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„Службени лист општине Неготин“

На основу члана 25. и члана 26. став 2.
Пословника о раду Општинског већа општине
Неготин („Службени лист општине Неготин“,бр.
23/2008 и 35/2014), Општинско веће општине
Неготин,
на
седници
одржаној
дана
22.03.2019.године, д о н е л о ј е
П РАВИЛНИК
О ПОСТУПКУ И НАЧИНУ РЕШАВАЊА
ЗАХТЕВА ГРАЂАНА ЗА МИРНО
РЕШАВАЊЕ СПОРОВА ЗА НАКНАДУ
ШТЕТЕ НАСТАЛЕ УСЛЕД УЈЕДА
НАПУШТЕНИХ ЖИВОТИЊА НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН
Члан 1.
Овим Правилником утврђује се поступак
и начин решавања захтева грађана за накнаду
штете настале услед уједа напуштених животиња
на територији општине Неготин ( у даљем тексту:
Правилник).
Члан 2.
Лице које је претрпело штету услед уједа
напуштене животиње, ( у даљем тексту:
оштећени), пре покретања судског поступка за
остваривње права за накнаду штете, може
Правобранилаштву општине Неготин ( у даљем
тексту: Правобранилаштво), да поднесе писани
захтев за накнаду штете ( у даљем тексту : захтев).
Захтев у име оштећеног може да поднесе
његов
законски
заступник,
старатељ
и
пуномоћник.
Законски заступик доказује своје својство
достаљањем фотокопије извода из матичне књиге
рођених, старатељ доказује својство достављањем
фотокопије решења о постављењу за старатеља, а
пуномоћник достављањем пуномоћја.
Адвокат који као пуномоћник оштећеног
поднесе захтев из става 1. овог члана остварује
право на име трошкова састављања захтева према
важећој тарифи Адвокатске коморе Србије о
наградама и накнадама за рад адвоката.
Захтев из става 1. овог члана може да се
поднесе у складу са роковима прописаним
Законом о облигационим односима.
Члан 3.
Оштећено
лице,
Правобранилаштву
општине Неготин, подноси захтев за накнаду
штете настале услед уједа напуштене животиње
(образац 1.- који је саставни део овог
Правилника).
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Захтев из става 1. овог члана оштећено
лице је дужно да поднесе најкасније у року од 30
дана од дана догађаја.
Захтев из става 1. овог члана, мора да
буде у писаној форми, јасне садржине са назнаком
адресе, контакт телефона и бројем текућег рачуна.
Захтев из става 1. овог члана, мора да
садржи веран опис и локацију догађаја, имена
евентуалних сведока догађаја, опис претрпљених
повреда, са износом накнаде коју потражује.
Правобранилаштво општине Неготин
уредно води евиденцију о поднетим захтевима и
оштећеним лицима.
Члан 4.
Уз захтев из члана 2. и 3. овог
Правилника, оштећено лице је у обавези да
достави оригинал или оверене фотокопије
документације и то:
- личну карту (или извод из МКР за
малолетно дете),
- комплетну
медицинску
документацију која се односи на
лечење (извештај
надлежне
здравствене
установе
примарне
заштите, извештај лекара специјалисте са
детаљним описом повреде, Института за заштиту
здравља и сл.),
- друге доказе који су од значаја за
решавање захтева.
Члан 5.
Правобранилаштво општине Неготин,
примљене захтеве из члана 2 и
3. овог
Правилника, доставља Комисији за утврђивање
основа и висине накнаде штете настале услед
уједа напуштених животиња ( у даљем тексту:
Комисија).
Комисију из става 1. овог члана образује
Општинско веће општине Неготин, посебним
актом у року од 15 дана од дана ступања на снагу
овог Правилника.
Актом о образовању Комисије утврђује се
број и састав Комисије, послови и задаци које ће
Комисија обављати, као и друга питања од значаја
за рад Комисије.
Члан 6.
Након утврђивања чињеница и околности
које су битне за одлучивање о поднетом захтву, а
најкасније у року од 30 дана од дана пријема
захтева, Комисија ће доставити мишљење о
основаности предлога за мирно решавање спора и
висини износа накнаде штете ( у даљем тексту:
мишљење),
које
је
обавезујуће
за
Правобранилаштво:
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- да прихвати захтев и са оштећеним
лицем закључи вансудско поравнање, или
о накнади штете на висину новчаног износа који
је Комисија предложила,
- да одбије захтев,
Мишљење Комисије из става 1. овог
члана мора бити образложено.
Правобранилаштво је у обавези да
поступи по мишљењу из става 1. овог члана и
закључи споразум о вансудском поравнању.
Уколико Правобранилаштво сматра да
нема основа да се закључи споразум о вансудском
поравнању, на основу мишљења из става 1. овог
члана, дужно је да обавести Општинско веће
општине Неготин, које ће донети коначну одлуку.
На основу мишљења из става 1. овог
члана, Правобранилаштво сачињава споразум о
вансудском поравнању и обавештава оштећеног, у
року од десет дана од дана пријема мишљења, о
датуму и месту потписивања споразума о
вансудском поравнању.

