни пут II реда – IIА168
Државни пут II реда – IIБ397
Општински пут Л.3
Ул. Станоја Гачића
Ул. Добриле Радосављевић
Ул. Станка Пауновића
Трг Ђорђа Станојевића
Државни пут II реда – IIБ400
Државни пут II реда – IIБ401
Државни пут II реда – IIБ397
Државни пут I реда – IБ33

Број
ученика
48
106
114
533
375
654
29
106
32
44
94
2135
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Табела 2. Основне школе са 4 разреда (истурена одељења)
Назив
насељеног
места
Александровац
Браћевац
Брестовац
Буковче
Вељково
Видровац
Вратна
Дупљане
Јасеница
Карбулово
Ковилово
Малајница
Мала Каменица
Милошево
Михајловац
Мокрање
Плавна
Поповица
Радујевац
Речка
Рогљево
Самариновац
Сиколе

Основна школа (истурено
одељење)
„Момчило Ранковић“
Рајац
„Момчило Ранковић“
Рајац
„Вера Радосављевић“
Неготин
„Стеван Мокрањац“
Кобишница
„Момчило Ранковић“
Рајац
„Бранко Радичевић“
Неготин
„Јован Јовановић Змај“
Јабуковац
„Павле Илић Вељко“
Душановац
„Вук Караџић“
Неготин
„Вук Караџић“
Неготин
„Момчило Ранковић“
Рајац
„Хајдук Вељко“
Штубик
„Павле Илић Вељко“
Душановац
„Вук Караџић“
Неготин
„Павле Илић Вељко“
Душановац
„Вера Радосављевић“
Неготин
„Хајдук Вељко“
Плавна
„Бранко Радичевић“ Неготин
„Павле Илић Вељко“
Прахово
„Вера Радосављевић“
Неготин
„Момчило Ранковић“
Рајац
„Вера Радосављевић“
Неготин
„Вера Радосављевић“
Неготин

Пут који пролази поред основне
школе

Број
ученика

Општински пут – Л.10

18

Државни пут II реда – IIБ401

4

Општински пут – Л.22

6

Општински пут – Л.3

0

Државни пут II реда – IIБ401

2

Нови општински пут Милошево –
Видровац

22

Државни пут II реда – IIБ397

4

Општински пут – Л.29

13

Општински пут – Л.18

13

Општински пут – Л.21

8

Општински пут – Л.7

6

Општински пут – Л.27

15

Општински пут – Л.32

4

Општински пут – Л.14

0

Општински пут – Л.33

13

Општински пут – Л.4

12

Државни пут I реда – IБ33

26

Државни пут II реда – IIБ399

0

Државни пут II реда – IIБ400

18

Државни пут II реда – IIБ398

3

Државни пут II реда – IIБ401

0

Некадашњи регионални пут –
R25s

8

Државни пут II реда – IIБ399

12

03.04.2015.
Слатина
Смедовац
Србово
Тамнич
Трњане
Црномасница
Чубра
Шаркамен
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„Бранислав Нушић“ Уровица
„Момчило Ранковић“
Рајац
„Стеван Мокрањац“
Кобишница
„Момчило Ранковић“
Рајац
„Бранко Радичевић“ Неготин
„Момчило Ранковић“
Рајац
„Бранко Радичевић“
Неготин
„Хајдук Вељко“
Штубик
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Државни пут II реда – IIБ397

0

Општински пут – Л.8

0

Општински пут – Л.1

5

Државни пут II реда – IIБ401

0

Општински пут – Л.23

10

Општински пут – Л.11

0

Општински пут – Л.13

6

Општински пут – Л.20

9

Укупан број ученика

237

 Број становника по насељима која су обухваћена линијама приградског линијског
превоза путника на територији општине Неготин
Број становника по насељима која су обухваћена линијама је приказан у табели 3. Поред
укупног броја становника у табели је приказан и укупан број пописаних лица.
Табела 3. Број становника по насељима која су обухваћена линијама приградског
линијског превоза путника на територији општине Неготин

Назив насељеног места
Александровац
Браћевац
Брестовац
Буковче
Вељково
Видровац
Вратна
Дупљане
Душановац
Јабуковац
Јасеница
Карбулово
Кобишница
Ковилово
Малајница
Мала Каменица
Милошево
Михајловац
Мокрање
Плавна
Поповица
Прахово
Радујевац
Рајац

Укупно пописаних лица
759
335
270
1930
157
873
343
815
1985
2305
531
385
2107
453
734
728
857
1102
995
1037
383
1864
2234
279

Укупан број становника
455
335
260
1167
118
649
266
486
769
1389
500
368
1154
303
468
303
453
515
608
833
347
1197
1198
278
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Речка
Рогљево
Самариновац
Сиколе
Слатина
Смедовац
Србово
Тамнич
Трњане
Уровица
Црномасница
Чубра
Шаркамен
Штубик
УКУПНО
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382
127
574
639
780
112
650
269
392
1747
199
429
327
1019
36589
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351
123
363
599
349
112
418
250
365
846
198
420
296
848
19957

 Преглед државних и општинских путних праваца, као и улица који се користе
приликом обављања приградског линијског превоза путника на територији општине
Неготин.
o Државни путеви I реда:
 Државни пут IБ33, Мајданпек – Неготин – Гранични прелаз „Мокрење“
 Државни пут IБ35, Кладово – Неготин – Зајечар
o Државни путеви II реда:
 Државни пут IIА168, Држани пут IБ35 – Душановац – Гранични прелаз „Кусјак“
 Државни пут IIБ397, Слатина – Штубик
 Државни пут IIБ398, Лука – Салаш – Брусник – Речка – Неготин
 Државни пут IIБ399, Плавна – Поповица – Сиколе – Салаш
 Државни пут IIБ400, Неготин – Радујевац – Прахово – Самариновац
 Државни пут IIБ401, Браћевац – Црномасница – Александровац – Ковилово
o Општински путеви:
 Општински пут Л.1, Држани пут IБ33 – Србово
 Општински пут Л.2, Држани пут IБ33 – Буковче
 Општински пут Л.3, Држани пут IБ33 – Кобишница – Буковче
 Општински пут Л.4, Државни пут IIБ398 – Мокрање
 Општински пут Л.7, Рогљево – Ковилово
 Општински пут Л.8, Државни пут IIБ401– Смедовац
 Општински пут Л.10, Државни пут IIБ401– Александровац
 Општински пут Л.11, Државни пут IIБ401– Црномасница
 Општински пут Л.13, Државни пут IIБ398 - Чубра
 Општински пут Л.14, Неготин – Милошево
 Нови општински пут Милошево – Видровац
 Општински пут Л.18, Држани пут IБ33 – Јасеница
 Општински пут Л.20, Држани пут IБ33 – Шаркамен
 Општински пут Л.21, Држани пут IБ35 – Карбулово
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Општински пут Л.22, Држани пут IБ35 – Брестовац
Општински пут Л.23, Држани пут IБ35 – Трњане – Поповица
Општински пут Л.27, Држани пут IБ33 - Малајница
Општински пут Л.29, Држани пут IБ35 – Дупљане
Општински пут Л.32, Држани пут IБ35 – Мала Каменица
Општински пут Л.33, Држани пут IБ35 – Михајловац
Општински пут Л.48, Држани пут IБ35 – Јабуковац
Некадашњи регионални пут R25s, Неготин – Самариновац

 Све линије са приказаним стајалиштима, километражом и временом опслуге
1. Неготин – Карбулово – Брестовац – Трњане – Поповица – Сиколе у одласку и обратно
Стајалишта
АС Неготин
Педагошка акад.
Болница
Карбулово раск.
Карбулово центар
Брестовац раск.
Брестовац центар
Трњане раск.
Трњане центар
Поповица центар
Сиколе центар
УКУПНО

Километража
0,0 км
1,0 км
1,3 км
12,0 км
13,8 км
18,0 км
21,3 км
26,6 км
29,6 км
36,7 км
43,0 км
86,0 км

Време
0 мин
3 мин
4 мин
15 мин
18 мин
24 мин
29 мин
38 мин
43 мин
54 мин
65 мин
130 мин
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2. Неготин – Самариновац – Душановац – Мала Каменица – Михајловац – Слатина – Уровица –
Вратна – Јабуковац у одласку и обратно

Стајалишта
АС Неготин
Педагошка акад.
Самариновац центар
Душановац центар
М. Каменица раск.
М. Каменица центар
Нови Михајловац
Стари Михајловац
Слатина раск.
Слатина центар
Уровица центар
Вратна центар
Јабуковац центар
УКУПНО

Километража
0,0 км
1,0 км
6,2 км
10,8 км
18,3 км
19,5 км
21,9 км
23,2 км
28,4 км
30,3 км
35,0 км
41,0 км
46,4 км
92,8 км

Време
0 мин
3 мин
10 мин
16мин
24 мин
27 мин
31 мин
33 мин
40 мин
44 мин
52 мин
62 мин
70 мин
140 мин

3. Неготин – Радујевац – Прахово – Самариновац – Неготин кружно, обратно у супротном
смеру

Стајалишта
АС Неготин
Педагошка акад.
Радујевац центар
Прахово центар
Прахово раск.
Самариновац центар
Педагошка акад.
АС Неготин
УКУПНО

Километража
0,0 км
1,0 км
14,0 км
21,7 км
23,0 км
26,0 км
31,0 км
32,0 км
32,0 км

Време
0 мин
3 мин
18 мин
29 мин
32 мин
35 мин
42 мин
43 мин
43 мин
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4. Неготин – Мокрање – Речка у одласку и обратно

Стајалишта
АС Неготин
Педагошка акад.
Вељко Влаховић
Карађорђева (пумпа)
Чубра раск.
Мокрање раск.
Мокрање центар
Речка центар
УКУПНО

Километража
0,0 км
1,0 км
1,6 км
2,6 км
4,2 км
7,5 км
10,5 км
19,7км
39,4 км

Време
0 мин
3 мин
5 мин
7 мин
10 мин
17 мин
22 мин
40 мин
80 мин

5.Неготин – Србово – Буковче – Кобишница – Вељково – Рогљево – Ковилово – Смедовац –
Рајац (у одласку и обратно) – Тамнич – Браћевац – Црномасница – Александровац (кружно,
обратно у супротном смеру)
Стајалишта
АС Неготин
Србово раск.
Србово центар
Кобишница школа
Кобишница центар
Вељково центар
Рогљево раск.
Ковилово центар
Смедовац раск.
Смедовац центар
Рајац раск. школа
Тамнич центар
Браћевац центар
Црномасница центар
Александров. центар
Рајац раск. школа
УКУПНО

Километража
0,0 км
2,3 км
6,0 км
13,5 км
14,2 км
23,5 км
26,5 км
30,6 км
34,6 км
36,9 км
42,5 км
48,5 км
53,5 км
58,2 км
64,8 км
67,3 км
109,8 км

Време
0 мин
3 мин
9 мин
19 мин
21 мин
34 мин
38 мин
46 мин
53 мин
57 мин
67 мин
77 мин
87 мин
97 мин
109 мин
115 мин
182 мин
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6. Неготин – Милошево – Видровац – Душановац – Дупљане у одласку и обратно

Стајалишта
АС Неготин
Педагошка акад.
Милошево центар
Видровац центар
Душановац центар
Дупљане центар
УКУПНО

Километража
0,0 км
1,0 км
4,6 км
8,0 км
16,1 км
22,5 км
45 км

Време
0 мин
3 мин
9 мин
15мин
26 мин
36 мин
72 мин

7. Неготин – Јасеница – Шаркамен – Штубик – Плавна + Малајница у одласку и обратно

Стајалишта
АС Неготин
Педагошка акад.
Болница
Јасеница раск.
Шаркамен раск.
Шаркамен центар
Штубик центар
Плавна центар
+Малајница
УКУПНО

Километража
0,0 км
1,0 км
1,3 км
11,6 км
16,0 км
20,1 км
29,4 км
38,2 км
44,2 км
88,4 км

Време
0 мин
3 мин
4 мин
18 мин
24 мин
31 мин
44 мин
56 мин
66 мин
132 мин
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8.Неготин – Чубра у одласку и обратно

Стајалишта
АС Неготин
Педагошка акад.
Вељко Влаховић
Карађорђева (пумпа)
Чубра раск.
Чубра центар
УКУПНО

 Укупна дужина свих линија дневно износи 1030,8 километара.

ПРЕДСЕДНИК СТРУЧНОГ ТИМА
Надица Васић,ср

Километража
0,0 км
1,0 км
1,6 км
2,6 км
4,2 км
11,0 км
22,0 км

Време
0 мин
3 мин
5 мин
7 мин
10 мин
25 мин
50 мин
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На основу члана 2. став 3. тачка 5.
и члана 9. став 3. Закона о комуналним
делатностима („Сл.гласник РС“, бр.
88/11), члана 11.став 1. тачка 6. и члана
22.,33. став 1. и члана 35. Закона о јавноприватном партнерству и концесијама
(„Службени гласник РС“, бр. 88/2011),
члана 32. тачка 20. Закона о локалној
самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 129/07 и
83/2014 – др.закон) и члана 42.тачка 36.
Статута општине Неготин („Сл.лист
општине Неготин“, бр. 22/08), Скупштина
општине Неготин, на седници одржаној
31.03.2015. године, донела је
ОДЛУКУ
о објављивању Јавног позива за
прикупљање понуда за поверавање
обављања комуналне делатности
приградског превоза путника на
територији општине Неготин
Члан 1.
Објављује се Јавни позив на
српском језику и на страном језику
бр.K1/2015 – отворени поступак – за
прикупљање понуда за поверавање
обављања
комуналне
делатности
приградског
превоза
путника
на
територији
општине
Неготин,
у
„Службеном гласнику Републике Србије“,
као и у средству јавног информисања које
се дистрибуира на целој територији
Републике Србије, на интернет – страници
општине Неготин и на порталу јавних
набавки, са навођењем дана када је јавни
позив објављен у „Службеном гласнику
Републике Србије“.

Члан 2.
Саставни део ове Одлуке чини
Јавни позив бр. K1/2015 – отворени
поступак – за прикупљање понуда за
поверавање
обављања
комуналне
делатности приградског превоза путника
на територији општине Неготин.

03.04.2015.

