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„Службени лист општине Неготин“

06.03.2018.

На основу члана 32. Став 1. Закона о ванредним ситуацијама ("Сл. гласник Републике
Србије" број 111/09, 92/2011 и 93/12), Штаб за ванредне ситуације за територију општине
Неготин, на ванредној седници одржаној дана 02.03.2018. године донео је

ЗАКЉУЧАК

Предлаже се председнику Општине Неготин да прогласи ванредну ситуацију на
територији општине Неготин.

Образложење

Законом о ванредним ситуацијама ("Сл. лист Републике Србије" број 111/09 и 92/2011)
предвиђено је да је ванредна ситуација стање када су ризици и претње или последица
ванредних догађаја и других опасности по становништво, животну средину и материјална
добра таквог обима и интензитета да њихов настанак или последице није могуће спречити
или отклонити редовним деловањем надлежних органа и служби, због чега је за њихово
ублажавање и отклањање неопходно употребити посебне мере, снаге и средства уз појачан
режим рада.
Вишедневне снежне падавине проузроковале су непроходност путних праваца,
отежано снабдевање основним животним намирницама, здравствено збрињавање, обављање
наставе у школама и отежано обављање осталих животних потреба на територији општине
Неготин и немогућности да се редовним снагама и средствима појава отклони у циљу помоћи
угроженом становништву и спречавање погоршања ситуације, предлаже се председнику
општине Неготин да донесе Одлуку о проглашењу ванредне ситуације на територији
општине Неготин.

Закључак објавити у "Службеном листу општине Неготин".

Република Србија
Општина Неготин
Општински штаб за ванредне ситуације
Број: 870-7-1/2018-II/09
02.03.2018. године

КОМАНДАНТ ШТАБА
Владимир Величковић,дипл.педагог физичке културе,с.р.

06.03.2018.
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На основу члана 32. став 1. Закона о ванредним ситуацијама ("Сл. Гласник Републике
Србије" број 111/09 и 92/2011,93/12) и члана 44. став 5. Закона о локалној самоуправи ("Сл.
гласник Републике Србије" број 129/07,83/2014), а на основу Закључка Штаба за ванредне
ситуације општине Неготин број:870-7-1/2018-II/08 од дана 02.03.2018. године, председник
општине Неготин доноси:

ОДЛУКУ О ПРОГЛАШЕЊУ ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ НЕГОТИН

Проглашава се ванредна ситуација на целој територији општине Неготин, због
елеметарне непогоде - снежне падавине и снежних наноса а све у циљу заштите
становништва, материјалних добара и заштите животне средине.
Штаб за ванредне ситуације општине Неготин координира и руководи акцијом
заштите и спасавања у ванредним ситуацијама утврђеним чланом 34. и 35. Закона о
ванредним ситуацијама ("Сл. Гласник Републике Србије" број:111/09 и 92/2011).
Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у "Службеном листу општине
Неготин".

Република Србија
Општина Неготин
Општински штаб за ванредне ситуације
Број: 870-7-2/201-II/09
02.03.2018. године

ПРЕДСЕДНИК
Владимир Величковић,дипл.педагог физичке културе,с.р.
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На основу члана 69. Закона о буџетском
систему
(„Службени
гласник
РС“,број:
54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/2013,
63/2013-испр.,108/2013,142/2014,68/2015
–
др.
закон,103/2015, 99/2016 и 113/2017) и члана 16.
Одлуке о буџету општине Неготин за 2018. годину
(“Сл. лист општине Неготин”,број: 31/2017),
председник општине Неготин, д о н о с и

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

06.03.2018.

запосленима, одобравају се додатна средства у
износу од 200.000,00 динара из текуће резерве.
Одлуком о буџету општине Неготин за
2018.годину („Сл. лист општине Неготин“, број:
31/2017), у разделу 5. Општинска управа општине
Неготин,програм
15.-опште
услуге
локалне
самоуправе
0602, програмска активност –
функционисање локалне самоуправе и градских
општина
0602-0001,функција 130 – опште
услуге,планирана
средства
на
позицији
159,економској класификацији
416100-награде
запосленима и остали посебни расходи,су
недовољна за за
исплату јубиларних награда
запосленима.
Из тог разлога и на основу свега напред
наведеног,одлучено је као у диспозитиву решења.

I
Из средстава утврђених Одлуком о
буџету општине Неготин за 2018.годину (“Сл. лист
општине Неготин”,број: 31/2017),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 190,
економска класификација 499100 – средства резерве
– текућа резерва,одобравају се средства у износу од
200.000,00 динара.

Решење доставити:Управи за трезор
Експозитури Неготин, Одељењу за буџет,
финансије и локалну пореску администрацију и
архиви Општинске управе општине Неготин.

