14.04.2015.

„Службени лист општине Неготин“

Република Србија
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ НЕГОТИН
Одељење за буџет, финансије и локалну
пореску администрацију
Број: 401-7/2015-IV/04
15.01.2015.године
Неготин
На основу члана 61.став 9. Закона о
буџетском систему (“Сл. гласник РС”, бр.
54/2009, 73/2010,101/2010, 101/2011 и
93/2012) и члана 15. Одлуке о буџету
општине Неготин за 2015.годину (“Сл.лист
општине Неготин”, бр. 44/14) Одељење за
буџет, финансије
и локалну пореску
администрацију, доноси
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА
ПРОМЕНУ АПРОПРИЈАЦИЈА
ОДОБРЕНИХ МЕСНИМ
ЗАЈЕДНИЦАМА ОПШТИНЕ
НЕГОТИН У 2015. ГОДИНИ
I
Одобрава се промена апропријација
Месној заједници Вратна,у оквиру законом
предвиђене могућности , за раздео 4. главу 7
–месне заједнице, програм 15., програмска
активност 0602-0002- месне заједнице,
функција 620- развој заједнице, извор 01приходи буџета, у
укупном износу од
1.400.000,00
динара, ради обезбеђења
средстава за редован рад месне заједнице
Вратна општине Неготин.
II
Измена
апропријација
ће
се
извршити умањењем позиције Одлуке о
буџету општине Неготин за 2015.годину, и
то:
-позиција 139-зграде и грађевински
објекти, за 2,69 %, економска класификација
511300-капитално одржавање зграда и
објеката, у износу од 1.400.000,00 динара.
III
Износ од 1.400.000,00 динара,
преусмерава се за намене недовољно
планиране Одлуком о буџету општине
Неготин за 2015.годину, а ради обезбеђења
средстава за финансирање
у месној
заједници Вратна, и то на позицију 134новчане казне и пенали по решењу судова,
економска класификација 483100- новчане
казне и пенали по решењу судова, извор 01 , у
оквиру раздела 4., главе 7. програма 15.
програмске активности 0602-0002- месне
заједнице и функције 160- опште јавне услуге
које нису класификоване на другом месту.
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IV
О промени одобрене апропријације на начин
утврђен ставом II и III, упознати председника
општине Неготин.
V
За
износ
одобрене
промене
апропријација
извршити
измене
распоређених средстава на одговарајућим
позицијама Одлуке о буџету и Финансијског
плана буџета општине Неготин.
VI
О реализацији дате сагласности
стараће се Одељење за буџет, финансије и
локалну пореску администрацију.
VII
Сагласност за промену апропријација
Месној заједници Вратна, објавити у
Службеном листу општине Неготин.
ДОСТАВИТИ: МЗ Вратна,Управи за
трезор у Неготину, Одељењу за буџет,
финансије и локалну пореску администрацију
и архиви Општинске управе.
ШЕФ ОДЕЉЕЊА,
Димитрије Петровић,с.р.