Члан 3.
Одлуку објавити у „Службеном листу
општине Неготин“.
Број:344-47 /2015-I/08
31.03.2015. године
Неготин
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
ПРЕДСЕДНИК,
др мед. Љубисав Божиловић,с.р.
На основу члaна 9. Закона о комуналним
делатностима (''Сл. гласник РС'', бр. 88/2011),
члана 22. и 35. Закона о јавно-приватном
партнерству и концесијама (''Сл. гласник РС'', бр.
88/2011) и члана 42. тачка 36. Статута општине
Неготин („Сл. лист општине Неготин“, број
22/08),
ОПШТИНА НЕГОТИН
Трг Стевана Мокрањца 1
19300 Неготин
објављује
ЈАВНИ ПОЗИВ
бр. K1/2015 – отворени поступак
за прикупљање понуда за поверавање
обављања комуналне
делатности приградског превоза путника на
територији општине Неготин
1. Објављује се Јавни позив за
прикупљање понуда за избор најповољнијег
учесника на конкурсу за поверавање обављања
комуналне делатности приградског превоза
путника на територији општине Неготин на
период од 5 година.
2. Право достављања понуда по јавном
позиву имају привредна друштва и друга правна
лица (у даљем тексту превозници) која су
регистрована за обављање делатности јавног
линијског превоза путника у приградском
саобраћају и испуњавају услове утврђене Законом
о превозу у друмском саобраћају и другим
важећим законским прописима који уређују ову
материју.
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3. Приградски превоз путника
обављаће се на сталним линијама које су
ближе
дефинисане
конкурсном
документацијом.
Минималан број полазака по
линијама
дат
је
у
конкурсној
документацији.
Kоначна верзија групe линија у
линијском превозу путника у приградском
саобраћају на територији општине
Неготин биће дефинисана Уговором.
4. Превозник може да конкурише
искључиво за све линије наведене у
конкурсној документацији.
Формирање конзорцијума ради
учешћа у поступку доделе јавног уговора
дозвољено је, уз напомену да се:
1) забрањују промене у структури
конзорцијума, као што је замена чланова,
припајање понуђача конзорцијуму или
спајање конзорцијума или распуштање
конзорцијума;
2) забрањују се измене код
подизвођача чији су капацитети потребни
понуђачу или конзорцијуму да би испунио
критеријуме за избор.
5. Обављање јавног линијског
превоза путника поверава се на период од
5 година и биће ближе регулисан
закључењем јавног уговора о поверавању
обављања
комуналне
делатности
приградског
превоза
путника
на
територији општине Неготин, којим ће
бити регулисан и поступак раскида
уговора пре истека времена на које је
закључен и права и обавезе које из тога
проистичу.
6. Обављање поверене комуналне
делатности спроводиће се по ценама које
су утврђене у Концесионом акту за
поверавање
обављања
делатности
приградског
превоза
путника
на
територији општине Неготин.
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7. Понуђач је дужан да, на основу
књиговодствене, финансијске, кадровске и правне
нормативне
документације,
докаже
своју
техничку,
организациону
и
кадровску
оспособљеност
за
обављање
комуналне
делатности која се поверава.
Понуда обавезно садржи:
- назив и седиште привредног друштва,
односно правног лица, са подацима о лицу
овлашћеном за заступање и са свим потребним
информацијама (телефон, факс и др.) у циљу
непосредног комуницирања;
- извод из одговарајућег регистра којим се
доказује да је привредно друштво односно правно
лице регистровано за обављање јавног линијског
превоза путника;
- извод из казнене евиденције, односно
уверења надлежног суда и надлежне полицијске
управе Министарства унутрашњих послова да
понуђач и његов законски заступник, није
осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван
за кривична дела против привреде, кривична дела
против животне средине, кривично дело примања
или давања мита, кривично дело преваре - не
може бити старији од два месеца пре отварања
понуда;
- потврде Привредног и Прекршајног суда
или потврда Агенције за привредне регистре да
му није изречена мера забране обављања
делатности која је предмет концесије а која је на
снази у време објављивања Јавног позива - доказ
мора бити издат након објављивања јавног
позива;
- потврду надлежног пореског органа о
измиреним пореским обавезама, доприносима и
другим јавним дажбинама - не може бити старији
од два месеца пре отварања понуда;
- решење министарства надлежног за
послове саобраћаја о испуњености услова за
отпочињање и обављање јавног превоза путника у
друмском саобраћају;
- доказ о техничкој опремљености
основних средстава – аутобуса (оверену листу или
извод из пописних листи основних средстава на
дан 31.12.2014., оверене фотокопије уговора о
лизингу или закупу аутобуса, оверене фотокопије
саобраћајних
дозвола,
полисе
осигурања,
штампани прикази саобраћајних дозвола – из
читача);
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- потврду надлежног Привредног
суда да се против истог не води поступак
стечаја, ликвидације или принудног
поравњања;
- оригиналну банкарску гаранцију
за озбиљност понуде у износу од
500.000,00 динара, са роком важности до
30 дана дуже од дана јавног отварања
понуде;
- тражена банкарска гаранција
мора
бити
безусловна,
неопозива,
наплатива на први позив без права на
приговор и мора имати исправно попуњен
рок, износ и месну надлежност и не може
садржати: додатне услове, краће рокове од
оних које је одредио наручилац, мањи
износ од онога који је одредио наручилац,
промењену
месну
надлежност
за
решавање спорова одређену у моделу
Уговора, нити услове везане за пословну
политику банака.
8.
Минимални
услови
за
учествовање у поступку по питању
техничке и кадровске опремљености су:
- 10 аутобуса (8 на линијама и 2
резервна) у власништву или
аутобуси узети на лизинг или
закуп;
- доказ о опремљености за дневни
технички преглед аутобуса и о
запосленим
кадровима
за
обављање
послова
редовног
одржавања и контроле техничке
исправности возила понуђач мора
да има најмање један канал или
дизалицу, која замењује канал за
преглед возила у власништву, да
има обезбеђен паркинг простор за
сва возила којима обавља превоз;
- уколико понуђач у својој понуди
наведе и подизвођаче дужан је да
достави податке о техничкој
опремљености подизвођача за оне
релације којима ће они извршити
превоз, односно овај доказ треба
да
испуни
група
понуђача
кумулативно;
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- минимум 10 возача, 1 аутомеханичар и 1
аутоелектричар.
9. Критеријуми за избор најповољније
понуде су саставни део Јавног позива као и у
конкурсној документацији, а најповољнија понуда
биће одабрана на основу критеријума економски
најповољнија понуда
-цена по километру
максимално
80 бодова
- просечна старост возила са којима се конкурише
за
линије
максимално
20
бодова
Укупно 100 бодова
10. Рок за доношење одлуке о избору
најповољније понуде, односно одлуке о поништају
поступка давања концесије, износи 60 дана, а
почиње да тече даном истека рока за достављање
понуда.
11. Правна заштита у поступку доделе
јавног уговора обезбеђује се у складу са законом
којим се уређују јавне набавке.
Свако лице које је заинтересовано за
учешће или које учествује у поступку доделе
јавног уговора може Републичкој комисији
поднети захтев за заштиту права против одлука
јавног тела које спроводи поступак које се могу
одвојено побијати, а које су према мишљењу тог
лица донете незаконито, а рок за подношење
предметног захтева је 15 дана од дана достављања
одлуке јавног тела.
Адреса Републичке комисије за заштиту
права у поступцима јавних набавки је: Републичка
комисија за заштиту права у поступцима јавних
набавки, Немањина 22-26, 11000 Београд.
12. Заинтересовани превозници могу
преузети конкурсну документацију у канцеларији
број 74 Општинске управе Неготин, Трг Стевана
Мокрањца број 1, 19300 Неготин.
Конкурсна докуметација се може преузети
након достављања доказа о уплати износа од
5000,00 динара на текући рачун број 840 742351843 – 94 остали приходи у корист нивоа
градова са позивом на број 97 – 76 - 072 са
назнаком откуп конкурсне документације.
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Сва додатна обавештења у вези Јавног
позива могу се добити у канцеларији број
80 Општинске управе Неготин (контакт
особа : Предраг Станић телефон 019/544000 локал 155 или 069/ 84 82 732 ), епошта: predrag.stanic@negotin.rs
13. Рок за достављање понуда је 60
дана од дана објављивања Јавног позива у
''Службеном гласнику РС'', закључно са
60-тим даном до 12,00 часова.
Понуде се достављају лично или
путем поште у затвореним ковертама са
назнаком: ''ПОНУДА ЗА КОНКУРС ЗА
ПРЕВОЗ ПУТНИКА - НЕ ОТВАРАТИ''
на адресу Трг Стевана Мокрањца број 1,
19300 Неготин, у два примерка, оверене и
запечаћене, у одвојеним ковертама, јасно
означено са ''ОРИГИНАЛ'' и ''КОПИЈА''.
На полеђини обавезно написати: назив
понуђача, адресу понуђача, број телефона,
особу за контакт.
Понуде морају да буду на српском
језику, писане ћириличним писмом.
14. Јавно отварање понуда
Комисија ће извршити истог дана по
истеку рока за достављање понуда у 13,00
часова у малој сали зграде општине
Неготин, Представник понуђача може
присуствовати јавном отварању понуда
при чему мора имати овлашћење оверено
и потписано од стране одговорног лица.
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На основу члана 32. Закона о локалној
самоуправи (“Сл.гласник РС“, бр. 129/2007 и
83/2014-др.закон), члана 100. Закона о заштити
животне средине („Сл.гласник РС,број: 135/2004,
36/2009, 72/2009 – др. закон и 43/2011- Одлука
УС) и члана 42. Статута општине Неготин
(“Сл.лист општине Неготин“, бр. 22/2008)
Скупштина општине Неготин на седници
одржаној дана 31.03.2015. године,
донела је
ОДЛУКУ
О ДОНОШЕЊУ ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА
СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОПШТИНЕ
НЕГОТИН ЗА 2015. ГОДИНУ
Члан 1.
ДОНОСИ СЕ Програм коришћења
средстава буџетског фонда за заштиту животне
средине општине Неготин за 2015. годину, на који
је Министарство пољопривреде и заштите
животне средине Републике Србије дало
сагласност
број
401-00-1726/2015-09
од
12.03.2015. године.

Члан 2.
Саставни део ове Одлуке чини Програм
коришћења средстава буџетског фонда за заштиту
животне средине општине Неготин за 2015.
годину.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном листу општине
Неготин“.
Број: 415-3/2015-I/08
31.03. 2015. године
Неготин

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
ПРЕДСЕДНИК,
др мед. Љубисав Божиловић,с.р.
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На основу члана 100. став 4. Закона о заштити животне средине ("Службени гласник РС",
број 135/2004, 36/2009 и 72/2009 – др.закон, 43/2011), члана 42.Статута општине Неготин
(„Сл. лист општине Неготин“, бр.22/08) и акта о давању сагласности на предлог Програма,
које је Министарство пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије, донело
под бројем: 401-00-1726/2015-09 од 12.03.2015.године, Скупштина општине Неготин на
седници одржаној дана 31.03.2015. године, д о н е л а ј е
ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ОПШТИНЕ НЕГОТИН ЗА 2015.ГОДИНУ

I
Програмом коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине општине
Неготин за 2015.годину утврђује се намена и начин коришћења средстава буџетског фонда
за заштиту животне средине, која су утврђена Одлуком о буџету општине Неготин за
2015.годину („Сл. лист општине Неготин“, бр.44/2014).
II
Средства буџетског фонда за заштиту животне средине општине Неготин, утврђена
Одлуком о буџету општине Неготин за 2015.годину, користе се наменски за финансирање
наставка активности, чија је реализација почела у претходном периоду, на основу Програма
на који је Министарство дало сагласност, број 401-00-1511/2013 од 10.03.2014.године.
Средства буџетског фонда за заштиту животне средине општине Неготин утврђена
Одлуком о буџету општине Неготин за 2015.годину користе се и за финансирање осталих
активности у области заштите животне средине, које су прописане као законска обавеза
локалне самоуправе као и за финансирање активности предвиђених локалним стратешким
плановима и програмима из области заштите животне средине.
III
У поступку коришћења средстава буџетског фонда општине Неготин примењују се
принципи законитости, јавности у раду и доношењу одлука, објективности, ефикасности и
одговорности.
IV
Одлуком о буџету општине Неготин за 2015.годину („Сл. лист општине Неготин“,
бр.44/2014) средства Буџетског фонда за заштиту животне средине општине Неготин, у
разделу Заштита животне средине –функционална класификација 560, планирана су у
укупном износу од 60.000.000,00 и то: 40.000.000,00 планираних прихода који се остварују у
овој години, 20.000.000,00 остварених средстава из ранијег периода – вишка прихода.

V
У складу са Акционим планом, који је саставни део Програма заштите животне средине на
територији општине Неготин за период од 2013-2017.године ( Сл.лист општине Неготин,
број:15/2013), средства буџетског фонда за заштиту животне средине општине Неготин,
која су планирана Одлуком о буџету општине Неготин за 2015.годину у укупном износу од
60.000.000,00 динара, користиће се за финансирање активности на следећи начин:
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Услуге по уговору -------------------------------------------- 500.000,00
1) Информисање и објављивање података о стању и квалитетеу
животне средине и предузетим мерама;
У смислу члана 78.Закона о заштити животне средине органи јединице
локалне самоуправе дужни су да редовно, благовремено, потпуно и
објективно обавештавају јавност о стању животне средине, односно о
појавама које се прате у оквиру мониторинга загађујуће материје и
емисије, као и мерама упозорења или развоју загађења која могу
представљати опасност за живот и здравље људи.
Обавеза обавештавања јавности у области заштите животне средине
дефинисана је и Закона о процени утицаја на животну средину и другим
посебним законима из ове области.
Информисање јавности је изузетно важно у подизању свести грађана о
значају заштите животне средине.
Путем локалних медија емитовале би се не само информације које су
одређене законима, него и сви садржаји и форме на тему заштите животне
средине који треба да допринесу подизању нивоа еколошке свести.
2) Услуге саветовања, односно експертске услуге у циљу припреме и
израде документације за учешће на конкурсима и успешну
реализацију пројеката из области заштите животне средине;
За учешће на конкурсима које објављују међународне организације, као и
успешну реализацију пројеката неопходна су одређена посебна знања,
способности и искуства.
Успешна реализација већине наведених пројеката захтева познавање
међународних стандарда у вези са управљањем заштитом животне
средине, знање енглеског језика и искуство у изради еколошке пројектне
документације, као и искуство у организацији и управљању свим
активностима у реализацији еколошких пројеката.
3) Услуге обуке у циљу подизања нивоа свести о значају заштите
животне средине и јачања административних капацитета за успешно
спровођење прописа из области заштите животне средине;
Усвајањем закона и других прописа из области заштите животне средине
општине, поред осталих послова, обављају и бројне послове из области
заштите животне средине, са тенденцијом њиховог сталног увећавања,
када је у питању област заштите животне средине.
У општини Неготин нису довољно изграђени административни
капацитети за спровођење закона из области заштите животне средине.
У циљу јачања администартивних капацитета у општини Неготин
неопходно је обезбедити услуге експерата, који би те обуке реализовала.
Такође, поред администартивних капацитета у општини Неготин планира
се обука различитих циљних група у општини Неготин.
Већи број обука појединих циљних група, које су планиране у овом
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периоду, захтевају ангажовање предавача која имају стручна знања и
искуства из области које ће бити предмет обуке.
4) Услуге израде документације неопходне за израду програма, планова
и пројеката из области заштите животне средине;
Садржај и период важења програма, планова и пројеката дефинисан је
посебним законима и другим прописима из области заштите животне
средине.
У зависности од документа за који је донета одлука да се приступи
његовој изради, неопходно је обезбедити услуге без којих је немогуће
ефикасно планирање, како услуге израде основних евиденција ( базе
података) применом савремених информационих технологија, тако и
услуге израде потребних стручних анализа и процена.
5) Услуге штампања еколошких водича, брошура, плаката, летака и
другог едукативног и промотивног материјала;
6) Набавка стручне литературе;
424000

Специјализоване услуге------------------------------------------ 35.000.000,00
1) Контрола и праћење стања животне средине (мониторинг)
Члан 69 Закона о заштити животне средине дефинише да јединица
локалне самоуправе у оквиру своје надлежности утврђене законом
обезбеђује континуирану контролу и праћење стања животне средине
(мониторинг). Садржина и начин вршења мониторинга је дефинисана
одредбом члана 70.Закона.
 Мониторинг нивоа буке;
Мониторинг буке се врши систематским мерењем, оцењивањем и
прорачуном одређеног индикатора буке од стране овлашћене стручне
организације.
У овом периоду се планира континуирани мониторинг буке на одређеним
мерним местима. Мерењем би били обухваћени следећи параметри буке:
еквивалентни ниво буке, процентни нивои буке, максимални и
минимални нивои буке, као и праћење параметара саобраћаја.
Систематско мерење нивоа буке је важно не само са здравственог аспекта,
него и са аспекта грађевинарства, јер омогућује да се изврши правилно
зонирање града у односу на буку, да се проблем буке сагледа и угради у
просторне планове, као и да се обезбеди примена прописа из области
изградње објеката.
Обавезе дефинисане Законом о заштити од буке у животној средини
реализоваће се у општини Неготин предузимањем активности на
ангажовању стручне организације за мерење буке, континуираним
мониторингом буке на одређеним мерним местима, израдом и
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доношењем Програма мониторинга буке, израдом и доношењем Одлуке о
акустичком зонирању на територији општине Неготин, израдом плана
контроле нивоа буке у животној средини и плана за смањење нивоа буке,
редовним обавештавањем јавности о стању буке у животној средини и
предузетим мерама.
 Мониторинг квалитета ваздуха;
Законом о заштити ваздуха (Сл.гл.РС, број: 36/2009) прописано је да
заштиту и побољшање квалитета ваздуха обезбеђује, у оквиру својих
овлашћења и јединица локалне самоуправе.
Послови мерења концентрација загађујућих материја у 2014.години били
су поверени Заводу за јавно здравље „Тимок“ из Зајечара.