Број: 401-85/2018-II/04
Дана: 12.02.2018. године
Неготин

II
Средства из става 1. овог решења
распоређују се у оквиру раздела 5. Општинска
управа општине Неготин,програма 15.-опште
услуге локалне самоуправе
0602, програмске
активности –функционисање локалне самоуправе и
градских општина 0602-0001, функције 130 –
опште
услуге,позиције
159,економскe
класификацијe
416100-награде запосленима и
остали посебни расходи,у износу од 200.000,00
динара.
III
О извршењу овог решења стараће се
Одељење за буџет, финансије и локалну пореску
администрацију.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН
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 2018. годину
(“Сл. лист општине Неготин”,број: 31/2017),
председник општине Неготин, д о н о с и
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

IV
I
Решење објавити у „Службеном листу
општине Неготин“.

Образложење
На основу Обавештења председника
oпштине о доношењу решења из текуће резерве за
2018. годину,број: 401-85/2018-IV/04
од
12.02.2018. године за одобравањем додатних
средстава
за
исплату јубиларних награда

Из средстава утврђених Одлуком о
буџету општине Неготин за 2018.годину (“Сл. лист
општине Неготин”,број: 31/2017),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 190,
економска класификација 499100 – средства резерве
– текућа резерва,одобравају се средства у износу од
240.000,00 динара.

06.03.2018.

„Службени лист општине Неготин“

II
Средства из става 1. овог решења
распоређују се у оквиру раздела 2. Председник
општине, програма 16.-политички систем локалне
самоуправе
2101, програмске активности –
функционисање извршних органа
2101-0002,
функције 111 – извршни и законодавни
органи,позиције
28,економскe
класификацијe
423700- репрезентација,у износу од 240.000,00
динара.
III
О извршењу овог решења стараће се
Одељење за буџет, финансије и локалну пореску
администрацију.
IV
Решење објавити у „Службеном листу
општине Неготин“.
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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 2018. годину
(“Сл. лист општине Неготин”,број: 31/2017),
председник општине Неготин, д о н о с и
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
I
Из средстава утврђених Одлуком о
буџету општине Неготин за 2018.годину (“Сл. лист
општине Неготин”,број: 31/2017),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 190,
економска класификација 499100 – средства резерве
– текућа резерва,одобравају се средства у износу од
400.000,00 динара.

Образложење
II
На основу Обавештења председника
oпштине о доношењу решења из текуће резерве за
2018. годину,број: 401-82/2018-IV/04
од
05.02.2018. године за одобравањем додатних
средстава за плаћањe трошкова смештаја за
реализацију пројекта „С Тамаром у акцији“,
одобравају се додатна
средства у износу од
240.000,00 динара из текуће резерве.
Одлуком о буџету општине Неготин за
2018.годину („Сл. лист општине Неготин“, број:
31/2017), у разделу 2. Председник општине,
програм 16.-политички систем локалне самоуправе
2101, програмска активност –функционисање
извршних органа
2101-0002, функција 111 –
извршни и законодавни органи,планирана средства
на позицији 28,економској класификацији 423700репрезентација,су недовољна за плаћање трошкова
смештаја за реализацију пројекта „С Тамаром у
акцији“.
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: 401-82/2018-II/04
Дана: 05.02.2018. године
Неготин

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

Средства из става 1. овог решења
распоређују се у оквиру раздела 2. Председник
општине, програма 16.-политички систем локалне
самоуправе
2101, програмске активности –
функционисање извршних органа
2101-0002,
функције 111 – извршни и законодавни
органи,позиције
27,економскe
класификацијe
422200- трошкови службених путовања у
иностранство,у износу од 400.000,00 динара.
III
О извршењу овог решења стараће се
Одељење за буџет, финансије и локалну пореску
администрацију.
IV
Решење објавити у „Службеном листу
општине Неготин“.

Образложење
На основу Обавештења председника
oпштине о доношењу решења из текуће резерве за
2018. годину,број: 401-100/2018-IV/04
од
28.02.2018. године за одобравањем додатних
средстава за плаћањe свих трошкова на службеном
путу у Брисел, одобравају се додатна средства у
износу од 400.000,00 динара из текуће резерве.
Одлуком о буџету општине Неготин за
2018.годину („Сл. лист општине Неготин“, број:
31/2017), у разделу 2. Председник општине,
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програм 16.-политички систем локалне самоуправе
2101, програмска активност –функционисање
извршних органа
2101-0002, функција 111 –
извршни и законодавни органи,планирана средства
на позицији 27,економској класификацији 422200трошкови службених путовања у иностранство,су
недовољна за плаћање свих трошкова на службеном
путу у Брисел.
Из тог разлога и на основу свега напред
наведеног,одлучено је као у диспозитиву решења.

образовање,Основној школи „Бранислав Нушић“
из Уровице и то на позицији 97,економска
класификација 4631- текући трансфери осталим
нивоима власти,код корисника
економска
класификација 414300 – отпремнине и помоћи,за
трошкове сахране запосленог Вујичић Драгана у
Основној школи „Бранислав Нушић“ из Уровице,у
износу од 35.000,00 динара.