Република Србија
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ НЕГОТИН
Одељење за буџет, финансије и локалну
пореску администрацију
Број: 401-10/2015-IV/04
03.02.2015.године
Неготин
На основу члана 61.став 9. Закона о
буџетском систему (“Сл. гласник РС”, бр.
54/2009, 73/2010,101/2010, 101/2011 и
93/2012) и члана 15. Одлуке о буџету
општине Неготин за 2015.годину (“Сл.лист
општине Неготин”, бр. 44/14) Одељење за
буџет, финансије
и локалну пореску
администрацију, доноси
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА
ПРОМЕНУ АПРОПРИЈАЦИЈА
ОДОБРЕНИХ МЕСНИМ
ЗАЈЕДНИЦАМА ОПШТИНЕ
НЕГОТИН У 2015. ГОДИНИ
I
Одобрава се промена апропријација
Месној заједници Рајац,у оквиру законом
предвиђене могућности , за раздео 4. главу 7
–месне заједнице, програм 15., програмска
активност 0602-0002- месне заједнице,
функција 620- развој заједнице, извор 01-
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приходи буџета, у
укупном износу од
30.000,00
динара, ради обезбеђења
средстава за редован рад месне заједнице
Рајац општине Неготин.
II
Измена
апропријација
ће
се
извршити умањењем позиције Одлуке о
буџету општине Неготин за 2015.годину, и
то:
-позиција 139-зграде и грађевински
објекти, за 0.06 %, економска класификација
511300-капитално одржавање зграда и
објеката, у износу од 30.000,00 динара.
III
Износ
од
30.000,00
динара,
преусмерава се за намене недовољно
планиране Одлуком о буџету општине
Неготин за 2015.годину, а ради обезбеђења
средстава за финансирање
у месној
заједници Рајаца, и то на позицију 131материјал, економска класификација 426900материјал за посебне намене, извор 01 , у
оквиру раздела 4., главе 7. програма 15.
програмске активности 0602-0002- месне
заједнице и функције 160- опште јавне услуге
које нису класификоване на другом месту.
IV
О промени одобрене апропријације
на начин утврђен ставом II и III, упознати
председника општине Неготин.
V
За
износ
одобрене
промене
апропријација
извршити
измене
распоређених средстава на одговарајућим
позицијама Одлуке о буџету и Финансијског
плана буџета општине Неготин.
VI
О реализацији дате сагласности
стараће се Одељење за буџет, финансије и
локалну пореску администрацију.
VII
Сагласност за промену апропријација
Месној заједници Рајац, објавити у
Службеном листу општине Неготин.
ДОСТАВИТИ: МЗ Рајац,Управи за
трезор у Неготину, Одељењу за буџет,
финансије и локалну пореску администрацију
и архиви Општинске управе.

ШЕФ ОДЕЉЕЊА,
Димитрије Петровић,с.р.

14.04.2015.

Република Србија
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ НЕГОТИН
Одељење за буџет, финансије и локалну
пореску администрацију
Број: 401-21/2015-IV/04
26.01.2015. године
Неготин
На основу члана 61.став 9. Закона о
буџетском систему (“Сл. гласник РС”, бр.
54/2009, 73/2010,101/2010, 101/2011 и
93/2012) и члана 15. Одлуке о буџету
општине Неготин за 2015.годину (“Сл.лист
општине Неготин”, бр. 44/14) Одељење за
буџет, финансије
и локалну пореску
администрацију, доноси
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА
ПРОМЕНУ АПРОПРИЈАЦИЈА
ОДОБРЕНИХ ТУРИСТИЧКОЈ
ОРГАНИЗАЦИЈИ ОПШТИНЕ
НЕГОТИН У 2015. ГОДИНИ
I
Одобрава се промена апропријација
Туристичкој организацији општине Неготин ,
у оквиру законом предвиђене могућности до
5% апропријације, за раздео 4. главу 12.
програм 4., програмска активност 1502-0002туристичка промоција , функцију 473 –
Туризам, позиција 213- услуге по уговору, у
износу од 9.000,00 динара, ради обезбеђења
средстава за редован рад у Туристичкој
организацији општине Неготин.
II
Измена
апропријација
ће
се
извршити умањењем позиције Одлуке о
буџету општине Неготин за 2015.годину, и
то:
-позиција 213- услуге по уговору,
економска класификација 423400-услуге
информисања, за 3,00 % , у износу од 9.000,00
динара,
.
III
Износ
од
9.000,00
динара,
преусмерава се за намене недовољно
планиране Одлуком о буџету општине
Неготин за 2015.годину, а ради обезбеђења
средстава за финансирање
у Туристичкој
организацији општине Неготин, позиција 218
– упорези, обавезне таксе, казне и пенали,
економска класификација 482200 – обавезне
таксе, у оквиру раздела , главе, програма,
програмске активности и функције из става
1. овог решења.

14.04.2015.

„Службени лист општине Неготин“

IV
О промени одобрене апропријације
на начин утврђен ставом II и III, упознати
председника општине Неготин.
V
За
износ
одобрене
промене
апропријација
извршити
измене
распоређених средстава на одговарајућим
позицијама Одлуке о буџету и Финансијског
плана буџета општине Неготин.
VI
О реализацији дате сагласности
стараће се Одељење за буџет, финансије и
локалну пореску администрацију.
VII
Сагласност за промену апропријација
Туристичкој организацији општине Неготин,
објавити у Службеном листу општине
Неготин.
ДОСТАВИТИ:
Туристичкој
организацији општине Неготин, Управи за
трезор у Неготину, Одељењу за буџет,
финансије и локалну пореску администрацију
и архиви Општинске управе.
ШЕФ ОДЕЉЕЊА,
Димитрије Петровић,с.р.