У циљу успостављања локалне мреже мерних станица и/или мерних
места планира се наставак активности вршења мерења и спровођење
поступка процене за зоне за које не постоје подаци о нивоу загађујућих
материја.
У току сезоње цветања свакодневно ће се вршити и мерења
концентарције полена у ваздуху од стране овлашћених стручних
организација, као и редовно информисање јавности о резултатима
мерења.
С обзиром да се Локална мрежа може успоставити само на основу
Програма мониторинга квалитета ваздуха, у овом периоду ће се
наставити активности у циљу израде Програма мониторинга квалитета
ваздуха на територији општине Неготин.
У случају загађења ваздуха које може нарушити здравље људи и животну
средину обавиће се и наменска мерења нивоа загађујућих материја.
Истовремено ће се спроводити едукација грађана у вези са изворима
загађивања и активностима које евентуално могу произвести емисије и
загађења.

 Мониторинг квалитета земљишта;
Заштита земљишта остварује се мерама системског праћења квалитета
земљишта, праћењем индикатора за оцену ризика од деградације
земљишта, као и спровођењем ремедијационих програма за отклањање
последица контаминације и деградације земљишног простора, било да се
они дешавају природно или да су узроковани људским активностима.
Планира се узорковање земљишта са локалитета поред фреквентних
саобраћајница, локалитета са рекреативним садржајем, као и локалитета у
близини индустријских постројења.
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Подаци добијени праћењем квалитета земљишта биће коришћени за
оцену квалитета земљишта, као и за израду извештаја о стању земљишта.

 Мониторинг квалитета вода;
У смислу члана 23. Закона о заштити животне средине, заштита вода се
остварује предузимањем мера систематског и контролног праћења
квалитета вода, смањивањем загађивања вода загађујућим материјама
испод прописаних граничних вредности и предузимањем техничкотехнолошких и других потребних мера за њихово пречишћавање, како би
се спречило уношење у воде опасних, отпадних и других штетних
материја, као и праћењем утицаја загађених вода на здравље људи,
животињски и биљни свет и животну средину.
Општина Неготин ће у наредном периоду наставити са реализацијом свих
прописаних мера заштите вода, у складу са прописима из области
заштите животне средине.
2) Активности на заштити, очувању и унапређењу природе
У области заштите, очувања и унапређења природе планира се израда
Програма заштите природе на територији општине Неготин, који поред
осталих стратешких докумената, треба да представља основни документ
заштите природе и природних вредности.
На територији општине Неготин има велики број природних вредности,
које заслужују, односно имају потребу да буду заштићени неким видом
заштите.
У смислу Закона о заштити природе општина Неготин је овлашћена да
проглашава заштићено подручје III категорије.
У циљу доношења акта о проглашењу заштићеног подручја неопходно је
приступити изради студија заштите одређених подручја на територији
општине Неготин.
За израду наведених докумената неопходно је ангажовати овлашћена и
стручна правна лица у складу са Законом.
3) Израда Плана управљања отпадом;
Законом о управљању отпадом из 2010. године („Службени гласник РС“,
број: 36/09, 88/2010), дефинисана је обавеза израде локалних и
регионалних планова који би требало међусобно да буду усаглашени.
Скупштина општине Неготин је на седници одржаној дана
28.11.2013.године донела Одлуку о приступању изради Локалног плана
управљања отпадом ( Сл.лист општине Неготин, број:31/2013).
Стручну подршку општини Неготин у изради Плана управљања отпадом
пружа Стална конференција градова и општина – Савез градова и
општина Србије,а у оквиру Програма EU EXCHANGE 4, који финансира
Европска унија.
Све активности на реализацији овог пројекта који је одобрен у
2014.години биће завршене у 2015.години.
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4) Санација дивљих депонија и спречавање настајања нових депонија у
општини Неготин;
У смислу Закона о управљању отпадом јединица локалне самоуправе
сноси све трошкове уклањања отпада изложеног изван депоније, чије
порекло не може да се утврди, односно не може да се установи његова
веза са произвођачем, односно лицем које га је одложило.
Програмом заштите животне средине на територији општине Неготин за
период од 2013-2017.године ( Сл.лист општине Неготин, број:15/2013)
предвиђене су сталне активности на уклањању отпада изложеног изван
депоније ( уклањање отпада са тзв.дивљих депонија) .
Послови чишћења дивљих депонија на територији општине Неготин биће
поверени у складу са законом.
5) Активности на успостављању регионалног система управљања
отпадом;
Стратегија управљања отпадом за период 2010-2019.године ( „Сл.гласник
РС“, бр 29/2010) предвиђа оснивање регионалних центара за управљање
комуналним отпадом.
Предлог образовања регионалних центара обухвата и општину Неготин,
поред осталих општина Борског и Зајечарског округа.
Општина Неготин је у децембру месесцу 2014. године донела Одлуку о
давању сагласности на текст Споразума о заједничком управљању
комуналним отпадом између града Зајечара и општина Мајданпек,
Кладово Бор, Неготин, Књажевац и Бољевац ( Сл.лист општине Неготин,
број 41/2014.)

Споразумом су уређени циљеви и задаци свих учесника у управљању
комуналним отпадом, начин финансирања свих активности, изградња
заједничког регионалног центра за управљање отпадом и друга питања од
значаја за организацију и управљање отпадом.
Општина Неготин, као потписница наведеног Споразума, предузеће све
активности на које се Споразумом обавезала, а у циљу успостављању
регионалног система управљања отпадом.
6) Активности на формирању заштитног зеленила, уређењу и
одржавању јавних зелених површина, садњи дрвећа и цветњака;
У циљу очувања животне средине и унапређења квалитета живота
грађана од великог је значаја формирање, одржавање и развој система
зелених површина.
Истовремено ће се организовати тематске манифестације, радионице,
предавања и трибине, штампање едукативног материјала и предузимање
свих активности које имају за циљ јачање свести и унапређење знања у
овој области.
425000

Текуће поправке и одржавање------------------------------- 10.000.000,00
1) Активности текућег одржавања канала и водотокова, у складу са
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прописима из области заштите животне средине;
Већину канала и водотокова на територији општине Неготин, као и
простора око њих карактерише неуређеност и забрињавајуће еколошко
стање. Поред осталог, највише су угрожени отпадом, који смањује
њихову пропусну моћ, а због њиховог нередовног одржавања временом
настају дивље депоније.Несавесни грађани константно бацају све врсте
отпада, од кабастог, грађевинског до амбалажног.
У смислу Закона о управљању отпадом јединица локалне самоуправе
сноси све трошкове уклањања отпада изложеног изван депоније, чије
порекло не може да се утврди, односно не може да се установи његова
веза са произвођачем, односно лицем које га је одложило.
Поред едукације и појачаног инспекцијског надзора, предузеће се
активности на редовном одржавању предметног простора, пре свега
активности чишћења, сакупљања и селекције сакупљеног отпада и
одлагање на званичну депонију, односно предаја овлашћеном
оператеру
426000

Материјал------------------------------------

300.000,00

1) Материјал за реализацију едукативно-промотивних садржаја:
Организовање такмичења за избор најбољег ликовног рада и
најбоље еко поруке на тему заштите животне средине за
ученике основних и средњих школа на теритроији општине
Неготин;
Поред организације најмање два такмичења за избор најбољег ликовног
рада и најбоље еко поруке, биће организована и изложба радова. Аутори
свих радова који по одлуци посебне Комисије уђу у ужи избор, биће
представљени јавности у општини Неготин на изложби, која ће бити
организована поводом обележавања важних еколошких датума.
 Едукативне трибине;
Трибине на теме из области заштите животне средине биле би
организоване у основним школама, на којима би учествовали ученици и
њихови родитељи.
Трибином би руководили запослени у надлежној организационој
јединици Општинске управе општине Неготин, а као предавачи били би
ангажовани представници запослених у јавно комуналном предузећу и
представници еколошких удружења на територији општине Неготин.
За учеснике трибина биће обезбеђен промотивни материјал у вези са
конкретном темом трибине - флајери, свеске, налепнице за уџбенике,
оловке, платнени цегери и слично.
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 Еколошке радионице;
Еколошке радионице организоваће се посебно за ученике основног и
средњег образовања, а посебно за остале циљне групе ( грађане,
пољопривредне произвођаче и остале)
Кроз еколошке радионице реализоваће се еколошка обука на тему
селективног сакупљања отпада, значаја енергетске ефикасности и
употребе обновљивих извора енергије, заштите вода и земљишта и
осталих приоритетних тема из области заштите животне средине.
Еколошке радионице за ученике основног и средњег образовања
организовали би запослени у надлежној организационој јединици
Општинске управе општине Неготин у сарадњи са предметним
наставницима и професорима.
За успешну реализацију еколошких радионица за остале циљне групе,
поред запослених у у надлежној организационој јединици Општинске
управе општине Неготин били би ангажовани и представници других
стручних органа и организација, која имају посебна знања из одређене
области.
Путем локалних медија јавност би била благовремено обавештена о плану
одржавања радионица, као и свим активностима и резултатима са
одржаних радионица.
 Еколошке акције;
У 2014.години успешно су реализоване бројне еколошке акције.
У акцији сакупљања отпадног папира учествовало је преко 1500 ученика
основних школа. Најуспешније школе добиле су пригодне награде.
Такође, организоване су бројне акције у циљу промовисања селективног
сакупљања отпада.
У наредном периоду планира се организовање бројних еколошких акција,
које треба да допринесу стварању позитивних навика, како у области
управљања отпадом, тако и у другим областима заштите животне
средине.
 Обележавање важних еколошких датума;
Поред Дана заштите животне средине у наредном периоду планира се
обележавање бројних еколошких датума, организовањем разних
еколошких садржаја, у складу са календаром значајних еколошких
датума.
 Учествовање на сајмовима и фестивалима на тему заштите животне
средине;
Посета сајмова и других манифестација на тему заштите животне средине
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је један од начина да се запослени информишу о новим техникама и
технологијама, као и примерима најбоље праксе у наведеној области.
На тај начин ће се допринети и унапређењу сарадње са запосленима у
другим локалним самоуправама и другим субјектима заштите животне
средине.
 Учествовање у програмским активностима заштите животне средине
које спроводе:ловци, риболовци, планинари, извиђачи, еколошка
друштва и покрети, културна и хуманитарна удружења;
У складу са Законом у заштити животне средине сви субјекти система
заштите животне средине дужни су да међусобно сарађују, обезбеђују
координацију и усклађивање у доношењу и спровођењу одлука.
451000

Субвенције јавним нефинансијским предузећима
и организацијама-----------------------------------14.200.000,00
1) Наставак активности из претходног периода, на које је
Министарство дало сагласност, а које су усмерене на
унапређење и проширење инфраструктуре у области заштите
животне средине и повећања енергетске ефикасности, кроз
реализацију пројеката који су предвиђени и Акционим
планом, који је саставни део Програма заштите животне
средине на територији општине Неготин за период од 20132017.године:
2) Пројекат Реконструкције постројења за пречишћавање отпадних
вода (наставак активности из претходног периода, које су
започеле према Програму коришћења средстава буџетског фонда
општине Неготин за 2014.годину, на који је Министраство дало
сагласност);
 Пројекат проширења система за сакупљање и одвођење отпадних
вода из домаћинства;
 Пројекат замене старих и дотрајалих азбестних водоводних цеви;
 Успостављање система управљања амбалажним отпадом;
 Успостављање система управљања електронским и електричним
отпадом;
 Успостављање система управљања отпадним возилима;
 Успостављање ефикасног система управљања отпадом и
проширења обима сакупљања комуналног отпада кроз набавку:


наменских возила- набавка нових транспортних средстава
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(смећара, утоваривача и слично-наставак активности из
претходног периода на које је Министарство дало
сагласност);


набавка стандардизованих контејнера и канти за одлагање
комуналног отпада;



набавка контејнера и кеса у боји за примарну селекцију
отпада;

 Пројекат повећања енергетске ефикасности, који предвиђа да се у
оквиру санације, односно инсталирања нове јавне расвете користе
ефикасне сијалице, с обзиром да је за јавну расвету на територији
општине Неготин карактеристично постојање доминантног броја
сијалица са живиним извором светлости;

 Замена старих Т8-флуоросцентних
сијалицама у објектима јавне намене;

сијалица

ефикасним

VI
Издаци буџетског фонда се извршавају сразмерно примањима буџетског фонда.
Ако се у току године примања буџетског фонда смање, издаци буџетског фонда ће се
извршавати по приоритетима, које на предлог локалног органа управе надлежног за заштиту
животне средине, утврђује председник општине, у складу са законом.
На крају текуће године неискоришћена средства са рачуна буџетског фонда преносе се у
наредну годину.
VII
Локални орган управе надлежан за финансије прати реализацију програма коришћења
средстава буџетског фонда и врши контролу над рационалним коришћењем средстава
буџетског фонда.
Извештај о реализацији програма коришћења средстава буџетског фонда локални орган управе
надлежан за финансије доставља Министарству надлежном за заштиту животне средине и
надлежном органу општине Неготин, у складу са законом и посебним актима општине
Неготин.
VIII
Програм коришћења средстава буџетског фонда општине Неготин доноси се за период од
годину дана.
Програм коришћења средстава буџетског фонда општине Неготин за 2015.годину објавити у
службеном листу општине Неготин.
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На основу члана 26. став 2. Закона
о јавним предузећима („Сл. гласник РС“,
бр.119/2012,
116/2013аутентично
тумачење и 44/2014 – др.закон) и члана
42. став 1. тачка 25. Статута општине
Неготин („Сл. лист општине Неготин“
бр.22/2008), Скупштина општине Неготин
на седници одржаној дана 31.03.2015.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О
ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА
ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНИХ
ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ
ОПШТИНА НЕГОТИН
I
У Решењу о образовању
Комисије за именовање директора јавних
предузећа чији је оснивач општина
Неготин („Сл. лист општине Неготин“,
бр.19/2013 и 41/2014 ) у тачки I врше се
следеће измене:

03.04.2015.

- под редним бројем 3. уместо:
„Дарко Станојевић, правник - члан,
представник
јединице
локалне
самоуправе“, треба да стоји: „ Данијела
Стојановић“, дипл.економиста – члан,
представник
јединице
локалне
самоуправе“ и
- под редним бројем 4. уместо:
„Димитрије
Петровић,
дипл.инж.агроекономије
–
члан,
представник
јединице
локалне
самоуправе“, треба да стоји: „Олга
Предић,
дипл.економиста
–
члан,
представник
јединице
локалне
самоуправе“.
II
Мандат именованих чланова
Комисије из тачке I овог решења траје до
истека мандата Комисије.
III
Ово решење објавити у
„Службеном листу општине Неготин“.

Број: 023-6/2015-I/08
Дана: 31.03.2015. године
Неготин

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
ПРЕДСЕДНИК,
др мед.Љубисав Божиловић,с.р.
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На основу члана члана 32. став 1.
тачка 9. Закона о локалној самоуправи
(„Сл. гласник РС“, број 129/2007 и 83/2014
– др.закон), члана 60. став 1. тачка 1.
Закона о јавним предузећима („Сл.
гласник РС“, бр.119/2012, 116/2013аутентично тумачење и 44/2014 –
др.закон) и члана 42. став 1. тачка 10.
Статута општине Неготин („Сл. лист
општине
Неготин“,
бр.22/2008),
Скупштина општине Неготин на седници
одржаној 31.03.2015. године, д о н е л а ј е

На основу члана 28. став 2. Закона
о култури ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009),
члана 42 став 1. тачка 1 О. Статута
општине Неготин ("Сл. лист општине
Неготин" бр.22/2008) и члана 92. став 1.
Пословника Скупштине општине Неготин
("Сл. лист општине Неготин", број
25/2008), Скупштина општине Неготин,
на седници одржаној дана
31.03.2015.
године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ СТАТУТА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА
ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ
ОПШТИНЕ НЕГОТИН

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ СТАТУТА
МУЗЕЈА КРАЈИНЕ

I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на
Одлуку о измени Статута Јавног
предузећа за грађевинско земљиште
општине Неготин број 01-124/2, коју је
донео Надзорни одбор Јавног предузећа за
грађевинско земљиште општине Неготин,
на седници одржаној дана
03.02.2015.
године.
II
Ово решење објавити у
„Службеном листу општине Неготин“.
Број: 110-6/2015-I/08
31.03.2015. године
Неготин
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
ПРЕДСЕДНИК,
др мед. Љубисав Божиловић,с.р.