На основу члана 69. Статута општине
Неготин (“Сл. лист општине Неготин бр. 4/2019),
члана 42 Закона о правима пацијената
(''Сл.гласник РС'', бр.45/2013), а у вези са чланом
13. Закона о здравственој заштити (''Сл.гласник
РС'', бр.107/2005, 72/2009 – др. Закон, 88/2010,
99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013-др. Закон,
93/2014, 96/2015, 106/2015, 113/2017-др. Закон и
105/2017-др. Закон, члана 15. Закона о јавном
здрављу (“Сл. гласник РС”, бр. 15/2016) и члана
3. и 26. Пословника о раду Општинског већа
општине Неготин(“Сл. лист општине Неготин бр.
23/2008 и 35/2014), Општинско веће општине
Неготин, на седници одржаној 22. 03. 2019.
године, донело је

Члан 7.
Правобранилац општине Неготин, је
обавезан да у року од 10 дана од дана пријема
предлога Комисије, закључи вансудско поравнање
или писмено обавести оштећено лице да је
надлежна Комисија упутила предлог да се његов
захтев одбије.

I

Члан 8.
Овај Правилник ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном листу
општине Неготин“.
Члан 9.
Ступањем на снагу овог Правилника
престаје да важи Правилник о поступку и начину
решавања захтева грађана за накнаду штете
настале услед уједа у паса луталица („Сл.лист
општине Неготин“, број: 24/2018 ).
Број: 352 -45/2019-III/07
22.03.2019.године
Неготин
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ,
Владимир Величковић
,дипл.педагог физичке културе, с.р.

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА ЗДРАВЉЕ
ОПШТИНЕ НЕГОТИН

ОБРАЗУЈЕ СЕ Савет за здравље
општине Неготин (у даљем тексту: Савет) у
следећем саставу:
-Председник Савета, др. Зоран Пуслојић,
члан Општинског већа општине Неготин,
-Секретар Савета, Маријана Ђорђевић,
запослена у Општинској управи општине
Неготин,
Чланови Савета:
-Др. Видосава Пауновић-Барбуловић,
представник Здравственог центра Неготин, члан,
-Др Гордана Радмановић, представник
Здравственог центра Неготин, члан,
-Мр. Предраг Марушић, представник
Завода за јавно здравље “Тимок”, Зајечар, члан,
-Владан Ангелов, представник Завода за
јавно здравље “Тимок”, Зајечар, члан,
-Ненси
Митровић-Стевановић,
представник удружења за помоћ ОСИ “Дуга”,
Неготин, члан,
-Срђан Илић, представник Републичког
фонда за здравствено осигурање Неготин, члан,
-Ивана Салевић, прдеставник Центра за
социјални рад Неготин, члан.
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II
Задаци Савета су да:
1.
Прати и кординира рад установе
примарне здравствене заштите, чији је оснивач
општина Неготин.
2.
Спроводи мере у области заштите
права пацијената и то:

рзматра приговоре о повреди
појединачних права пацијената на основу
достављенихи прикупљених доказа и утврђених
чињеница,

о
утврђеним
чињеницама
обавештава подносиоца приговора и директора
здравствене установе, односно оснивача приватне
праксе на коју се приговор односи и даје
одговарајуће препоруке,

разматра
извештаје
саветника
пацијената, прати остваривање права пацијената
на територији општине Неготин и предлаже мере
за заштиту и промоцију права пацијената,