Република Србија
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ НЕГОТИН
Одељење за буџет, финансије и локалну
пореску администрацију
Број: 401-22/2015-IV/04
27.01.2015. године
Неготин
На основу члана 61.став 9. Закона о
буџетском систему (“Сл. гласник РС”, бр.
54/2009, 73/2010,101/2010, 101/2011 и
93/2012) и члана 15. Одлуке о буџету
општине Неготин за 2015.годину (“Сл.лист
општине Неготин”, бр. 44/14) Одељење за
буџет, финансије
и локалну пореску
администрацију, доноси
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА
ПРОМЕНУ АПРОПРИЈАЦИЈА
ОДОБРЕНИХ ОПШТИНСКОЈ
УПРАВИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН У
2015. ГОДИНИ
I
Одобрава се промена апропријација
Општинској управи општине Неготин, у
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оквиру законом предвиђене могућности до
5% апропријације, раздео 4. глава 1. програм
5.
програмска
активност
0101-0001унапређење услова за пољопривредну
делатност, функција 420 – пољопривреда,
шумарство, лов и риболов – комасација
Радујевац, у укупном износу од 40.000,00,00
динара, ради обезбеђења средстава за исплату
средстава у буџет Републике Србије.
II
Измена
апропријација
ће
се
извршити умањењем позиције Одлуке о
буџету општине Неготин за 2015.годину, и
то:
-позиција 95 – услуге по уговору, за
5,00%, економска класификација 423500стручне услуге, у износу од 36.000,00 динара
- позиција 97- материјал, за 4,00%,
економска класификација 426400- материјал
за саобраћај, у износу од 4.000,00 динара.
III
Износ
од
40.000,00
динара,
преусмерава се за намене недовољно
планиране Одлуком о буџету општине
Неготин за 2015.годину, односно за средства
по Закључку Владе Републике Србије
број:121-13957/2014 и број:121-13956 од
06.11.2014. године (смањење за 10%
основице), а ради обезбеђења средстава за
финансирање Општинске управе Неготин и
то на новододату позицију 97/1- остале
дотације
и
трансфери,
економска
класификација 465112-остале дотације и
трансфери, у оквиру раздела , главе,
програма, програмске
активности
и
функције из става 1.
IV
О промени одобрене апропријације
на начин утврђен ставом II и III, упознати
председника општине Неготин.
V
За
износ
одобрене
промене
апропријација
извршити
измене
распоређених средстава на одговарајућим
позицијама Одлуке о буџету и Финансијског
плана буџета општине Неготин.
VI
О реализацији дате сагласности
стараће се Одељење за буџет, финансије и
локалну пореску администрацију.
VII
Сагласност за промену апропријација
Општинској управи
општине Неготин,
објавити у Службеном листу општине
Неготин.
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ДОСТАВИТИ: Управи за трезор
Неготин, Одељењу за буџет, финансије и
локалну пореску администрацију и архиви
Општинске управе.
ШЕФ ОДЕЉЕЊА,
Димитрије Петровић,с.р.

Република Србија
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ НЕГОТИН
Одељење за буџет, финансије и локалну
пореску администрацију
Број: 401-36/2015-IV/04
05.02.2015.године
Неготин
На основу члана 61.став 9. Закона о
буџетском систему (“Сл. гласник РС”, бр.
54/2009, 73/2010,101/2010, 101/2011 и
93/2012) и члана 15. Одлуке о буџету
општине Неготин за 2015.годину (“Сл.лист
општине Неготин”, бр. 44/14) Одељење за
буџет, финансије
и локалну пореску
администрацију, доноси
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА
ПРОМЕНУ АПРОПРИЈАЦИЈА
ОДОБРЕНИХ МЕСНИМ
ЗАЈЕДНИЦАМА ОПШТИНЕ
НЕГОТИН У 2015. ГОДИНИ
I
Одобрава се промена апропријација
Месној заједници Видровац,у оквиру законом
предвиђене могућности , за раздео 4. главу 7
–месне заједнице, програм 15., програмска
активност 0602-0002- месне заједнице,
функција 160 - опште јавне услуге које нису
класификоване на другом месту, извор 08донације од невладиних организација и
појединаца, у
укупном износу од
1.500.000,00
динара, ради обезбеђења
средстава за редован рад месне заједнице
Видровац општине Неготин.
II
Измена
апропријација
ће
се
извршити умањењем позиције Одлуке о
буџету општине Неготин за 2015.годину, и
то:
-позиција 135-зграде и грађевински
објекти, економска класификација 511200изградња зграда и објеката, у износу од
1.500.000,00 динара.