I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на
Одлуку Управног одбора Музеја Крајине
о измени Статута Музеја Крајине, број
15115 од дана 21.01.2015. године.
II
Решење објавити у "Службеном листу
општине Неготин"

Брoj 110-7/2015-1/08
Дана 31.03.2015. године
Неготин

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
ПРЕДСЕДНИК,
др мед. Љубисав Божиловић,с.р.
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На основу члана 28. став 2. Закона
о култури („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009),
члана 32. став 1. тачка 9. Закона о
локалној самоуправи („Сл. гласник РС“,
број 129/2007) и члана 42. став 1. тачка 10.
Статута општине Неготин („Сл. лист
општине
Неготин“,
бр.22/2008),
Скупштина општине Неготин на седници
одржаној 31.03.2015. године, д о н е л а ј е
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ СТАТУТА
ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА НЕГОТИН
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на
Одлуку о измени Статута Историјског
архива општине Неготин број 94/0701,
коју је донео Управни одбор на седници
одржаној дана 12.02.2015. године.
II
Решење ступа на снагу у року од 8
дана од дана објављивања у „Службеном
листу општине Неготин“.

Број:110-8/2015-I/08
31.03.2015. године
Неготин
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
ПРЕДСЕДНИК,
др мед. Љубисав Божиловић,с.р.

03.04.2015.

На основу члана 36. став 1. Закона
о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“,
бр.129/2007 и 83/2014 – др.закон), члана
42. став 1. тачка 25. и члана 50. Статута
општине Неготин („Сл. лист општине
Неготин“, бр.22/2008) и члана 35. став 3.
Пословника Скупштине општине Неготин
(„Сл. лист општине Неготин“, бр.25/2008),
Скупштина општине Неготин на седници
одржаној 31.03.2015. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИЗБОРУ
ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
КОМИСИЈЕ ЗА ОМЛАДИНУ, СПОРТ
И ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН
Члан 1.
У Решењу о избору председника,
заменика председника и чланова Комисије
за омладину, спорт и физичку културу
Скупштине општине Неготин („Сл. лист
општине Неготин“, бр.21/2014), у члану 1.
став 1. врши се следећа измена:
I – РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности у
Комисији за омладину, спорт и физичку
културу Скупштине општине Неготин:
Драгиша
Барагановић
–
председник,
- Владимир Величковић –
заменик председника и
- Маја Станојевић, члан.
II - БИРАЈУ СЕ у Комисији за
омладину, спорт и физичку културу
Скупштине општине Неготин:
- Владимир
Величковић,
председник,
- Маја Станојевић, заменик
председника и
- Драгиша Барагановић,члан.

03.04.2015.

“Службени лист општине Неготин”

Члан 2.
Мандат председника, заменика
председника и члана Комисије из члана 1.
овог решења, траје до истека мандата
Комисије за омладину, спорт и физичку
културу Скупштине општине Неготин.
Члан 3.
Ово решење објавити у
„Службеном листу општине Неготин“.
Број:016-64 /2015-I/08
Дана: 31.03.2015. године
Неготин
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
ПРЕДСЕДНИК,
др мед.Љубисав Божиловић,с.р.

На основу члана 54. став 2. и
члана 55. став 3. тачка 2. Закона о
основама система образовања и васпитања
(„Сл.гласник РС“,бр. 72/09, 52/2011 и
55/2013) и члана 42. став 1. тачка 36.
Статута општине Неготин („Сл.лист
општине Неготин“,бр. 22/08) Скупштина
општине Неготин, на седници одржаној
31.03.2015. године, донела ј е
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О
ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА МУЗИЧКЕ
ШКОЛЕ „СТЕВАН МОКРАЊАЦ“ У
НЕГОТИНУ
Члан 1.
У Решењу о именовању чланова
Школског одбора Музичке школе Стеван
Мокрањац“ у Неготину
(„Сл.лист
општине Неготин“, бр.22/2014) врши се
следећа измена:
I – РАЗРЕШАВА СЕ дужности
чланa Школског одбора Музичке школе
„Стеван Мокрањац“ у Неготину, Данијела
Сладојевић,
представник
јединице
локалне самоуправе – општине.
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II – ИМЕНУЈЕ СЕ за члана
Школског одбора Музичке школе „Стеван
Мокрањац“ у Неготину, Александра
Величковић,
представник
јединице
локалне самоуправе – општине.
Члан 2.
Мандат новоименованог члана
Школског одбора из члана 1. став 3. овог
Решења траје до истека мандата Школског
одбора
Музичке
школе
„Стеван
Мокрањац“ у Неготину.
Члан 3.
Ово Решење објавити у
„Службеном листу општине Неготин“.
Број: 022-26/2015-I/08
Дана: 31.03.2015. године
Неготин
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
ПРЕДСЕДНИК,
др мед.Љубисав Божиловић,с.р.

На основу члана 54. став 2. и
члана 55. став 3. тачка 2. Закона о
основама система образовања и васпитања
(„Сл.гласник РС“,бр. 72/09 , 52/2011 и
55/2013) и члана 42. став 1. тачка 36.
Статута општине Неготин („Сл.лист
општине Неготин“,бр. 22/08) Скупштина
општине Неготин, на седници одржаној
дана 31.03.2015. године, донела ј е
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О
ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА OСНОВНЕ
ШКОЛЕ „ ВЕРА РАДОСАВЉЕВИЋ “
У НЕГОТИНУ
Члан 1.
У Решењу о именовању чланова
Школског одбора Основне школе“ Вера
Радосављевић“ у Неготину
(„Сл.лист
општине Неготин“, бр.30/2014) врши се
следећа измена:
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I – РАЗРЕШАВА СЕ дужности
чланa Школског одбора Основне школе
“Вера
Радосављевић“
у
Неготину,
Витомир
Станковић,
представник
јединице локалне самоуправе – општине.
II – ИМЕНУЈЕ СЕ за члана
Школског одбора Основне школе “ Вера
Радосављевић“ у Неготину, Биљана
Машковић, представник јединице локалне
самоуправе – општине.
Члан 2.
Мандат новоименованог члана
Школског одбора из члана 1. став 3. овог
Решења траје до истека мандата Школског
одбора
Основне
школе“
Вера
Радосављевић“ у Неготину.
Члан 3.
Ово Решење објавити у
„Службеном листу општине Неготин“.

Број: 022-27/2015-I/08
Дана: 31.03.2015. године
Неготин

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
ПРЕДСЕДНИК,
др мед. Љубисав Божиловић,с.р.

03.04.2015.

На основу члана 41. став 3. и члана
45. став 4. Закона о култури („Сл. гласник
РС“, бр.72/2009), члана 32. став 1. тачка 9.
Закона о локалној самоуправи („Сл.
гласник РС“, бр.129/2007 и 83/2014 –
др.закон) и члана 42. став 1. тачка 10.
Статута општине Неготин („Сл. лист
општине
Неготин“,
бр.22/2008),
Скупштина општине Неготин на седници
одржаној дана 31.03.2015. године, донела
је
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О
ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА
МУЗЕЈА КРАЈИНЕ НЕГОТИН
I
У Решењу о именовању чланова
Управног и Надзорног одбора Музеја
Крајине Неготин („Сл.лист општине
Неготин“, бр. 38/2014 и 44/2014) у тачки I
под редним бројем 3. врши се измена:
I- РАЗРЕШАВА СЕ Дејан
Тодоровић,
представник
оснивача,
дужности члана Управног одбора Музеја
Крајине Неготин.
II-ИМЕНУЈЕ
СЕ
Данијела
Стојановић, представник оснивача, за
члана Управног одбора Музеја Крајине
Неготин.
II
Мандат
именованог
члана
Управног одбора из тачке I овог решења
траје до истека мандата Управног одбора
Музеја Крајине Неготин.
III
Ово Решење објавити у
„Службеном листу општине Неготин“.
Број: 022-28/2015-I/08
Дана: 31.03.2015. године
Неготин
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
ПРЕДСЕДНИК,
др мед.Љубисав Божиловић,с.р.

03.04.2015.
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На основу члана 32.став1. тачка 9.
Закона о локалној самоуправи („ Сл.
гласник РС“ бр. 129/07 и 83/2014др.закон), члана 38. став1. тачка 4. Закона
о јавним предузећима („ Сл. гласник РС“
бр.119/2012, 116/2013 – аутентично
тумачење и 44/2014 – др. закон) и члана
42. став 1. тачка 10.Статута општине
Неготин („Сл. лист општине Неготин“ бр.
22/2008) Скупштина општине Неготин, на
седници одржаној дана 31.03.2015. године,
донела је

На основу члана 32. став 1. тачка
9. Закона о локалној самоуправи („Сл.
гласник РС“, бр.129/2007 и 83/2014 –
др.закон), члана 42. Закона о јавним
предузећима („Сл. гласник Републике
Србије“,
бр.119/2012,
116/2013
–
аутентично тумачење и 44/2014 – др.
закон) и члана 42. став 1. тачка 10.
Статута општине Неготин („Сл. лист
општине
Неготин“
бр.22/2008),
Скупштина општине Неготин на седници
одржаној 31.03.2015. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА
КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ „
БАДЊЕВО“ НЕГОТИН

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА
ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА ЗА КОМУНАЛНЕ
ДЕЛАТНОСТИ „БАДЊЕВО“
НЕГОТИН

I
РАЗРЕШАВА СЕ Голуб Рајић,
дипл. економиста из Неготина, дужности
директора Јавног предузећа за комуналне
делатности „Бадњево“ Неготин, даном
доношења овог решења.
II
Ово решење ступа на снагу даном
доношења и објавиће се у „Службеном
листу општине Неготин“.
Број:023-7/ 2015-I/08
31.03.2015. године
Неготин
ПРЕДСЕДНИК,
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН
др мед. Љубисав Божиловић,с.р.

I
ИМЕНУЈЕ СЕ Голуб Рајић, дипл.
економиста
за
вршиоца
дужности
директора Јавног предузећа за комуналне
делатности „Бадњево“ Неготин, почев од
дана доношења решења.
II
Вршилац дужности из тачке I овог
решења, именује се на период који није
дужи од шест месеци.
III
Ово решење ступа на снагу даном
доношења и објавиће се у „Службеном
листу општине Неготин“.
Број: 023-8/2015-I/08
31.03.2015. године
Неготин
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
ПРЕДСЕДНИК,
др мед.Љубисав Божиловић,с.р.
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На основу члана 42. Статута општине
Неготин („Сл. лист општине Неготин“,
бр.22/2008), а у вези са чланом 3. став 2.
Одлуке о стипендирању студената и
талентованих ученика средњих школа
општине Неготин („Сл. лист општине
Неготин“,
бр.19/2006),
Скупштина
општине Неготин на седници одржаној
31.03.2015. године, донела је

На основу члана 60. став 2, 3. и 4.
Закона о пољопривредном земљишту
(„Сл.гласник РС“, број: 62/2006, 65/2008др. Закон и 41/2009) и члана 42. став 1.
тачка 36. Статута општине Неготин
(„Сл.лист општине Неготин“, број:
22/2008), Скупштина општине Неготин на
седници одржаној 31. 03. 2015. године, д
онела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА
СТИПЕНДИРАЊЕ СТУДЕНАТА И
ТАЛЕНТОВАНИХ УЧЕНИКА
СРЕДЊИХ ШКОЛА ОПШТИНЕ
НЕГОТИН

ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ
ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И
КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ
ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ НЕГОТИН ЗА
2015.ГОДИНУ

Члан 1.
ИМЕНУЈЕ СЕ Комисија за
стипендирање студената и талентованих
ученика средњих школа општине Неготин
на период од две године, у саставу:
1. Данијела
Владовић,
председник,

Саша Станковић, члан,
Снежана Гугић, члан,
Мирко Пејчић, члан,
Сузана Станисављевић, члан.
Члан 2.
Ово решење објавити у
„Службеном листу општине Неготин“.
2.
3.
4.
5.

Број: 670-4/2015-I/08
31.03.2015. године
Неготин
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
ПРЕДСЕДНИК,
др мед. Љубисав Божиловић,с.р.

Члан 1.
Усваја се Годишњи програм
заштите
уређења
и
коришћења
пољопривредног земљишта на територији
општине Неготин за 2015. годину, на који
је
дало
сагласност
Министарство
пољопривреде
и заштите
животне
средине,
број:
320-11-2687/2015-14
од 25.03.2015. године.
Члан 2.
Овим Програмом утврђује се врста
и обим радова које треба извршити у
периоду за који се Програм доноси,
динамика извођења радова и улагање
средстава.
Члан 3.
Саставни део
ове Одлуке је
Годишњи програм заштите уређења и
коришћења пољопривредног земљишта на
територији општине Неготин за 2015.
годину.
Члан 4.
Одлуку објавити у „Службеном
листу општине Неготин“.
Број:320-45/2015-I/08
31.03.2015. године
Неготин
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
ПРЕДСЕДНИК,
др мед. Љубисав Божиловић,с.р.

03.04.2015.
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На основу члана 61. став 3. и 64.
став 2. Закона о пољопривредном
земљишту („Сл.гласник РС“, број:
62/2006, 65/2008-др. закон и 41/2009) и
члана 42. став 1. тачка 36. Статута
општине Неготин („Сл.лист општине
Неготин“, број: 22/2008), Скупштина
општине Неготин на седници одржаној
31.03. 2015. године,
донела је
ОДЛУКУ
О ОДРЕЂИВАЊУ НАДЛЕЖНОГ
ОРГАНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
ПОСТУПКА ДАВАЊА У ЗАКУП
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У
ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
НЕГОТИН
Члан 1.
Одређује се председник општине
Неготин, као орган надлежан за доношење
Одлуке о расписивању јавног огласа о
давању
у
закуп
пољопривредног
земљишта у државној својини на
територији
општине
Неготин,
уз
сагласност Министарства пољопривреде и
заштите животне средине (у даљем тексту:
Министарство) а у складу са Годишњим
програмом заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта на територији
општине Неготин за 2015. годину.
Члан 2.
Одређује се председник општине
Неготин, као надлежан орган, да на
основу предлога Комисије за спровођење
поступка јавног надметања коју образује
Скупштина општине, донесе Одлуку о
давању на коришћење без плаћања
накнаде пољопривредног земљишта у
државној својини и Одлуку о давању у
закуп пољопривредног земљишта у
државној својини на територији општине
Неготин, уз сагласност Министарства.
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Члан 3.
Одредбе члана 1. и 2. ове Одлуке
односе се и на пољопривредно земљиште
које је у складу са посебним Законом,
одређено као грађевинско земљиште, а
користи се за пољопривредну производњу
до привођења планираној намени као и на
пољопривредне објекте у државној
својини.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном
листу општине Неготин“.
Број: 320-46/2015-I/08
31.03. 2015. године
Неготин
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
ПРЕДСЕДНИК,
др мед. Љубисав Божиловић,с.р.
На основу члана 42. став 1. тачка
22. Статута општине Неготин („Сл.лист
општине Неготин“, бр. 22/2008) и члана
60. Закона о јавним предузећима
(„Сл.гласник РС“, бр. 119/2012, 116/2013 –
аутентично
тумачење
и
44/2014др.закон), Скупштина општине Неготин,
на седници одржаној дана 31.03.2015.
године, донела је
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА
ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ
ОПШТИНЕ НЕГОТИН БРОЈ 01-389/2
ОД 25.03.2015. ГОДИНЕ
Члан 1.
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на
Одлуку
Надзорног
одбора
Јавног
предузећа за грађевинско земљиште
општине Неготин број
01-389/2 од
25.03.2015. године, да исто буде садужник
– јемац Јавном комуналном предузећу
„Бадњево“ Неготин приликом одобрења
кредита од стране АИК Банке А.Д Ниш,
на износ од 5.000.000,00 динара минуса по
текућем рачуну.
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Члан 2.
Одлуку објавити у „Службеном
листу општине Неготин“.
Број: 023-9/2015-I/08
31.03.2015. године
Неготин
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
ПРЕДСЕДНИК
др мед.Љубисав Божиловић,с.р.