подноси годишњи извештај о свом
раду и прдузетим мерама за заштиту права
пацијената Општинском већу општине Неготин,
као и министарству надлежном за послове
здравља.
3.
Подстиче
сарадњу
свих
здравствених установа са територије општине
Неготин и међусекторску сарадњу,
4.
Прати
здравствено
стање
становништва и доноси Стратегију јавног здравља
општине,
5.
Унапређује односе са републичким
и регионалним институцијама у области
здравства, установама и организацијама,
6.
Предузима и друге активности у
циљу унапређења система здравствене заштите и
здравља становништва у складу са законом.
III
Савет ради и одлучује на седницама
Савета у складу са Пословником о раду Савета
који ће се усвојити на првој седници.
IV
Стручне и административно техничке
послове за потребе Савета обављаће секретар
Савета у сарадњи са надлежним одељењем
Општинске управе општине Неготин.
V
Даном ступања на снагу овог решења
престаје да важи решење о образовању Савета за
здравље општине Неготин број: 510-2/2006-III/07
од 19.01.2016. године (“Сл. лист општине Неготин
бр. 1/2016),
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VI
Решење ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у “Службеном листу општине
Неготин”.
Број: 510-3/2019–III/07
Дана: 22. 03. 2019 године
Негтотин
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ,
Владимир Величковић,
дипл.педагог физичке културе, с.р.
На основу члана 69. Закона о буџетском
систему („Службени гласник РС“, број: 54/2009,
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 –
др.закон, 103/2015, 99/2016 и 113/2017) и члана
16. Одлуке о буџету општине Неготин за 2019.
годину (“Сл. лист општине Неготин”, број:
33/2018), председник општине Неготин, д о н о с и
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
I
Из средстава утврђених Одлуком о
буџету општине Неготин за 2019.годину (“Сл.
лист општине Неготин”, број: 33/2018), у разделу
5.- Општинска управа, програм 15-опште услуге
локалне самоуправе 0602, програмска активност
– текућа буџетска резерва 0602-0009, функција
111 – извршни и законодавни органи, позиција
185, економска класификација 499100 – средства
резерве – текућа резерва, одобравају се средства у
износу од 57.000,00 динара.
II
Средства из става 1. овог решења
распоређују се у оквиру раздела 4. Прaвобранилац
општине Неготин, програма 15 – опште услуге
локалне самоуправе 0602, програмске активности
– општинско правобранилаштво 0602-0004,
функције 330 – судови, позиције 54, економскe
класификацијe 416100- награде запосленима и
остали посебни расходи, у износу од 57.000,00
динара.
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III
О извршењу овог решења стараће се
Одељење за буџет, финансије и локалну пореску
администрацију.
IV
Решење објавити у „Службеном листу
општине Неготин“.
Образложење
На основу Обавештења председника
oпштине о доношењу решења из текуће резерве
за 2019. годину, број: 401-60/2019-IV/04
од
01.03.2019. године за одобравањем додатних
средстава
за исплату јубиларне награде,
одобравају се додатна средства у износу од
57.000,00 динара из текуће резерве.
Одлуком о буџету општине Неготин за
2019.годину („Сл. лист општине Неготин“, број:
33/2018), у разделу 4 Правобранилац општине
Неготин, програму 15-опште услуге локалне
самоуправе 0602, програмској активности –
општинско
правобранилаштво
0602-0004,
функцији 330 – судови, планирана средства на
позицији 54, економској класификацији 416100награде запосленима и остали посебни расходи, су
недовољна за исплату јубиларне награде за 10
година рада правобраниоцу општине Неготин.
Из тог разлога и на основу свега напред
наведеног,одлучено је као у диспозитиву решења.
Решење доставити: Управи за трезор
Експозитури
Неготин, Одељењу за буџет,
финансије и локалну пореску администрацију и
архиви Општинске управе општине Неготин.
Број: 401-60/2019-II/04
Дана: 01.03.2019. године
Неготин
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН
Владимир Величковић,
дипл. педагог физичке културе,с.р.