14.04.2015.

III
Износ од 1.500.000,00 динара,
преусмерава се за намене недовољно
планиране Одлуком о буџету општине
Неготин за 2015.годину, а ради обезбеђења
средстава за финансирање
у месној
заједници Видровац, и то на позицију 130 –
текуће поправке и одржавање, економска
класификација 425100 – текуће поправке и
одржавање зграда и објеката, извор 08 , у
оквиру раздела 4., главе 7. програма 15.
програмске активности 0602-0002- месне
заједнице и функције 160- опште јавне услуге
које нису класификоване на другом месту.
IV
О промени одобрене апропријације
на начин утврђен ставом II и III, упознати
председника општине Неготин.
V
За
износ
одобрене
промене
апропријација
извршити
измене
распоређених средстава на одговарајућим
позицијама Одлуке о буџету и Финансијског
плана буџета општине Неготин.
VI
О реализацији дате сагласности
стараће се Одељење за буџет, финансије и
локалну пореску администрацију.
VII
Сагласност за промену апропријација
Месној заједници Видровац , објавити у
Службеном листу општине Неготин.
ДОСТАВИТИ:
МЗ
Видровац,
Управи за трезор у Неготину, Одељењу за
буџет, финансије и локалну пореску
администрацију и архиви Општинске управе.
ШЕФ ОДЕЉЕЊА,
Димитрије Петровић,с.р.

Република Србија
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ НЕГОТИН
Одељење за буџет, финансије и локалну
пореску администрацију
Број: 401-41/2015-IV/04
11.02.2015. године
Неготин
На основу члана 61.став 9. Закона о
буџетском систему (“Сл. гласник РС”, бр.
54/2009, 73/2010,101/2010, 101/2011 и
93/2012) и члана 15. Одлуке о буџету
општине Неготин за 2015.годину (“Сл.лист
општине Неготин”, бр. 44/14) Одељење за
буџет, финансије
и локалну пореску
администрацију, доноси

14.04.2015.

„Службени лист општине Неготин“

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА
ПРОМЕНУ АПРОПРИЈАЦИЈА
ОДОБРЕНИХ ОПШТИНСКОЈ
УПРАВИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН У
2015. ГОДИНИ
I
Одобрава се промена апропријација
Општинској управи општине Неготин, у
оквиру законом предвиђене могућности до
5% апропријације, раздео 4. глава 1. програм
15.
програмска
активност
0602-0003управљање јавним дугом, функција 170 –
управљање јавним дугом, позиција 87Отплата главнице домаћим кредиторима, у
укупном износу од 141.000,00 динара, ради
обезбеђења средстава за исплату јубиларних
награда запосленима у Општинској управи
општине Неготин.
II
Измена
апропријација
ће
се
извршити умањењем позиције Одлуке о
буџету општине Неготин за 2015.годину, и
то:
-позиција 87 – Отплата главнице
домаћим кредиторима, за 0.43%, економска
класификација 611400-отплата главнице
домаћим банкама, у износу од 141.000,00
динара.
III
Износ
од
141.000,00
динара,
преусмерава се за намене недовољно
планиране Одлуком о буџету општине
Неготин за 2015.годину, а ради обезбеђења
средстава и то на позицију 72- награде
запосленима и остали посебни расходи,
економска класигикација 416100-награде
запосленима и остали посебни расходијубиларне награде, у оквиру раздела 4. , главе
1., програма 15., програмске активности
0602-0001
-функционисање
локалне
самоуправе и градских општина, и функције
130- опште услуге.
IV
О промени одобрене апропријације
на начин утврђен ставом II и III, упознати
председника општине Неготин.
V
За
износ
одобрене
промене
апропријација
извршити
измене
распоређених средстава на одговарајућим
позицијама Одлуке о буџету и Финансијског
плана буџета општине Неготин.
VI
О реализацији дате сагласности
стараће се Одељење за буџет, финансије и
локалну пореску администрацију.
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VII
Сагласност за промену апропријација
Општинској управи
општине Неготин,
објавити у Службеном листу општине
Неготин.
ДОСТАВИТИ: Управи за трезор
Неготин, Одељењу за буџет, финансије и
локалну пореску администрацију и архиви
Општинске управе.
ШЕФ ОДЕЉЕЊА,
Димитрије Петровић,с.р.