На основу члана 20. став 1.
тачка 5. и члана 32. Закона о
локалној самоуправи (,,Службени
гласник РС“, број 129/2007 и
83/2014 – др.закон), члана 9. став 3.
Закона о комуналним делатностима
(„Сл. гласник РС“, бр.88/2011),
члана 29. и 30. Закона о јавноприватном
партнерству
и
концесијама (,,Службени гласник
РС“, број 88/2011) и члана 42.
Статута
општине
Неготин
(,,Службени
лист
општине
Неготин“,
број:
22/2008),
Скупштина општине Неготин, на
седници
одржаној
дана
31.03.2015.године, донела је

РЕШЕЊЕ
о измени решења о
именовању стручног тима за
давање концесије за линијски
превоз путника у приградском
саобраћају на територији
општине Неготин
I
У Решењу о именовању
стручног тима за давање концесије
за линијски превоз путника у
приградском
саобраћају
на
територији општине Неготин („Сл.
лист општине Неготин“, бр.

03.04.2015.

30/2014), у тачки I врше се следеће
измене:
- под редним бројем 2. уместо:
„Марко
Ристић,
начелник
Општинске
управе
општине
Неготин, заменик председника“,
треба да стоји: „Предраг Станић,
дипл.правник,
заменик
председника“,
- под редним бројем 6. уместо:
„Предраг Станић, дипл.правник,
заменик члана“, треба да стоји:
„Драгослав Нинић, дипл.правник,
заменик члана“ и
- под редним бројем 9. уместо:
„Димитрије
Петровић,
дипл.агроекономиста, члан“, треба
да стоји: „Валентина Ђуричић,
дипл.економиста, члан“.
II
Ово решење објавити у
„Службеном листу општине Неготин“.
Број:344-48/2015-I/08
Дана: 31.03.2015.године
Неготин
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
НЕГОТИН
ПРЕДСЕДНИК,
др мед.Љубисав Божиловић,с.р.

03.04.2015.

“Службени лист општине Неготин”

Број 6 страна 220

На основу члана 30. Одлуке о
месној самоуправи („Сл.лист општине
Неготин“, бр. 3/06 и 4/07) и члана 51.став
2. Статута општине Неготин („Сл.лист
општине Неготин“, бр. 22/008), доносим

На основу члана 30. Одлуке о
месној самоуправи („Сл.лист општине
Неготин“, бр. 3/06 и 4/07) и члана 51.став
2. Статута општине Неготин („Сл.лист
општине Неготин“, бр. 22/008), доносим

ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА
ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА
ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ БРАЋЕВАЦ

Члан 1.
Расписујем изборе за чланове
Савета месне заједнице Александровац за
03.05.2015. године.

Члан 1.
Расписујем изборе за чланове
Савета месне заједнице Браћевац за
03.05.2015. године.

Члан 2.
Избори за чланове Савета из члана
1. oве Oдлуке одржаће се на бирачком
месту
у просторијама ОСНОВНЕ
ШКОЛЕ у времену од 07,оо до 20,оо
часова.

Члан 2.
Избори за чланове Савета из члана
1. oве Oдлуке одржаће се на бирачком
месту у просторијама АМБУЛАНТE у
времену од 07,оо до 20,оо часова.

Члан 3.
Рокови за вршење изборних радњи
почињу да теку од 03.04. 2015. године.
Члан 4.
Изборе за чланове Савета месне
заједнице из члана 1. oве Одлуке
спровешће Изборна комисија месне
заједнице и бирачки одбор кога ова
Комисија образује.

Члан 3.
Рокови за вршење изборних радњи
почињу да теку од 03.04. 2015. године.
Члан 4.
Изборе за чланове Савета месне
заједнице из члана 1. ове Одлуке
спровешће Изборна комисија месне
заједнице и бирачки одбор кога ова
Комисија образује.

Члан 5.
Члан 5
Одлука ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном листу
општине Неготин“, а биће објављена и на
огласној табли месне заједнице.

Број:013-3/2015-I/08
03.04.2015. године
Неготин
ПРЕДСЕДНИК,
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН
др мед. Љубисав Божиловић,с.р.

Одлука ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном листу
општине Неготин“, а биће објављена и на
огласној табли месне заједнице.
Број:013-4/2015-I/08
03.04.2015. године
Неготин
ПРЕДСЕДНИК,
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН
др мед. Љубисав Божиловић,с.р.

Број 6 страна 221

“Службени лист општине Неготин”

На основу члана 30. Одлуке о
месној самоуправи („Сл.лист општине
Неготин“, бр. 3/06 и 4/07) и члана 51.став
2. Статута општине Неготин („Сл.лист
општине Неготин“, бр. 22/008), доносим
ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА
ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ БРЕСТОВАЦ
Члан 1.
Расписујем изборе за чланове
Савета месне заједнице Брестовац за
03.05.2015. године.

03.04.2015.

На основу члана 30. Одлуке о
месној самоуправи („Сл.лист општине
Неготин“, бр. 3/06 и 4/07) и члана 51.став
2. Статута општине Неготин („Сл.лист
општине Неготин“, бр. 22/008), доносим
ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА
ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ БУКОВЧЕ
Члан 1.
Расписујем изборе за чланове
Савета месне заједнице Буковче за
03.05.2015. године.

Члан 2.
Избори за чланове Савета из члана
1. oве Oдлуке одржаће се на бирачком
месту у просторијама МЗ БРЕСТОВАЦ
– КЛУБ у времену од 07,оо до 20,оо
часова.

Члан 2.
Избори за чланове Савета из члана
1. oве Oдлуке одржаће се на бирачком
месту у просторијама ДОМА КУЛТУРЕ
у времену од 07,оо до 20,оо часова.

Члан 3.
Рокови за вршење изборних радњи
почињу да теку од 03.04. 2015. године.

Члан 3.
Рокови за вршење изборних радњи
почињу да теку од 03.04. 2015. године.

Члан 4.
Изборе за чланове Савета месне
заједнице из члана 1. ове Одлуке
спровешће Изборна комисија месне
заједнице и бирачки одбор кога ова
Комисија образује.

Члан 4.
Изборе за чланове Савета месне
заједнице из члана 1. ове Одлуке
спровешће Изборна комисија месне
заједнице и бирачки одбор кога ова
Комисија образује.

Члан 5.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном листу
општине Неготин“, а биће објављена и на
огласној табли месне заједнице.
Број:013-5/2015-I/08
03.04.2015. године
Неготин
ПРЕДСЕДНИК,
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН
др мед. Љубисав Божиловић,с.р.

Члан 5.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном листу
општине Неготин“, а биће објављена и на
огласној табли месне заједнице.
Број: 013-6 /2015-I/08
03.04.2015. године
Неготин
ПРЕДСЕДНИК,
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН
др мед. Љубисав Божиловић,с.р.

03.04.2015.

“Службени лист општине Неготин”

Број 6 страна 222

На основу члана 30. Одлуке о
месној самоуправи („Сл.лист општине
Неготин“, бр. 3/06 и 4/07) и члана 51.став
2. Статута општине Неготин („Сл.лист
општине Неготин“, бр. 22/008), доносим

На основу члана 30. Одлуке о
месној самоуправи („Сл.лист општине
Неготин“, бр. 3/06 и 4/07) и члана 51.став
2. Статута општине Неготин („Сл.лист
општине Неготин“, бр. 22/008), доносим

ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА
ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ
ВЕЉКОВО

ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА
ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ
ВИДРОВАЦ

Члан 1.
Расписујем изборе за чланове
Савета месне заједнице Вељково за
03.05.2015. године.

Члан 1.
Расписујем изборе за чланове
Савета месне заједнице Видровац за
03.05.2015. године.

Члан 2.
Избори за чланове Савета из члана
1. ове Одлуке одржаће се на бирачком
месту у просторијама ЧИТАОНИЦЕ у
времену од 07,оо до 20,оо часова.

Члан 2.
Избори за чланове Савета из члана
1. ове Одлуке одржаће се на бирачком
месту
у просторијама ОСНОВНЕ
ШКОЛЕ у времену од 07,оо до 20,оо
часова.

Члан 3.
Рокови за вршење изборних радњи
почињу да теку од 03.04. 2015. године.
Члан 4.
Изборе за чланове Савета месне
заједнице из члана 1. ове Одлуке
спровешће Изборна комисија месне
заједнице и бирачки одбор кога ова
Комисија образује.

Члан 5.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном листу
општине Неготин“, а биће објављена и на
огласној табли месне заједнице.
Број:013-7/2015-I/08
03.04.2015. године
Неготин
ПРЕДСЕДНИК,
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН
др мед. Љубисав Божиловић,с.р.

Члан 3.
Рокови за вршење изборних радњи
почињу да теку од 03.04. 2015. године.
Члан 4.
Изборе за чланове Савета месне
заједнице из члана 1. ове Одлуке
спровешће Изборна комисија месне
заједнице и бирачки одбор кога ова
Комисија образује.
Члан 5.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном листу
општине Неготин“, а биће објављена и на
огласној табли месне заједнице.

Број:013-8/2015-I/08
03.04.2015. године
Неготин
ПРЕДСЕДНИК,
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН
др мед. Љубисав Божиловић,с.р.

Број 6 страна 223

“Службени лист општине Неготин”

На основу члана 30. Одлуке о
месној самоуправи („Сл.лист општине
Неготин“, бр. 3/06 и 4/07) и члана 51.став
2. Статута општине Неготин („Сл.лист
општине Неготин“, бр. 22/008), доносим

03.04.2015.

На основу члана 30. Одлуке о
месној самоуправи („Сл.лист општине
Неготин“, бр. 3/06 и 4/07) и члана 51.став
2. Статута општине Неготин („Сл.лист
општине Неготин“, бр. 22/008), доносим

ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА
ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ
ВРАТНА

ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА
ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ РЕОН „ДИДИЋИ“

Члан 1.
Расписујем изборе за чланове
Савета месне заједнице Вратна за
03.05.2015. године.

Члан 1.
Расписујем изборе за чланове
Савета месне заједнице реон „Дидићи“ за
03.05.2015. године.

Члан 2.
Избори за чланове Савета из члана
1. ове Одлуке одржаће се на бирачком
месту у просторијама АМБУЛАНТЕ у
времену од 07,оо до 20,оо часова.

Члан 2.
Избори за чланове Савета из члана
1. oве Oдлуке одржаће се на бирачком
месту ЗГРАДА „ДИДИЋИ“ у времену
од 07,оо до 20,оо часова.

Члан 3.
Рокови за вршење изборних радњи
почињу да теку од 03.04. 2015. године.

Члан 3.
Рокови за вршење изборних радњи
почињу да теку од 03.04. 2015. године.

Члан 4.
Изборе за чланове Савета месне
заједнице из члана 1. ове Одлуке
спровешће Изборна комисија месне
заједнице и бирачки одбор кога ова
Комисија образује.

Члан 4.
Изборе за чланове Савета месне
заједнице из члана 1. ове Одлуке
спровешће Изборна комисија месне
заједнице и бирачки одбор кога ова
Комисија образује.

Члан 5.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном листу
општине Неготин“, а биће објављена и на
огласној табли месне заједнице.
Број:013-9/2015-I/08
03.04.2015. године
Неготин

ПРЕДСЕДНИК,
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН
др мед. Љубисав Божиловић,с.р.

Члан 5.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном листу
општине Неготин“, а биће објављена и на
огласној табли месне заједнице.
Број:013-102015-I/08
03.04.2015. године
Неготин

ПРЕДСЕДНИК,
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН
др мед. Љубисав Божиловић,с.р.

03.04.2015.

“Службени лист општине Неготин”

На основу члана 30. Одлуке о
месној самоуправи („Сл.лист општине
Неготин“, бр. 3/06 и 4/07) и члана 51.став
2. Статута општине Неготин („Сл.лист
општине Неготин“, бр. 22/008), доносим
ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА
ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ
ДУПЉАНЕ
Члан 1.
Расписујем изборе за чланове
Савета месне заједнице Дупљане за
03.05.2015. године.
Члан 2.
Избори за чланове Савета из члана
1. ове Одлуке одржаће се на бирачком
месту ЗГРАДA КЛУБА ОМЛАДИНЕ у
времену од 07,оо до 20,оо часова.
Члан 3.
Рокови за вршење изборних радњи
почињу да теку од 03.04. 2015. године.
Члан 4.
Изборе за чланове Савета месне
заједнице из члана 1. ове Одлуке
спровешће Изборна комисија месне
заједнице и бирачки одбор кога ова
Комисија образује.
Члан 5.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном листу
општине Неготин“, а биће објављена и на
огласној табли месне заједнице.
Број:013-11/2015-I/08
03.04.2015. године
Неготин

ПРЕДСЕДНИК,
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН
др мед. Љубисав Божиловић,с.р.

Број 6 страна 224

На основу члана 30. Одлуке о
месној самоуправи („Сл.лист општине
Неготин“, бр. 3/06 и 4/07) и члана 51.став
2. Статута општине Неготин („Сл.лист
општине Неготин“, бр. 22/008), доносим
ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА
ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ
ДУШАНОВАЦ
Члан 1.
Расписујем изборе за чланове
Савета месне заједнице Душановац за
03.05.2015. године.
Члан 2.
Избори за чланове Савета из члана
1. ове Одлуке одржаће се на бирачком
месту у просторијама ДОМА КУЛТУРЕ
у времену од 07,оо до 20,оо часова.
Члан 3.
Рокови за вршење изборних радњи
почињу да теку од 03.04. 2015. године.
Члан 4.
Изборе за чланове Савета месне
заједнице из члана 1. ове Одлуке
спровешће Изборна комисија месне
заједнице и бирачки одбор кога ова
Комисија образује.

Члан 5.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном листу
општине Неготин“, а биће објављена и на
огласној табли месне заједнице.
Број:013-12/2015-I/08
03.04.2015. године
Неготин

ПРЕДСЕДНИК,
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН
др мед. Љубисав Божиловић,с.р.

Број 6 страна 225

“Службени лист општине Неготин”

На основу члана 30. Одлуке о
месној самоуправи („Сл.лист општине
Неготин“, бр. 3/06 и 4/07) и члана 51.став
2. Статута општине Неготин („Сл.лист
општине Неготин“, бр. 22/008), доносим
ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА
ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ ЈАБУКОВАЦ
Члан 1.
Расписујем изборе за чланове
Савета месне заједнице Јабуковац за
03.05.2015. године.
Члан 2.
Избори за чланове Савета из члана
1. oве Oдлуке одржаће се на бирачком
месту у просторијама ДОМА КУЛТУРЕ
(ВЕЛИКА САЛА) у времену од 07,оо до
20,оо часова.
Члан 3.
Рокови за вршење изборних радњи
почињу да теку од 03.04. 2015. године.
Члан 4.
Изборе за чланове Савета месне
заједнице из члана 1. ове Одлуке
спровешће Изборна комисија месне
заједнице и бирачки одбор кога ова
Комисија образује.

Члан 5.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном листу
општине Неготин“, а биће објављена и на
огласној табли месне заједнице.
Број:013-13/2015-I/08
03.04.2015. године
Неготин

ПРЕДСЕДНИК,
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН
др мед. Љубисав Божиловић,с.р.

03.04.2015.

На основу члана 30. Одлуке о
месној самоуправи („Сл.лист општине
Неготин“, бр. 3/06 и 4/07) и члана 51.став
2. Статута општине Неготин („Сл.лист
општине Неготин“, бр. 22/008), доносим
ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА
ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ
КАРБУЛОВО
Члан 1.
Расписујем изборе за чланове
Савета месне заједнице Карбулово за
03.05.2015. године.
Члан 2.
Избори за чланове Савета из члана
1. ове Одлуке одржаће се на бирачком
месту у просторијама ДОМА КУЛТУРЕ
у времену од 07,оо до 20,оо часова.
Члан 3.
Рокови за вршење изборних радњи
почињу да теку од 03.04. 2015. године.
Члан 4.
Изборе за чланове Савета месне
заједнице из члана 1. ове Одлуке
спровешће Изборна комисија месне
заједнице и бирачки одбор кога ова
Комисија образује.