Број 6 страна 285

Република Србија
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ
НЕГОТИН
Одељење за буџет, финансије и
локалну пореску администрацију
Број: 401-27/2019-IV/04
29.01.2019. године
Неготин
На основу члана 61. Закона о буџетском
систему („Службени гласник РС“, број: 54/2009,
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др.
закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017 и 95/2018) и
члана 15. Одлуке о буџету општине Неготин за
2019. годину (“Сл. лист општине Неготин”, број:
33/2018), Одељење за буџет, финансије и локалну
пореску администрацију, доноси
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ПРОМЕНУ
АПРОПРИЈАЦИЈА ОДОБРЕНИХ
ТУРИСТИЧКОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ
ОПШТИНЕ НЕГОТИН У 2019. ГОДИНИ
I
Одобрава се промена апропријација
Туристичкој организацији општине Неготин, у
оквиру законом предвиђене могућности, до 10%
апропијације, раздео 5, глава 2, програм 4-развој
туризма 1502, програмска активност - управљање
развојем туризма 1502-0001, функција 473 туризам, пројекат: „Седам чуда округа Мехединци
и Борски“ 1502-04, позиција 241-услуге по
уговору, економска класификација
423600 –
услуге за домаћинство и угоститељство, у износу
од 126.000,00 динара, извор финансирања 01 и
пројекат: Манифестација „Сајам меда и вина“
1502-01, позиција 227-услуге по уговору,
економска класификација 423900 – остале опште
услуге, у износу од 80.000,00 динара, извор
финансирања 01, ради обезбеђења средстава за
редован рад Туристичке организације општине
Неготин.
II
Измена апропријација ће се извршити
умањењем позиције Одлуке о буџету општине
Неготин за 2019.годину, и то:
- позиција 241- услуге по уговору,
економска класификација 423600 – услуге за
домаћинство и угоститељство, у
износу од
126.000,00 динара, извор финансирања 01,
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- позиција 227 - услуге по уговору,
економска класификација 423900 – остале опште
услуге, у износу од 80.000,00 динара, извор
финансирања 01.
III
Износ
од
206.000,00
динара,
преусмерава се за намене недовољно планиране
Одлуком о буџету општине Неготин за
2019.годину, а ради обезбеђења средстава за
редован рад Туристичке организације општине
Неготин за 2019.годину и то:
-на позицији 233-специјализоване услуге,
економска
класификација
424200 – услуге
образовања, културе и спорта, извор финансирања
01, у оквиру раздела, главе, програма, програмске
активности, функције из става 1. овог решења и
пројекта: остали пројекти из области туризма
1502-02.
IV
О промени одобрене апропријације на
начин утврђен ставом II и III, упознати
председника општине Неготин.

25.03.2019.

Орган управе надлежан за финансије
доноси решење о повећању односно смањењу
апропријације путем преусмеравања.
Одлуком о буџету општине Неготин за
2019.годину („Сл. лист општине Неготин“, број:
33/2018), у разделу 5, глави 2, програму 4развој туризма 1502, програмској активности управљање развојем туризма
1502-0001,
функцији 473 – туризам, пројекту: остали
пројекти из области туризма 1502-02, на позицији
233специјализоване
услуге,
економској
класификацији
424200 – услуге образовања,
културе и спорта, извор финансирања 01, нису
предвиђена средства у довољном обиму.
Из тог разлога и на основу свега напред
наведеног, одлучено је као у диспозитиву
решења.
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: Туристичкој
организацији Неготин, Управи за трезор
Експозитури Неготин, Одељењу за буџет,
финансије и локалну пореску администрацију и
архиви Општинске управе општине Неготин.
РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА
Љиљана Лицуловић,с.р.

V
За износ одобрене промене апропријација
извршити измене распоређених средстава на
одговарајућим позицијама Одлуке о буџету
општине Неготин за 2019. годину
и
Финансијског плана за
рад
Туристичке
организације општине Неготин за 2019. годину.
VI
О реализацији дате сагласности стараће
се Одељење за буџет,финансије и локалну пореску
администрацију.
VII
Сагласност за промену апропријација
Туристичке организације
општине Неготин,
објавити у „Службеном листу општине Неготин“.
Образложење
Чланом 61. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник РС“,број: 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон,
103/2015,
99/2016, 113/2017 и 95/2018)
регулисано је да у току године може се извршити
преусмеравање апропријације одобрене на име
одређеног расхода и издатка у износу до 10%
вредности апропијације за расход и издатак чији
се износ умањује.