Република Србија
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ НЕГОТИН
Одељење за буџет, финансије и локалну
пореску администрацију
Број: 401-50/2015-IV/04
20.02.2015.године
Неготин
На основу члана 61.став 9. Закона о
буџетском систему (“Сл. гласник РС”, бр.
54/2009, 73/2010,101/2010, 101/2011 и
93/2012) и члана 15. Одлуке о буџету
општине Неготин за 2015.годину (“Сл.лист
општине Неготин”, бр. 44/14) Одељење за
буџет, финансије
и локалну пореску
администрацију, доноси
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА
ПРОМЕНУ АПРОПРИЈАЦИЈА
ОДОБРЕНИХ ЦЕНТРУ ЗА СОЦИЈАЛНИ
РАД НЕГОТИН У 2015. ГОДИНИ
I
Одобрава се промена апропријација
Центру за социјални рад Неготин , у оквиру
законом предвиђене могућности до 5%
апропријације, за раздео 4. главу 14,програм
11, програмска активност 0901-0001 –
социјалне помоћи, функција 090 –Социјална
заштита неквалификована на другом месту,
позиција 252-накнаде за социјалну заштиту из
буџета, у укупном износу од 80.000,00
динара, ради обезбеђења средстава за редован
рад у Центру за социјални рад Неготин.
II
Измена
апропријација
ће
се
извршити умањењем позиције Одлуке о
буџету општине Неготин за 2015.годину, и
то:
-позиција 252 –Накнаде за социјалну
заштиту из буџета, за 1.6%, економска
класификација 463000-трансфери осталим
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нивоима власти,код Центра за социјални рад
Неготин 472900-остале накнаде из буџета
III
Износ
од
80.000,00
динара,
преусмерава се за намене недовољно
планиране Одлуком о буџету општине
Неготин за 2015.годину , ради обезбеђења
средстава за финансирање
у Центру за
социјални рад Неготин, позиција 248 –услуге
по уговору, економска класификација 463000трансфери осталим нивоима власти, а код
корисника 423900 остале опште услуге,у
оквиру раздела, главе , програма ,програмске
активности и функције из става I овог
решења.
IV
О промени одобрене апропријације на начин
утврђен ставом II и III, упознати председника
општине Неготин.
V
За
износ
одобрене
промене
апропријација
извршити
измене
распоређених средстава на одговарајућим
позицијама Одлуке о буџету и Финансијског
плана буџета општине Неготин.
VI
О реализацији дате сагласности
стараће се Одељење за буџет, финансије и
локалну пореску администрацију.
VII
Сагласност за промену апропријација
Центру за социјални рад- Неготин, објавити у
Службеном листу општине Неготин.
ДОСТАВИТИ: Центру за социјални
рад- Неготин,Управи за трезор у Неготину,
Одељењу за буџет, финансије и локалну
пореску администрацију и архиви Општинске
управе.
ШЕФ ОДЕЉЕЊА,
Димитрије Петровић,с.р.