Члан 5.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном листу
општине Неготин“, а биће објављена и на
огласној табли месне заједнице.
Број:013-14/2015-I/08
03.04.2015. године
Неготин

ПРЕДСЕДНИК,
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН
др мед. Љубисав Божиловић,с.р.

03.04.2015.

“Службени лист општине Неготин”

На основу члана 30. Одлуке о
месној самоуправи („Сл.лист општине
Неготин“, бр. 3/06 и 4/07) и члана 51.став
2. Статута општине Неготин („Сл.лист
општине Неготин“, бр. 22/008), доносим
ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА
ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ
КOБИШНИЦА
Члан 1.
Расписујем изборе за чланове
Савета месне заједнице Кобишница за
03.05.2015. године.
Члан 2.
Избори за чланове Савета из члана
1. ове Одлуке одржаће се на бирачком
месту просторијама ДОМА КУЛТУРЕ
(АКТИВ ЖЕНА) у времену од 07,оо до
20,оо часова.
Члан 3.
Рокови за вршење изборних радњи
почињу да теку од 03.04. 2015. године.
Члан 4.
Изборе за чланове Савета месне
заједнице из члана 1. ове Одлуке
спровешће Изборна комисија месне
заједнице и бирачки одбор кога ова
Комисија образује.
Члан 5.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном листу
општине Неготин“, а биће објављена и на
огласној табли месне заједнице.

Број:013-15/2015-I/08
03.04.2015. године
Неготин
ПРЕДСЕДНИК,
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН
др мед. Љубисав Божиловић,с.р.

Број 6 страна 226

На основу члана 30. Одлуке о
месној самоуправи („Сл.лист општине
Неготин“, бр. 3/06 и 4/07) и члана 51.став
2. Статута општине Неготин („Сл.лист
општине Неготин“, бр. 22/008), доноси
ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА
ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ
МАЛАЈНИЦА
Члан 1.
Расписујем изборе за чланове
Савета месне заједнице Малајница за
03.05.2015. године.
Члан 2.
Избори за чланове Савета из члана
1. ове Одлуке одржаће се на бирачком
месту у
просторијама
ОСНОВНЕ
ШКОЛЕ у времену од 07,оо до 20,оо
часова.
Члан 3.
Рокови за вршење изборних радњи
почињу да теку од 03.04. 2015. године.
Члан 4.
Изборе за чланове Савета месне
заједнице из члана 1. ове Одлуке
спровешће Изборна комисија месне
заједнице и бирачки одбор кога ова
Комисија образује.

Члан 5.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном листу
општине Неготин“, а биће објављена и на
огласној табли месне заједнице.
Број: 013-16/2015-I/08
03.04.2015. године
Неготин

ПРЕДСЕДНИК,
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН
др мед. Љубисав Божиловић,с.р.

Број 6 страна 227

“Службени лист општине Неготин”

На основу члана 30. Одлуке о
месној самоуправи („Сл.лист општине
Неготин“, бр. 3/06 и 4/07) и члана 51.став
2. Статута општине Неготин („Сл.лист
општине Неготин“, бр. 22/008), доносим
ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА
ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ
МИЛОШЕВО
Члан 1.
Расписујем изборе за чланове
Савета месне заједнице Милошево за
03.05.2015. године.
Члан 2.
Избори за чланове Савета из члана
1. ове Одлуке одржаће се на бирачком
месту у просторијама ДОМА КУЛТУРЕ,
КЛУБ УДРУЖЕЊА ПЕНЗИОНЕРА у
времену од 07,оо до 20,оо часова.
Члан 3.
Рокови за вршење изборних радњи
почињу да теку од 03.04. 2015. године.
Члан 4.
Изборе за чланове Савета месне
заједнице из члана 1. ове Одлуке
спровешће Изборна комисија месне
заједнице и бирачки одбор кога ова
Комисија образује.

Члан 5.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном листу
општине Неготин“, а биће објављена и на
огласној табли месне заједнице.
Број: 013-17/2015-I/08
03.04.2015. године
Неготин

ПРЕДСЕДНИК,
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН
др мед. Љубисав Божиловић,с.р.

03.04.2015.

На основу члана 30. Одлуке о
месној самоуправи („Сл.лист општине
Неготин“, бр. 3/06 и 4/07) и члана 51.став
2. Статута општине Неготин („Сл.лист
општине Неготин“, бр. 22/008), доносим
ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА
ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ
MAЛА КАМЕНИЦА
Члан 1.
Расписујем изборе за чланове
Савета месне заједнице Мала Каменица за
03.05.2015. године.
Члан 2.
Избори за чланове Савета из члана
1. ове Одлуке одржаће се на бирачком
месту у просторијама
ОСНОВНЕ
ШКОЛЕ у времену од 07,оо до 20,оо
часова.
Члан 3.
Рокови за вршење изборних радњи
почињу да теку од 03.04. 2015. године.
Члан 4.
Изборе за чланове Савета месне
заједнице из члана 1. ове Одлуке
спровешће Изборна комисија месне
заједнице и бирачки одбор кога ова
Комисија образује.
Члан 5.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном листу
општине Неготин“, а биће објављена и на
огласној табли месне заједнице.
Број:013-18/2015-I/08
03.04.2015. године
Неготин

ПРЕДСЕДНИК,
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН
др мед. Љубисав Божиловић,с.р.

03.04.2015.

“Службени лист општине Неготин”

На основу члана 30. Одлуке о
месној самоуправи („Сл.лист општине
Неготин“, бр. 3/06 и 4/07) и члана 51.став
2. Статута општине Неготин („Сл.лист
општине Неготин“, бр. 22/008), доносим

Број 6 страна 228

На основу члана 30. Одлуке о
месној самоуправи („Сл.лист општине
Неготин“, бр. 3/06 и 4/07) и члана 51.став
2. Статута општине Неготин („Сл.лист
општине Неготин“, бр. 22/008), доносим

ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА
ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ МИХАЈЛОВАЦ

ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА
ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ
МОКРАЊЕ

Члан 1.
Расписујем изборе за чланове
Савета месне заједнице Михајловац за
03.05.2015. године.

Члан 1.
Расписујем изборе за чланове
Савета месне заједнице Мокрање за
03.05.2015. године.

Члан 2.
Избори за чланове Савета из члана
1. oве Oдлуке одржаће се на бирачком
месту СТАРИ МИХАЈЛОВАЦ (клуба
омладине ) у времену од 07,оо до 20,оо
часова.

Члан 2.
Избори за чланове Савета из члана
1. ове Одлуке одржаће се на бирачком
месту
у
просторијама
МЕСНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ МОКРАЊЕ у времену од
07,оо до 20,оо часова.

Члан 3.
Рокови за вршење изборних радњи
почињу да теку од 03.04. 2015. године.

Члан 3.
Рокови за вршење изборних радњи
почињу да теку од 03.04. 2015. године.

Члан 4.
Изборе за чланове Савета месне
заједнице из члана 1. oве Одлуке
спровешће Изборна комисија месне
заједнице и бирачки одбор кога ова
Комисија образује.

Члан 4.
Изборе за чланове Савета месне
заједнице из члана 1. ове Одлуке
спровешће Изборна комисија месне
заједнице и бирачки одбор кога ова
Комисија образује.
Члан 5.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном листу
општине Неготин“, а биће објављена и на
огласној табли месне заједнице.

Члан 5.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном листу
општине Неготин“, а биће објављена и на
огласној табли месне заједнице.
Број:013-19/2015-I/08
03.04.2015. године
Неготин

ПРЕДСЕДНИК,
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН
др мед. Љубисав Божиловић,с.р.

Број:013-20/2015-I/08
03.04.2015. године
Неготин
ПРЕДСЕДНИК,
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН
др мед. Љубисав Божиловић,с.р.

Број 6 страна 229

“Службени лист општине Неготин”

03.04.2015.

На основу члана 30. Одлуке о
месној самоуправи („Сл.лист општине
Неготин“, бр. 3/06 и 4/07) и члана 51.став
2.Статута општине Неготин („Сл.лист
општине Неготин“, бр. 22/008), доносим

На основу члана 30. Одлуке о
месној самоуправи („Сл.лист општине
Неготин“, бр. 3/06 и 4/07) и члана 51.став
2. Статута општине Неготин („Сл.лист
општине Неготин“, бр. 22/008), доносим

ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА
ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ ПЛАВНА

ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА
ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ
ПРАХОВО

Члан 1.
Расписујем изборе за чланове
Савета месне заједнице Плавна за
03.05.2015. године.
Члан 2.
Избори за чланове Савета из члана
1. oве Oдлуке одржаће се на бирачким
места :
- Плавна 1 – Основна школа за
реоне „Замна“,
„Кмплун“ и „Попадија“
Плавна 2 – Реонска школа
Турија за реоне „Турија“ и
Циганско гробље“
Гласање ће се обавити у времену
од 07,оо до 20,оо часова.
Члан 3.
Рокови за вршење изборних радњи
почињу да теку од 03.04. 2015. године.
Члан 4.
Изборе за чланове Савета месне
заједнице из члана 1. oве Одлуке
спровешће Изборна комисија месне
заједнице и бирачки одбор кога ова
Комисија образује.
Члан 5.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном листу
општине Неготин“, а биће објављена и на
огласној табли месне заједнице.
Број:013-212015-I/08
03.04.2015. године
Неготин
ПРЕДСЕДНИК,
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН
др мед. Љубисав Божиловић,с.р.

Члан 1.
Расписујем изборе за чланове
Савета месне заједнице Прахово за
03.05.2015. године.
Члан 2.
Избори за чланове Савета из члана
1. ове Одлуке одржаће се на бирачком
месту у просторијама ДОМА КУЛТУРЕ
(клуб пензионера) у времену од 07,оо до
20,оо часова.
Члан 3.
Рокови за вршење изборних радњи
почињу да теку од 03.04. 2015. године.
Члан 4.
Изборе за чланове Савета месне
заједнице из члана 1. ове Одлуке
спровешће Изборна комисија месне
заједнице и бирачки одбор кога ова
Комисија образује.
Члан 5.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном листу
општине Неготин“, а биће објављена и на
огласној табли месне заједнице.
Број: 013-22/2015-I/08
03.04.2015. године
Неготин

ПРЕДСЕДНИК,
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН
др мед. Љубисав Божиловић,с.р.

03.04.2015.

“Службени лист општине Неготин”

Број 6 страна 230

На основу члана 30. Одлуке о
месној самоуправи („Сл.лист општине
Неготин“, бр. 3/06 и 4/07) и члана 51.став
2. Статута општине Неготин („Сл.лист
општине Неготин“, бр. 22/008), доносим

На основу члана 30. Одлуке о
месној самоуправи („Сл.лист општине
Неготин“, бр. 3/06 и 4/07) и члана 51.став
2. Статута општине Неготин („Сл.лист
општине Неготин“, бр. 22/008), доносим

ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА
ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ РАДУЈЕВАЦ

ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА
ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ
РАЈАЦ

Члан 1.
Расписујем изборе за чланове
Савета месне заједнице Радујевац за
03.05.2015. године.
Члан 2.
Избори за чланове Савета из члана
1. oве Oдлуке одржаће се на бирачком
месту НОВА ОСНОВНА ШКОЛА
(учионица 1) у времену од 07,оо до 20,оо
часова.
Члан 3.
Рокови за вршење изборних радњи
почињу да теку од 03.04. 2015. године.
Члан 4.
Изборе за чланове Савета месне
заједнице из члана 1. oве Одлуке
спровешће Изборна комисија месне
заједнице и бирачки одбор кога ова
Комисија образује.

Члан 5.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном листу
општине Неготин“, а биће објављена и на
огласној табли месне заједнице.
Број: 013-232015-I/08
03.04.2015. године
Неготин

ПРЕДСЕДНИК,
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН
др мед. Љубисав Божиловић,с.р.

Члан 1.
Расписујем изборе за чланове
Савета месне заједнице Рајац за
03.05.2015. године.
Члан 2.
Избори за чланове Савета из члана
1. ове Одлуке одржаће се на бирачком
месту
у
просторијама
ПЕНЗИОНЕРСКОГ ДОМА у времену
од 07,оо до 20,оо часова.
Члан 3.
Рокови за вршење изборних радњи
почињу да теку од 03.04. 2015. године.
Члан 4.
Изборе за чланове Савета месне
заједнице из члана 1. ове Одлуке
спровешће Изборна комисија месне
заједнице и бирачки одбор кога ова
Комисија образује.
Члан 5.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном листу
општине Неготин“, а биће објављена и на
огласној табли месне заједнице.
Број: 013-24/2015-I/08
03.04.2015. године
Неготин

ПРЕДСЕДНИК,
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН
др мед. Љубисав Божиловић,с.р.

Број 6 страна 231

“Службени лист општине Неготин”

03.04.2015.

На основу члана 30. Одлуке о
месној самоуправи („Сл.лист општине
Неготин“, бр. 3/06 и 4/07) и члана 51.став
2. Статута општине Неготин („Сл.лист
општине Неготин“, бр. 22/008), доносим

На основу члана 30. Одлуке о
месној самоуправи („Сл.лист општине
Неготин“, бр. 3/06 и 4/07) и члана 51.став
2. Статута општине Неготин („Сл.лист
општине Неготин“, бр. 22/008), доносим

ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА
ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ
РЕЧКА

ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА
ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ
РОГЉЕВО

Члан 1.
Расписујем изборе за чланове
Савета месне заједнице Речка за
03.05.2015. године.

Члан 1.
Расписујем изборе за чланове
Савета месне заједнице Рогљево за
03.05.2015. године.

Члан 2.
Избори за чланове Савета из члана
1. ове Одлуке одржаће се на бирачком
месту у просторијама ОСНОВНЕ
ШКОЛЕ у времену од 07,оо до 20,оо
часова.

Члан 2.
Избори за чланове Савета из члана
1. ове Одлуке одржаће се на бирачком
месту у просторијама САЛЕ ДОМА
КУЛТУРЕ у времену од 07,оо до 20,оо
часова.

Члан 3.
Рокови за вршење изборних радњи
почињу да теку од 03.04. 2015. године.

Члан 3.
Рокови за вршење изборних радњи
почињу да теку од 03.04. 2015. године.

Члан 4.
Изборе за чланове Савета месне
заједнице из члана 1. ове Одлуке
спровешће Изборна комисија месне
заједнице и бирачки одбор кога ова
Комисија образује.

Члан 4.
Изборе за чланове Савета месне
заједнице из члана 1. ове Одлуке
спровешће Изборна комисија месне
заједнице и бирачки одбор кога ова
Комисија образује.

Члан 5.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном листу
општине Неготин“, а биће објављена и на
огласној табли месне заједнице.
Број:013-25/2015-I/08
03.04.2015. године
Неготин

ПРЕДСЕДНИК,
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН
др мед. Љубисав Божиловић,с.р.

Члан 5.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном листу
општине Неготин“, а биће објављена и на
огласној табли месне заједнице.
Број: 013-26/2015-I/08
03.04.2015. године
Неготин

ПРЕДСЕДНИК,
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН
др мед. Љубисав Божиловић,с.р.

03.04.2015.

“Службени лист општине Неготин”

На основу члана 30. Одлуке о
месној самоуправи („Сл.лист општине
Неготин“, бр. 3/06 и 4/07) и члана 51.став
2. Статута општине Неготин („Сл.лист
општине Неготин“, бр. 22/008), доносим
ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА
ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ
САМАРИНОВАЦ
Члан 1.
Расписујем изборе за чланове
Савета месне заједнице Самариновац за
03.05.2015. године.
Члан 2.
Избори за чланове Савета из члана
1. ове Одлуке одржаће се на бирачком
месту у просторијама ОСНОВНЕ
ШКОЛЕ у времену од 07,оо до 20,оо
часова.
Члан 3.
Рокови за вршење изборних радњи
почињу да теку од 03.04. 2015. године.
Члан 4.
Изборе за чланове Савета месне
заједнице из члана 1. ове Одлуке
спровешће Изборна комисија месне
заједнице и бирачки одбор кога ова
Комисија образује.
Члан 5.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном листу
општине Неготин“, а биће објављена и на
огласној табли месне заједнице.
Број: 013-27/2015-I/08
03.04.2015. године
Неготин

ПРЕДСЕДНИК,
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН
др мед. Љубисав Божиловић,с.р.