Република Србија
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ НЕГОТИН
Одељење за буџет, финансије и
локалну пореску администрацију
Број: 401-89/2019-IV/04
15.03.2019. године
Неготин
На основу члана 61. Закона о буџетском
систему
(„Службени
гласник
РС“,број:
54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/201
3,63/2013-испр.,108/2013,142/2014,68/2015 – др.
закон,103/2015, 99/2016, 113/2017 и 95/2018) и
члана 15. Одлуке о буџету општине Неготин за
2019. годину (“Сл. лист општине Неготин”, број:
33/2018), Одељење за буџет, финансије и локалну
пореску администрацију, д о н о с и
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ПРОМЕНУ
АПРОПРИЈАЦИЈА ОДОБРЕНИХ ОШ
“СТЕВАН МОКРАЊАЦ“ КОБИШНИЦА У
2019. ГОДИНИ

25.03.2019.
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I
Одобрава се промена апропријација
основној школи “Стеван Мокрањац” Неготин, у
оквиру законом предвиђене могућности до 10 %
апропријације, за раздео 5. Програм 9-основно
образовање и васпитање 2002, програмску
активност - функционисање основних школа
2002-0001, функцију 912 – Основно образовање,
позиција 105, извор финансирања 01, наменe –
машине и опрема, економска класификација
512200 – административна опрема у износу од
5.000,00 динара, ради обезбеђења средстава за
редован рад ОШ „Стеван Мокрањац“ Кобишница
у 2019.години.
II
Промена апропријације односи се на
промену у финансијском плану ОШ „Стеван
Мокрањац“ Кобишница за 2019. годину тако што
се умањује:
- намена - машине и опрема, економска
класификација 512200 – административна опрема,
за 5 %, у износу од 5.000,00динара, извор
финансирања 01.
III
Износ од 5.000,00 динара, преусмерава се
за намене недовољно планиране у финансијском
плану буџетског корисника за 2019. годину а ради
обезбеђења средстава за редован рад ОШ „Стеван
Мокрањац“ Кобишница у 2019. години и то за
намену - позицију услуге по уговору, економска
класификација 423300 – услуге образовања и
усавршавања запослених у износу од 5.000,00
динара,
у оквиру раздела, главе, програма,
програмске активности и функције из става 1.
овог решења.
IV
О промени одобрене апропријације на
начин утврђен ставом II и III, упознати
председника општине Неготин.
V
За износ одобрене промене апропријација
извршити промену у финансијском плану ОШ “
Стеван Мокрањац” Кобишница.
VI
О реализацији дате сагласности стараће
се Одељење за буџет, финансије и локалну
пореску администрацију.
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VII
Сагласност за промену апропријација ОШ
“Стеван Мокрањац” Кобишница, објавити у
„Службеном листу општине Неготин“.
Образложење
Чланом 61. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник РС“,број: 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон,
103/2015,
99/2016,
113/2017
и
95/2018)
регулисано је да у току године може се извршити
преусмеравање апропријације одобрене на име
одређеног расхода и издатка у износу до 10%
вредности апропријације за расход и издатак чији
се износ умањује.
Орган управе надлежан за финансије
доноси решење о повећању односно смањењу
апропријације путем преусмеравања.
Одлуком о буџету општине Неготин за
2019.годину („Сл. лист општине Неготин“, број:
33/2018), у разделу 5., програму 9-основно
образовање и васпитање 2002, програмској
активности - функционисање основних школа
2002-0001, функцији 912 – Основно образовање,
на позицији - услуге по уговору, економска
класификација 423300 – услуге образовања и
усавршавања запослених, извор финансирања 01,
нису предвиђена довољна средства.
Из тог разлога и на основу свега напред
наведеног,одлучено је као у диспозитиву решења.
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: ОШ “ Стеван
Мокрањац” Кобишница, Управи за трезор
Експозитури Неготин, Одељењу за буџет,
финансије и локалну пореску администрацију и
архиви Општинске управе.

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА
Љиљана Лицуловић,с.р.
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25.03.2019.

Република Србија
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ НЕГОТИН
Одељење за буџет, финансије и
локалну пореску администрацију
Број: 401-90/2019-IV/04
18.03.2019. године
Неготин

од 24.000,00 динара, у оквиру раздела, главе,
програма, програмске активности и функције из
става 1. овог решења.

На основу члана 61. Закона о буџетском
систему („Службени гласник РС“,број: 54/2009,
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др.
закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017 и 95/2018) и
члана 15. Одлуке о буџету општине Неготин за
2019. годину (“Сл. лист општине Неготин”, број:
33/2018), Одељење за буџет, финансије и локалну
пореску администрацију, доноси

V
За износ одобрене промене апропријација
извршити промену у финансијском плану ОШ “12
СЕПТЕМБАР” Неготин - основно образовање .