Република Србија
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ НЕГОТИН
Одељење за буџет, финансије и локалну
пореску администрацију
Број: 401-114/2015-IV/04
10.03.2015. године
Неготин
На основу члана 61.став 9. Закона о
буџетском систему (“Сл. гласник РС”, бр.
54/2009, 73/2010,101/2010, 101/2011 и
93/2012) и члана 15. Одлуке о буџету
општине Неготин за 2015.годину (“Сл.лист
општине Неготин”, бр. 44/14) Одељење за

буџет, финансије
и
администрацију, доноси

14.04.2015.
локалну

пореску

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА
ПРОМЕНУ АПРОПРИЈАЦИЈА
ОДОБРЕНИХ ОПШТИНСКОЈ
УПРАВИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН У
2015. ГОДИНИ
I
Одобрава се промена апропријација
Општинској управи општине Неготин, у
оквиру законом предвиђене могућности до
5% апропријације, раздео 4. глава 1. програм
15.
програмска
активност
0602-0003управљање јавним дугом, функција 170 –
управљање јавним дугом, позиција 87Отплата главнице домаћим кредиторима, у
укупном износу од 50.000,00 динара, ради
обезбеђења средстава за исплату средстава у
буџет Републике Србије.
II
Измена
апропријација
ће
се
извршити умањењем позиције Одлуке о
буџету општине Неготин за 2015.годину, и
то:
-позиција 87 – Отплата главнице
домаћим кредиторима, за 0.15%, економска
класификација 611400-отплата главнице
домаћим банкама, у износу од 50.000,00
динара.
III
Износ
од
50.000,00
динара,
преусмерава се за намене недовољно
планиране Одлуком о буџету општине
Неготин за 2015.годину, односно за средства
по Закључку Владе Републике Србије
број:121-13957/2014 и број:121-13956 од
06.11.2014. године (смањење за 10%
основице), а ради обезбеђења средстава за
финансирање Општинске управе Неготин и
то на новододату позицију 97/1- остале
дотације
и
трансфери,
економска
класификација 465112-остале дотације и
трансфери, у оквиру раздела 4 , главе 1,
програма 5, програмске активности 01010001 унапређење услова за пољопривредну
делатност,
и
функције420
пољопривреда,шумарство,лов и риболовкомасација Радујевац.
IV
О промени одобрене апропријације
на начин утврђен ставом II и III, упознати
председника општине Неготин.

14.04.2015.
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V
За
износ
одобрене
промене
апропријација
извршити
измене
распоређених средстава на одговарајућим
позицијама Одлуке о буџету и Финансијског
плана буџета општине Неготин.
VI
О реализацији дате сагласности
стараће се Одељење за буџет, финансије и
локалну пореску администрацију.
VII
Сагласност за промену апропријација
Општинској управи
општине Неготин,
објавити у Службеном листу општине
Неготин.
ДОСТАВИТИ: Управи за трезор
Неготин, Одељењу за буџет, финансије и
локалну пореску администрацију и архиви
Општинске управе.
ШЕФ ОДЕЉЕЊА,
Валентина Ђуричић,с.р.

Република Србија
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ НЕГОТИН
Одељење за буџет, финансије и локалну
пореску администрацију
Број: 401-116/2015-IV/04
11.03.2015.године
Неготин
На основу члана 61.став 9. Закона о
буџетском систему (“Сл. гласник РС”, бр.
54/2009, 73/2010,101/2010, 101/2011 и
93/2012) и члана 15. Одлуке о буџету
општине Неготин за 2015.годину (“Сл.лист
општине Неготин”, бр. 44/14) Одељење за
буџет, финансије
и локалну пореску
администрацију, доноси
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА
ПРОМЕНУ АПРОПРИЈАЦИЈА
ОДОБРЕНИХ МЕСНИМ
ЗАЈЕДНИЦАМА ОПШТИНЕ
НЕГОТИН У 2015. ГОДИНИ
I
Одобрава се промена апропријација
Месној заједници Речка, у оквиру законом
предвиђене могућности , за раздео 4. главу 7
–месне заједнице, програм 15., програмска
активност 0602-0002- месне заједнице,
функција 620- развој заједнице, извор 01приходи буџета, у
укупном износу од
18.000,00 динара, ради обезбеђења
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средстава за редован рад месне заједнице
Речка општине Неготин.
II
Измена
апропријација
ће
се
извршити умањењем позиције Одлуке о
буџету општине Неготин за 2015.годину, и
то:
-позиција 139-зграде и грађевински
објекти, за 0.03 %, економска класификација
511300-капитално одржавање зграда и
објеката, у износу од 18.000,00 динара.
III
Износ
од
18.000,00
динара,
преусмерава се за намене недовољно
планиране Одлуком о буџету општине
Неготин за 2015.годину, а ради обезбеђења
средстава за финансирање
у месној
заједници Речка, и то на позицију 131материјал, економска класификација
426900- материјал за посебне намене, извор
01 , у оквиру раздела 4., главе 7. програма 15.
програмске активности 0602-0002- месне
заједнице и функције 160- опште јавне услуге
које нису класификоване на другом месту.
IV
О промени одобрене апропријације на начин
утврђен ставом II и III, упознати председника
општине Неготин.
V
За
износ
одобрене
промене
апропријација
извршити
измене
распоређених средстава на одговарајућим
позицијама Одлуке о буџету и Финансијског
плана буџета општине Неготин.
VI
О реализацији дате сагласности
стараће се Одељење за буџет, финансије и
локалну пореску администрацију.
VII
Сагласност за промену апропријација
Месној заједници Речка, објавити у
Службеном листу општине Неготин.
ДОСТАВИТИ: МЗ Речка,Управи за
трезор у Неготину, Одељењу за буџет,
финансије и локалну пореску администрацију
и архиви Општинске управе.