Број 6 страна 232

На основу члана 30. Одлуке о
месној самоуправи („Сл.лист општине
Неготин“, бр. 3/06 и 4/07) и члана 51.став
2. Статута општине Неготин („Сл.лист
општине Неготин“, бр. 22/008), доносим
ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА
ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ
СИКОЛЕ
Члан 1.
Расписујем изборе за чланове
Савета месне заједнице Сиколе за
03.05.2015. године.
Члан 2.
Избори за чланове Савета из члана
1. ове Одлуке одржаће се на бирачком
месту у просторијама ОСНОВНЕ
ШКОЛЕ у времену од 07,оо до 20,оо
часова.
Члан 3.
Рокови за вршење изборних радњи
почињу да теку од 03.04. 2015. године.
Члан 4.
Изборе за чланове Савета месне
заједнице из члана 1. ове Одлуке
спровешће Изборна комисија месне
заједнице и бирачки одбор кога ова
Комисија образује.
Члан 5.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном листу
општине Неготин“, а биће објављена и на
огласној табли месне заједнице.

Број: 013-28/2015-I/08
03.04.2015. године
Неготин
ПРЕДСЕДНИК,
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН
др мед. Љубисав Божиловић,с.р.

Број 6 страна 233

“Службени лист општине Неготин”

На основу члана 30. Одлуке о
месној самоуправи („Сл.лист општине
Неготин“, бр. 3/06 и 4/07) и члана 51.став
2. Статута општине Неготин („Сл.лист
општине Неготин“, бр. 22/008), доносим
ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА
ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ СМЕДОВАЦ
Члан 1.
Расписујем изборе за чланове
Савета месне заједнице Смедовац за
03.05.2015. године.
Члан 2.
Избори за чланове Савета из члана
1. oве Oдлуке одржаће се на бирачком
месту у просторијама САЛE ДОМА
КУЛТУРЕ у времену од 07,оо до 20,оо
часова.
Члан 3.
Рокови за вршење изборних радњи
почињу да теку од 03.04. 2015. године.
Члан 4.
Изборе за чланове Савета месне
заједнице из члана 1. ове Одлуке
спровешће Изборна комисија месне
заједнице и бирачки одбор кога ова
Комисија образује.

Члан 5.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном листу
општине Неготин“, а биће објављена и на
огласној табли месне заједнице.

Број: 013-29/2015-I/08
03.04.2015. године
Неготин

ПРЕДСЕДНИК,
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН
др мед. Љубисав Божиловић,с.р.

03.04.2015.

На основу члана 30. Одлуке о
месној самоуправи („Сл.лист општине
Неготин“, бр. 3/06 и 4/07) и члана 51.став
2. Статута општине Неготин („Сл.лист
општине Неготин“, бр. 22/008), доносим
ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА
ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ
ТАМНИЧ
Члан 1.
Расписујем изборе за чланове
Савета месне заједнице Тамнич за
03.05.2015. године.
Члан 2.
Избори за чланове Савета из члана
1. ове Одлуке одржаће се на бирачком
месту у просторији ЧИТАОНИЦЕ у
времену од 07,оо до 20,оо часова.
Члан 3.
Рокови за вршење изборних радњи
почињу да теку од 03.04. 2015. године.
Члан 4.
Изборе за чланове Савета месне
заједнице из члана 1. ове Одлуке
спровешће Изборна комисија месне
заједнице и бирачки одбор кога ова
Комисија образује.
Члан 5.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном листу
општине Неготин“, а биће објављена и на
огласној табли месне заједнице.

Број: 013-30/2015-I/08
03.04.2015. године
Неготин

ПРЕДСЕДНИК,
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН
др мед. Љубисав Божиловић,с.р.

03.04.2015.

“Службени лист општине Неготин”

На основу члана 30. Одлуке о
месној самоуправи („Сл.лист општине
Неготин“, бр. 3/06 и 4/07) и члана 51.став
2. Статута општине Неготин („Сл.лист
општине Неготин“, бр. 22/008), доносим
ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА
ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ
ТРЊАНЕ
Члан 1.
Расписујем изборе за чланове
Савета месне заједнице Трњане за
03.05.2015. године.
Члан 2.
Избори за чланове Савета из члана
1. ове Одлуке одржаће се на бирачком
месту у просторији ЧИТАОНИЦЕ у
времену од 07,оо до 20,оо часова.
Члан 3.
Рокови за вршење изборних радњи
почињу да теку од 03.04. 2015. године.
Члан 4.
Изборе за чланове Савета месне
заједнице из члана 1. ове Одлуке
спровешће Изборна комисија месне
заједнице и бирачки одбор кога ова
Комисија образује.
Члан 5.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном листу
општине Неготин“, а биће објављена и на
огласној табли месне заједнице.

Број: 013- 31/2015-I/08
03.04.2015. године
Неготин

ПРЕДСЕДНИК,
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН
др мед. Љубисав Божиловић,с.р.

Број 6 страна 234

На основу члана 30. Одлуке о
месној самоуправи („Сл.лист општине
Неготин“, бр. 3/06 и 4/07) и члана 51.став
2. Статута општине Неготин („Сл.лист
општине Неготин“, бр. 22/008), доносим
ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА
ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ
УРОВИЦА
Члан 1.
Расписујем изборе за чланове
Савета месне заједнице Уровица за
03.05.2015. године.
Члан 2.
Избори за чланове Савета из члана
1. ове Одлуке одржаће се на бирачком
месту у просторијама ДОМА КУЛТУРЕ
у времену од 07,оо до 20,оо часова.
Члан 3.
Рокови за вршење изборних радњи
почињу да теку од 03.04. 2015. године.
Члан 4.
Изборе за чланове Савета месне
заједнице из члана 1. ове Одлуке
спровешће Изборна комисија месне
заједнице и бирачки одбор кога ова
Комисија образује.
Члан 5.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном листу
општине Неготин“, а биће објављена и на
огласној табли месне заједнице.
Број: 013-32/2015-I/08
03.04.2015. године
Неготин

ПРЕДСЕДНИК,
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН
др мед. Љубисав Божиловић,с.р.

Број 6 страна 235

“Службени лист општине Неготин”

На основу члана 30. Одлуке о
месној самоуправи („Сл.лист општине
Неготин“, бр. 3/06 и 4/07) и члана 51.став
2.Статута општине Неготин („Сл.лист
општине Неготин“, бр. 22/008), доносим
ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА
ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ ЦРНОМАСНИЦА
Члан 1.
Расписујем изборе за чланове
Савета месне заједнице Црномасница за
03.05.2015. године.
Члан 2.
Избори за чланове Савета из члана
1. oве Oдлуке одржаће се на бирачком
месту у просторијама ОСНОВНЕ
ШКОЛA у времену од 07,оо до 20,оо
часова.
Члан 3.
Рокови за вршење изборних радњи
почињу да теку од 03.04. 2015. године.
Члан 4.
Изборе за чланове Савета месне
заједнице из члана 1. ове Одлуке
спровешће Изборна комисија месне
заједнице и бирачки одбор кога ова
Комисија образује.

Члан 5.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном листу
општине Неготин“, а биће објављена и на
огласној табли месне заједнице.
Број: 013-33/2015-I/08
03.04.2015. године
Неготин

ПРЕДСЕДНИК,
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН
др мед. Љубисав Божиловић,с.р.

03.04.2015.

На основу члана 30. Одлуке о
месној самоуправи („Сл.лист општине
Неготин“, бр. 3/06 и 4/07) и члана 51.став
2.Статута општине Неготин („Сл.лист
општине Неготин“, бр. 22/008), доносим
ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА
ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ
ЧУБРА
Члан 1.
Расписујем изборе за чланове
Савета месне заједнице Чубра за
03.05.2015. године.
Члан 2.
Избори за чланове Савета из члана
1. oве Oдлуке одржаће се на бирачком
месту у просторијама ДОМA КУЛТУРЕ
у времену од 07,оо до 20,оо часова.
Члан 3.
Рокови за вршење изборних радњи
почињу да теку од 03.04. 2015. године.
Члан 4.
Изборе за чланове Савета месне
заједнице из члана 1. ове Одлуке
спровешће Изборна комисија месне
заједнице и бирачки одбор кога ова
Комисија образује.

Члан 5.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном листу
општине Неготин“, а биће објављена и на
огласној табли месне заједнице.

Број: 013-34/2015-I/08
03.04.2015. године
Неготин
ПРЕДСЕДНИК,
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН
др мед. Љубисав Божиловић,с.р.

03.04.2015.

“Службени лист општине Неготин”

На основу члана 30. Одлуке о
месној самоуправи („Сл.лист општине
Неготин“, бр. 3/06 и 4/07) и члана 51.став
2.Статута општине Неготин („Сл.лист
општине Неготин“, бр. 22/008), доносим

Број 6 страна 236

На основу члана 30. Одлуке о
месној самоуправи („Сл.лист општине
Неготин“, бр. 3/06 и 4/07) и члана 51.став
2. Статута општине Неготин („Сл.лист
општине Неготин“, бр. 22/008), доносим

ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА
ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ ШАРКАМЕН

ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА
ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ
ШТУБИК

Члан 1.
Расписујем изборе за чланове
Савета месне заједнице Шаркамен за
03.05.2015. године.

Члан 1.
Расписујем изборе за чланове
Савета месне заједнице Штубик за
03.05.2015. године.

Члан 2.
Избори за чланове Савета из члана
1. oве Oдлуке одржаће се на бирачком
месту у просторији ЧИТАОНИЦE у
времену од 07,оо до 20,оо часова.

Члан 2.
Избори за чланове Савета из члана
1. ове Одлуке одржаће се на бирачком
месту у просторијама ДОМА КУЛТУРЕ ЧИТАОНИЦА у времену од 07,оо до
20,оо часова.

Члан 3.
Рокови за вршење изборних радњи
почињу да теку од 03.04. 2015. године.
Члан 4.
Изборе за чланове Савета месне
заједнице из члана 1. ове Одлуке
спровешће Изборна комисија месне
заједнице и бирачки одбор кога ова
Комисија образује.

Члан 5.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном листу
општине Неготин“, а биће објављена и на
огласној табли месне заједнице.

Број: 013-35/2015-I/08
03.04.2015. године
Неготин

ПРЕДСЕДНИК,
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН
др мед. Љубисав Божиловић,с.р.

Члан 3.
Рокови за вршење изборних радњи
почињу да теку од 03.04. 2015. године.
Члан 4.
Изборе за чланове Савета месне
заједнице из члана 1. ове Одлуке
спровешће Изборна комисија месне
заједнице и бирачки одбор кога ова
Комисија образује.
Члан 5.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном листу
општине Неготин“, а биће објављена и на
огласној табли месне заједнице.
Број: 013-36/2015-I/08
03.04.2015. године
Неготин

ПРЕДСЕДНИК,
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН
др мед. Љубисав Божиловић,с.р.
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На основу члана 64. Статута
општине Неготин („Сл. лист општине
Неготин“,
број:22/08),
члана
25.
Пословника о раду Општинског већа
општине Неготин („Сл. лист општине
Неготин“, број:23/08 и 35/2014) а у вези
члана 138. Закона о спорту (,,Сл. гласник
РС” ,број 24/2011 и 99/2011- др закон),
Општинско веће општине Неготин, на
седници одржаној 03.04. 2015. године,
доноси:
ПРАВИЛНИК
О ФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА
КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈЕ ОПШТИ
ИНТЕРЕС У ОБЛАСТИ СПОРТА НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН
Члан 1.
Потребе и интереси грађана у области
спорта за чије се остваривање обезбеђују
средства у буџету општине Неготин су:
1) подстицање и стварање услова за
унапређење спорта за све, односно
бављења грађана спортом, посебно деце,
жена и особа са инвалидитетом;
2) изградња, одржавање и опремање
спортских објекта на територији општине
Неготин, а посебно јавних спортских
терена у стамбеним насељима или у
њиховој близини и школских објеката, и
набавка спортске опреме и реквизита;
3) организација спортских такмичења од
посебног значаја за општину Неготин;
4)
спортски
развој
талентованих
спортиста и унапређење квалитета
стручног рада са њима;
5) учешће спортских организација са
територије општине Неготин у европским
клупским такмичењима;
6) предшколски и школски спорт (рад
школских спортских секција и друштва,
општина, градска и међуопшстинска
школска спортска такмичења и др.);
7) делатност организација у области
спорта чији је оснивач или члан јединица
локалне самоуправе;
8) активности спортских организација,
спортских друштва, удружења, гранских
територијских и спортског савеза на
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територији општине Неготин од посебних
значаја за општину Неготин у зависности
од тога да ли је спортска грана од значаја
за општину Неготин, која је категорија
спортске
гране,
колико
спортска
окупљања, у којој мери се знапређује
стручни рад, у ком рангу такмичења
спортска организација учествује и у којој
мери се повећава обухват бављења
грађана спортом
9) унапређење заштите здравља спортиста
и обезбеђивање адекватног спортскоздравственог
образовања
спортиста,
посебно
младих,
укључујући
и
антидопинг
образовање;
10) стипендирање за спортско усавршење
категорисаних
спортиста,
посебно
перспективних спортиста;
11) спречавање негативних појава у
спорту;
12) едукaција, информисање и саветовање
грађана, спортиста и осталих учесника у
систему спорта о питањима битним за
одговарајуће
бављење
спортских
активностима и делатностима;
13) периодична тестирања, сакупљање,
анализа и дистрибуција релативних
информација за адекватно задовољавање
потреба грађана у области спорта у
општини Неготин, истраживачко-развојне
пројекте
и
издавање
спортских
публикација;
14) унапређење стручног рада учесника у
систему спорта са територије општине
Неготин и подстицање запошљавања
висококвалификованих
спортских
стручњака и врхунских спортиста;
15) рационално и наменско коришћење
спортских сала и спортских објеката у
државној својини чији је корисник
општина Неготин, тј. које су у јавној
својини
општине
Неготин,
кроз
одобравање њихових коришчћење за
спортске активности и доделу термина за
тренирање учесницима у систему спорта;
16) награде и признања за постигнуте
спортске резултате и допринос развоју
спорта.
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Члан 2.
Овим правилником се ближе уређују
услови , критеријуми , начин и поступак
доделе средстава из буџета општине
Неготин.
Члан 3.
Носилац програма мора да :
1.буде уписан у одговарајући регистар у
складу са законом,
2.да има седиште на територији општине
Неготин,
3.да је директно одговоран за припрему и
извођење програма,
4.да је са успехом и у складу са законом
реализовао претходне програме, уколико
је био носилац програма ранијих година,
5.да испуњава услове за обављање
спортских активности и делатности,
6. да искључиво или претежно послује на
недобитној основи.
Члан 4.
Носилац програма не може да:
1.буде у поступку ликвидације, стечаја и
привременом
забраном
обављања
делатности
2.има блокаду пословног рачуна,пореске
дугове или дугове према организацијама
социјалног осигурања
Члан 5.
Програми
којима
се
обезбеђују
средства из буџета општине Неготин
морају да испуњавају услове које
прописује општина Неготин у погледу:
1. предлога програма,
2.носиоца програма,
3.садржине програма,
4.финансирања програма.
Члан 6.
Предлог годишњег програма мора да
садржи податке о:
1.носиоцу програма,
2.области у којој се остварује програм,
3.учесницима у реализацији програма,
4.циљевима и очекиваним резултатима,
5.проблемима које ће програм решити и у
којим групама популације,
6.врсти и садржини активности,времену и
месту реализације програма,
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7.буџету програма
врстама трошкова.