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ПРОМЕНУ
АПРОПРИЈАЦИЈА ОДОБРЕНИХ ОШ “12
СЕПТЕМБАР“ НЕГОТИН У 2019. ГОДИНИ

VII
Сагласност за промену апропријација ОШ
“12 СЕПТЕМБАР” Неготин - основно образовање,
објавити у „Службеном листу општине Неготин“.

I
Одобрава се промена апропријација
основној школи “12 СЕПТЕМБАР” Неготин основно
образовање,
у оквиру законом
предвиђене могућности до 10 % апропријације,за
раздео 5.
Програм 9-основно образовање и
васпитање 2002, програмску активност функционисање основних школа 2002-0001,
функцију 912 – Основно образовање, позиција
105, наменe –
стални трошкови, економска
класификација 421200 –енергетске услуге, извор
финансирања 01, у износу од 24.000,00 динара,
ради обезбеђења средстава за редован рад ОШ „12
СЕПТЕМБАР“ Неготи у 2019.години.
II
Промена апропријације односи се на
промену у финансијском плану ОШ „12
СЕПТЕМБАР“ Неготин - основно образовање за
2019. годину тако што се умањује наменапозиција стални трошкови за 2,1 %, економска
класификација 421200- енергетске услуге, извор
финансирања 01, у износу од 24.000,00 динара.
III
Износ од 24.000,00 динара, преусмерава
се за намене недовољно планиране у
финансијском плану буџетског корисника за
2019.годину а ради обезбеђења средстава за
редован рад ОШ „12 СЕПТЕМБАР“ Неготин у
2019.години и то за намену - позицију
специјализоване услуге, економска класификација
424900 – остале специјализоване услуге у износу

IV
О промени одобрене апропријације на
начин утврђен ставом II и III, упознати
председника општине Неготин.

VI
О реализацији дате сагласности стараће
се Одељење за буџет, финансије и локалну
пореску администрацију.

Образложење
Чланом 61. Закона о буџетском систему
(„Службени
гласник
РС“,број:
54/2009,
73/2010,101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др.
закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017 и 95/2018)
регулисано је да у току године може се извршити
преусмеравање апропријације одобрене на име
одређеног расхода и издатка у износу до 10%
вредности апропријације за расход и издатак чији
се износ умањује.
Орган управе надлежан за финансије
доноси решење о повећању односно смањењу
апропријације путем преусмеравања.
Одлуком о буџету општине Неготин за
2019.годину („Сл. лист општине Неготин“, број:
33/2018), у разделу 5., програму 9-основно
образовање и васпитање 2002, програмској
активности - функционисање основних школа
2002-0001, функцији 912 – Основно образовање,
на позицији - намени – специјализоване услуге,
економска класификација 424900 – остале
специјализоване услуге,
извору 01, нису
предвиђена довољна средства за плаћање накнаде
за издавање решења о давању сагласности на
пројекат доградње, реконструкције, адаптације и
санације објекта зграде у функцији осталог
образовања, спратности П, у улици Ђорђа
Станојевића бр.15/3 на к.п.бр.119/1 КО Неготин.

25.03.2019.

„Службени лист општине Неготин“
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Из тог разлога и на основу свега напред
наведеног, одлучено је као у диспозитиву
решења.
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:
ОШ “12
СЕПТЕМБАР” Неготин - основно образовање,
Управи за трезор Експозитури Неготин, Одељењу
за буџет, финансије и локалну пореску
администрацију и архиви Општинске управе.
РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА
Љиљана Лицуловић,с.р.

САДРЖАЈ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН
1.
2.

Правилник о поступку и начину решавања захтева грађана
за мирно решавање спорова за накнаду штете настале услед уједа
напуштених животиња на територији општине Неготин
Решење о образовању Савета за здравље општине Неготин

282
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ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН
1.

Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве
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ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ, ФИНАНСИЈЕ И ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА
Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених
Туристичкој организацији општине Неготин у 2019. години
2. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених
ОШ „Стеван Мокрањац“ Кобишница у 2019. години
3. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених
ОШ „12 септембар“ Неготин у 2019. години
1.
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