ШЕФ ОДЕЉЕЊА,
Валентина Ђуричић,с.р.
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Република Србија
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ НЕГОТИН
Одељење за буџет, финансије и локалну
пореску администрацију
Број: 401-158/2015-IV/04
01.04.2015.године
Неготин
На основу члана 61.став 9. Закона о
буџетском систему (“Сл. гласник РС”, бр.
54/2009, 73/2010,101/2010, 101/2011 и
93/2012) и члана 15. Одлуке о буџету
општине Неготин за 2015.годину (“Сл.лист
општине Неготин”, бр. 44/14) Одељење за
буџет, финансије
и локалну пореску
администрацију, доноси
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА
ПРОМЕНУ АПРОПРИЈАЦИЈА
ОДОБРЕНИХ МЕСНИМ
ЗАЈЕДНИЦАМА ОПШТИНЕ
НЕГОТИН У 2015. ГОДИНИ
I
Одобрава се промена апропријација
Месним заједницама Мокрање и Видровац, у
оквиру законом предвиђене могућности , за
раздео 4. главу 7 –месне заједнице, програм
15., програмска активност 0602-0002- месне
заједнице, функција 620- развој заједнице,
извор 01- приходи буџета, у укупном износу
од 30.000,00
динара, ради обезбеђења
средстава за редован рад месне заједнице
Мокрање и Видровац општине Неготин.
II
Измена
апропријација
ће
се
извршити умањењем позиције Одлуке о
буџету општине Неготин за 2015.годину, и
то:
-позиција 138-Текуће поправке и
одржавање, за 0.30
%, економска
класификација 425100 – текуће поправке и
одржавање зграда, у износу од 30.000,00
динара.
III
Износ
од
30.000,00
динара,
преусмерава се за намене недовољно
планиране Одлуком о буџету општине
Неготин за 2015.годину, а ради обезбеђења
средстава на позицији 134-новчане казне и
пенали по решењу судова, економска
класификација 483100- новчане казне и
пенали по решењу судова, извор 01 , и то МЗ
Мокрање износ од 20.000,00 динара а МЗ

14.04.2015.

Видровац износ од 10.000,00 динара , и
оквиру раздела 4, главе 7. програма 15.
програмске активности 0602-0002- месне
заједнице и функције 160- опште јавне услуге
које нису класификоване на другом месту.
IV
О промени одобрене апропријације на начин
утврђен ставом II и III, упознати председника
општине Неготин.
V
За
износ
одобрене
промене
апропријација
извршити
измене
распоређених средстава на одговарајућим
позицијама Одлуке о буџету и Финансијског
плана буџета општине Неготин.
VI
О реализацији дате сагласности
стараће се Одељење за буџет, финансије и
локалну пореску администрацију.
VII
Сагласност за промену апропријација
Месним заједницама Мокрање и Видровац,
објавити у Службеном листу општине
Неготин.
ДОСТАВИТИ: МЗ Мокрање, МЗ
Видровац, Управи за трезор у Неготину,
Одељењу за буџет, финансије и локалну
пореску администрацију и архиви Општинске
управе.
ШЕФ ОДЕЉЕЊА,
Валентина Ђуричић,с.р.

14.04.2015.
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