исказаном

према

Члан 7.
Предлог програма мора да задовољи
следеће опште критеријуме у погледу
садржине и квалитета :
1.да ће се реализовати у текућој години,
2.да се реализује на територији општине
Неготин,
3.да садржином и квалитетом доприноси
остваривању општег интереса грађана у
области спорта на територији општине
Неготин,
4.да има значајан и дуготрајан утицај на
глобални развој спорта у општини
Неготин,
5.да су директни трошкови реализације
програма стварни ,оправдани и у
непосредној
вези
са
циљевима
реализације програма,
6.да је у складу са законом о спорту
Републике Србије ,стратегијом развоја
спорта Републике Србије и развоја спорта
у општини Неготин,
7. да је предвиђено најмање 10% од
укупних
трошкова
програма
из
сопствених прихода или неког другог
извора.
Члан 8.
Предлог програма мора да поштује
следеће принципе:
1.програм
такмичења
сениорских
категорија мора се ослонити на реални
квалитет и могућности својих такмичара
који морају да буду претежно из
сопствених омладинских погона или
такмичара
са
територије
општине
Неготин,
2.програми такмичења млађих категорија
морају се планирати према квалитету и
могућностима датих категорија. То
подразумева са друге стране и могућност
учешћа у највишем степену такмичења
Члан 9.
Програм неће бити разматран ако грана
спорта за коју се програм предлаже није
од посебног значаја за Републику Србију.
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Члан 10.
Предлог свог годишњег програма као и
годишњих програма својих чланица за
остваривање потреба и интереса грађана
из члана 1. тачке 1;3;4;6;8;12;13;14 овог
Правилника подноси Спортски савез
општине Неготин.
Члан 11.
Организације у области спорта које
нису чланови Спортског савеза
општине Неготин своје предлоге
годишњих програма из члана 1. тачке
1;3;4; 6; 8; 12; 13; 14 овог Правилника
подносе непосредно јединици локалне
самоуправе.
Члан12.
Посебни програми из члана 1. тачке
2;5;9;10;11;15;16 овог Правилника могу
бити предложени од свих организација у
области спорта са седиштем на територији
општине Неготин, непосредно јединици
локалне самоуправе.
Члан 13.
Предлози годишњих и посебних програма
којим се задовољавају потребе грађана у
области спорта се подносе по динамици
коју налаже Закон о спорту.
Члан 14.
Спортски савез општине Неготин
формира стручну комисију која ће дати
оцену (према овом правилнику)поднетих
програма. Спортски савез на основу
анализе оцене стручне комисије доноси
одлуку о предлогу програма који ће се
финансирати из буџета општине Неготин
и подноси га Општинском већу.
Члан 15.
Стручна
комисија
коју
формира
председник општине оцениће програме
који су поднети непосредно јединици
локалне самоуправе,и своје процене и
мишљење прослеђује општинском већу.
Члан 16.
Општинско веће разматра предлог
комисије и доноси одлуку о одобрењу
годишњих и посебних програма у области
спорта и утврђује финансијска средства за
њихову реализацију.
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Члан 17.
На основу одлуке општинског већа о
одобрењу програма и утврђивању
финансијских средстава за њихову
реализацију , председник општине у
складу са законом потписује уговор са:
-спортским савезом како заступником
својих чланица;
-носиоцима одобрених програма који су
самостално поднели свој програм.
Члан 18.
Ако се носилац одобреног програма не
одазове позиву за закључење уговора ,
сагласно закону сматраће се да је одустао
од предлога програма.
Члан 19.
Ако су одобреном програму према
критеријумима о правилнику додељена
мања средства од средстава наведених у
буџету предлога програма, пре закључења
уговора, подносилац предлога усклађује
буџет
са
висином
расположивих
средстава,односно
измену
буџета
предлога, или прилаже доказ да је
обезбедио
додатна
средства
за
реализацију програма.
Члан 20.
Подносилац програма чији програм није
прихваћен, може поднети приговор
општинском већу у року од 8 дана од
дана пријема обавештења.
Општинско веће одлучује решењем о
поднетом приговору у року од 15 дана од
дана пријема приговора.
Решење по приговору општинског већа је
коначно, а потив њега се може водити
управни спор.
Члан 21.
Одобрени износ средстава за
реализацију програма ,преко спортског
савеза општине Неготин, преноси се
организацији која релизује програм према
динамици испостављене документације за
наплату.
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Члан 22.
Носиоци одобрених годишњих програма,
чланице спортског савеза, квартално
подносе извештај о релизацији програма и
коришћењу буџетских средстава ,а
спортски савез је обавезан да извештај о
реализацији свог програма и програма
својих чланица достави квартално
јединици локалне самоуправе.
Члан 23.
Носиоци одобрених годишњих и посебних
програма који нису чланови спортског
савеза у обавези су да сами доставе
квартално
извештај
о
реализацији
програма и коришћењу буџетских
финансијских средстава јединици локалне
самоуправе.
Члан 24.
Сви носиоци одобрених програма и
корисници буџетских средстава су у
обавези да доставе јединици локалне
самоуправе
годишњи
извештај
о
реализацији програма.
Члан 25.
Оним носиоцима програма који не доставе
периодичне извештаје неће се извршити
наредна уплата буџетских средстава
Члан 26.
Носилац одобреног програма је у обавези
да у случају контроле омогући увид у
целокупну документацију буџетском
инспектору и Одељењу за буџет,
финансије
и
локалну
пореску
администрацију.
Члан 27.
Носилац програма коме су пренета
средства из буџета општине дужан је да
их наменски користи.
Члан 28.
Средства из буџета општине Неготин за
реализацију програма по члану 1 овог
Правилника, морају се вратити даваоцу са
затезном каматом од момента пријема,
уколико носилац програма:
-Нетачно или непотпуно обавести даваоца
средстава о битним околностима везаним
за одобравање или реализовање програма;
-Својим пропустом не изврши програм у
целини или га изврши у небитном делу;
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-Употреби средства ненаменски, у
потпуности или делимично ,или се не
придржава прописаних или уговорених
мера које су утврђене ради осигурања
реализације програма;
-Не достави у предвиђеним роковима
предвиђене извештаје и доказе, иако га је
давалац
средстава
упозорио
на
неправилности и последице;
-Престане да испуњава услове који су на
основу Закона о спорту потребни за
добијање средстава;
-Спречи или онемогући спровођење
прописаних,
односно
уговорених
контролних мера.
Члан 29.
У смислу финансирања програма
спортских
организација
овим
Правилником одређују се „носиоци“
спортских грана. У одређивању „носиоца“
спортске гране узети су следећи
критеријуми и параметри:
1. спортска традиција Клуба
(време оснивања и период
активног рада),
2. најбољи спортски резултати,
3. степен интересовања код
грађана,
4. број чланова и активних
чланова,
5. број деце ангажоване у
процесу рада,
6. број спортских стручњака
ангажованих у раду.
На основу датих критеријума и
параметара носиоци спортских грана су:
Фудбал-ФК „Хајдук Вељко“
Рукомет-МРК „Хајдук Вељко“
Одбојка-ОК „Хајдук Вељко“
Кошарка-КК „Хајдук Вељко“
Стони тенис- СТК „Хајдук Вељко“
Гимнастика-ГК „Хајдук Вељко“
Џудо и аикидо-КБВ „Хајдук Вељко“
Кик бокс-КБК „Хајдук Вељко“
Тенис-ТК „Хајдук Вељко“
Шах клуб-ШК „Хемичар“
Карате –КК „Неготин“
У сеоским месним заједницама носиоц
спортске гране је један клуб из сваке
набројане спортске гране .
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Користећи исте критеријуме и
параметре одређују се групе носиоца
спортских грана.
I група – ФК „Хајдук Вељко“ и МРК
„Хајдук Вељко“
II група – ОК „Хајдук Вељко“ и
Кошаркашки клуб „Хајдук Вељко“
III група – СТК „Хајдук Вељко“,
Карате клуб Неготин, Гимнастички клуб
„Хајдук Вељко“ , Шах клуб „Хемичар“,
Клуб борилачких вештина „Хајдук
Вељко“, Тениски клуб „Хајдук Вељко“ и
КИК БОКС „Хајдук Вељко“.
IV група – Сви клубови „Носиоци“
спортских грана у сеоским месним
заједницама.
Члан 30.
Клубови ,спортске организације и
спортска удружења, из буџета општине
Неготин, финансираће се:
1. По принципу група(категорија).
2.У складу са висином опредељених
финансијских средстава из буџета.
3. По принципу стварних реалних потреба
и прихватљивих трошкова
Члан 31.
Из буџета општине Неготин финансираће
се:
1.Превоз такмичара на гостовањима
2.Трошкови службених лица(судије,
делегати).
3.Лекарски прегледи играча.
4.Регистрација играча.
5.Котизација надлежном
савезу(огранизатору такмичења).
6.Лиценцирање тренера .
7.Угоститељске услуге(исхрана)
такмичара на гостовањима која су ,у
једном правцу , дужа од 100км.
8.Хранарина за тренере у припремном и
такмичарском периоду.
9.Хранарина за играче у припремном и
такмичарском периоду.
10.Спортска опрема и реквизити
Члан 32.
Првој и другој групи носиоца спортских
грана
из
буџета
општине
свим
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селекцијама
млађих
категорија
финансираће се тачке 1, 2, 3, 4, 5, 6,7 , 8 и
10 члана 31. овог правилника.
Члан 33.
Првој и другој групи носиоца спортских
грана из буџета општине сениорским
селекцијама финансираће се тачке 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8 , 9 и 10 члана 31 овог
правилника.
Члан 34.
Трећој групи носиоца спортских грана из
буџета општине финансираће се тачке
1,2,3,4,5,6,7 , 8 и 10 члана 31.овог
правилника.
Члан 35.
За све клубове носиоце из прве, друге и
треће групе, хранарина за тренера,
опредељена је у укупном износу од 8.000
динара као и за тренере млађих категорија
четврте групе и млађих категорија
клубова који нису носиоци спортских
грана.
Члан 36.
Хранарина за играче у сениорским
категоријама у клубовима „носиоцима“
прве групе, износи укупно 100.000,оо
динара за играче Ф.К. „Хајдук Вељко“ и
укупно 60.000,оо за играче М.Р.К. „Хајдук
Вељко“ на месечном нивоу.
Члан 37.
Хранарина за играче у сениорским
категоријама у клубовима „носиоцима“
друге групе, износи укупно 30.000 динара
за играче О.К. „Хајдук Вељко“ у мушкој
селекцији и исто толико
у женској
селекцији на месечном нивоу.
Члан 38.
Сви клубови чијим играчима по овом
правилнику,
припипадају
накнаде
хранарине,
могу
укупна
средства
реализовати према динамици која је у
складу са реалним
интересима и
циљевима спортске организације у датом
периоду.
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Члан 39.
Хранарина за играче реализоваће се у
оним клубовима који се такмиче минимум
у трећем степену националног такмичења.
Четвртој
групи
носиоца(сениорским
селекцијама) спортских грана из буџета
општине финансираће се тачке 1,2 ,4 ,5 и
10 члана 31. овог правилника, као и тачке
1,2,3,4,5,6,7 ,8 и 10 члана 31. овог
правилника за потребе млађих категорија
у овим спортским организацијама.
Члан 40.
Клубовима који немају статус „носиоца“
спортских грана
из буџета општине
Неготин,
само за млађе категорије
финансираће се тачке 3, 8 и 10 члана 31.
овог правилника и обезбедиће се термини
за тренинге.
Члан 41.
У рекреативном спорту из буџета општине
Неготин финансираће се:
1. Побољшање услова за потребе
рекреативног спорта
2. Спортске приредбе и манифестације
3. Организована спортска друштва и
савези рекреативног карактера .
1. Спортско друштво инвалида
-котизација
-регистрација такмичара
-учешће на „олимпијади трећег доба“
- трошкови превоза на такмичењима
-угоститељске улуге на гостовањима
- спортска опрема, израда диплома,
захвалница итд.
2. Општинска организација спортских
риболоваца „Тимок“
-Превоз такмичара на такмичења
-Трошкови на такмичењима
-Котизација
-Лиценца
-Организација спортске манифестације
„дани Дунава“
3.Планинарско друштво „Дели Јован“
-чланарина надлежном савезу
-планинарске активности(излети)

Број 6 страна 242

-промоције планинарских активности
-уређење нових пешачких стаза и стручно
усавршавање водича
Члан 42.
У школском спорту из буџета општине,
финансираће се:
-Побољшање услова за извођење наствае
физичког васпитања
-Школска спортска такмичења на свим
нивоима
-Реквизити, справе, опрема и помагала за
предшколски и школски спорт
-Програм ваннаставних активности у
школама
-Реализатори
ваннаставног
програма
предшколског и школског спорта
Члан 43.
Из буџета општине финансираће се:
-Опремање спортских објеката, што
подразумева опрему која се уграђује у
спортски објекат
и са њим чини
функционалну целину:
-Одржавање спортских објеката што
подразумева капитално одржавање у
смислу
извођења
радова
на
реконструкцији, доградњи, адаптацији и
санацији спортских објеката.
-Изградња нових спортских објеката и
терена.
Члан 44.
Уз програм изградње и одржавања
спортских објеката мора бити приложена
документација
којом
се
доказује
испуњеност услова и критеријума према
закону којим се уређује област планирања
и изградње, као и документација о
спровођењу програма(предрачун радова,
власнички лист за земљиште и објекат,
уговор о заједничком улагању, локацијска
дозвола, граћевинска дозвола или решење
којим се дозвољава извођење радова на
адаптацији или санацији спортских
објеката), главни пројекат према закону
којим се уређује област планирање и
изградње.
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Члан 45.
Предлог годишњег програма чине
појединачни пројекти, који се у складу са
садржајем групишу у посебне програме:
Изградња спортских и рекреативних
објеката.
Капитално одржавање спортских и
рекреативних објеката.
Изградња спортских објеката за потребе
образовања.
Капитално одржавање спортских објеката
за потребе образовања.
Изградња и прилагођавање спортских
објеката за лица са посебним потребама и
инвалидитетом.
Члан 46.
Власник,
корисник земљишта
или
спортског објекта подноси предлог
програма
изградње,
опремања
и
одржавања
спортског
објекта
уз
сагласност власника земљишта, односно
спортског објекта.
Члан 47.
У
поступку
одобравања
програма
изградње,
одржавања
и
опремања
спортских објеката од посебног значаја за
развој спорта у општини Неготин поред
критеријума утврђених чланом 7. овог
правилника цени се и испуњеност
следећих критеријума:
1. да за планиране активности постоји
потребна документација у складу са
законима којима се уређује планирање и
изградња објекта
2. да је обезбеђена локација за изградњу
спортског објекта
3. да спортски објекат испуњава услове
прописане актом којим су уређени
стандарди
за
обављање
спортске
делатности у складу са законом
4. да је у питању спортски објекат који је
од посебног значаја за развој спорта на
ширем подручју општине и
да има
могућност
организовања
спортских
такмичења
5. да је спортски објекат и земљиште на
коме се гради у јавној својини
6. да носилац програма из сопствених
средстава сноси трошкове припремних
радова, израде техничке документације,
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ангажовањем стручног надзора, техничког
пријема и укњижбе
7. да су радови на изградњи и капиталном
одржавању предвиђени одговарајућом
планском документацијом
8. да се изградња, одржавање и опремање
спортског објекта у оквирима јавноприватног
партнерства
врши
под
условима и на начин утврђен законом
којим
је
уређено
јавно-приватно
партнерство
Члан 48.
Спортском савезу општине Неготин из
буџета општине Неготин финансираће се:
-реализација програмских садржаја
-материјални трошкови
-плате радника
Општинском фудбалском савезу Неготин
из буџета општине Неготин финансираће
се :
-реализација програмских садржаја
-материјални трошкови
Члан 49.
Ступањем на снагу овог Правилника
престаје
да
важи
Правилник
о
финансирању
програма
којима
се
остварује општи интерес у области спорта
на територији општине Неготин, број 6608/2015-III/07 од 06.03. 2015. године („ Сл.
лист општине „Неготин“, бр. 4/2015)
Члан 50.
Правилник о финансирању програма
којима се остварује општи интерес у
области спорта на територији општине
Неготин ,ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у „Службеном листу
општине Неготин“.
Број:660-14/2015-III/07
Дана:03.04.2015.године
Неготин
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
НЕГОТИН,
ПРЕДСЕДНИК,
Јован Миловановић, дипл.
инж.електротехнике,с.р.
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