Решење
доставити:Управи за трезор
Експозитури
Неготин, Одељењу за буџет,
финансије и локалну пореску администрацију и
архиви Општинске управе општине Неготин.

О извршењу овог решења стараће се
Одељење за буџет, финансије и локалну пореску
администрацију.

III

IV
Решење објавити у „Службеном листу
општине Неготин“.

Број: 401-100/2018-II/04
Дана: 28.02.2018. године
Неготин

Образложење
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН
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 2018. годину
(“Сл. лист општине Неготин”,број: 31/2017),
председник општине Неготин, д о н о с и

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
I
Из средстава утврђених Одлуком
о буџету општине Неготин за 2018.годину (“Сл.
лист општине Неготин”,број: 31/2017),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 190,
економска класификација 499100 – средства резерве
– текућа резерва,одобравају се средства у износу од
35.000,00 динарa Основној школи „Бранислав
Нушић “ из Уровице.
II
Средства из става 1.овог решења
распоређују се у оквиру раздела 5. ,програма 9 –
основно образовање и васпитање 2002,програмске
активности – функционисање основних школа
2002-0001,функције
912
–
основно

На
основу захтева Основне школе
„Бранислав Нушић “ из Уровице за одобравањем
додатних средстава,број: 401-99/2018-II/04 од
27.02.2018. године и Обавештења председнику
општине о доношењу решења из текуће
резерве,број: 401-99/2018-IV/04 од 27.02.2018.
године,одобравају се додатна средства у износу од
35.000,00 динара из текуће резерве.
Одлуком о буџету општине Неготин за
2018.годину (“Сл. лист општине Неготин”,број:
31/2017), у разделу 5.,програму
9 – основно
образовање
и васпитање 2002,програмској
активности – функционисање основних школа
2002-0001,функцији 912 – основно образовање
,позицији 97,економска класификација 4631- текући
трансфери осталим нивоима власти,код корисника
нису планирана средства за трошкове сахране
запосленог Вујичић Драгана у Основној школи
„Бранислав Нушић“ из Уровице.
Из тог разлога и на основу свега напред
наведеног,одлучено је као у диспозитиву решења.

Решење
доставити: OШ „Бранислав
Нушић “ из Уровице,Управи за трезор Експозитури
Неготин, Одељењу за буџет, финансије и локалну
пореску администрацију и архиви Општинске
управе општине Неготин.

Број: 401-99/2018-II/04
Дана:27.02.2018. године
Неготин
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН
Владимир Величковић,
дипл. педагог физичке културе, с.р.

06.03.2018.
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Република Србија
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ НЕГОТИН
Одељење за буџет, финансије и
локалну пореску администрацију
Број: 401-72/2018-IV/04
30.01.2018. године
Неготин

На основу члана 61. Закона о буџетском
систему („Службени гласник РС“,број:54/2009,
3/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/2013,63/2013ис
пр.,108/2013,142/2014,68/2015 – др. закон,103/2015,
99/2016 и 113/2017) и члана 15. Одлуке о буџету
општине Неготин за 2018. годину (“Сл. лист
општине Неготин”,број: 31/2017), Одељење за
буџет,финансије
и
локалну
пореску
администрацију, д о н о с и
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА
ПРОМЕНУ АПРОПРИЈАЦИЈА
ОДОБРЕНИХ СКУПШТИНИ
ОПШТИНЕ НЕГОТИН У 2018. ГОДИНИ
I
Одобрава се промена апропријација
Скупштини општине Неготин,у оквиру законом
предвиђене
могућности,до
5%
апропријације,раздео 1., програм 16- политички
систем локалне самоуправе
2101,програмска
активност- подршка раду извршних органа власти и
скупштине 2101-0003,функција 160–опште јавне
услуге некласификоване на другом месту,позиција
19-услуге по уговору,економска класификација
423500- стручне услуге-накнада за чланове изборне
комисије и бирачких одбора,у
износу од
160.000,00 динара,извор финансирања 01,ради
обезбеђења средстава за редован рад Скупштине
општине Неготин.
II
Измена апропријација ће се извршити
умањењем позиције Одлуке о буџету општине
Неготин за 2018.годину, и то:
- позиција 19- услуге по уговору,зa 2,67
%,економска класификација
423500- стручне
услуге-накнада за чланове изборне комисије и
бирачких одбора, у износу од 160.000,00 динара,
извор финансирања 01.
III
Износ од 160.000,00 динара,преусмерава
се за намене недовољно планиране Одлуком о
буџету општине Неготин за 2018.годину,а ради
обезбеђења средстава за редован рад Скупштине
општине Неготин и то на позицији 18- трошкови
путовања,економска класификација
422100 –
трошкови службених путовања у земљи, извор
финансирања 01, у оквиру раздела ,програма ,
програмске активности и функције из става 1.
овог решења.
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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
општине Неготин за 2018.годину и Финансијског
плана за рад Скупштине општине Неготин за 2018.
годину.
VI
О реализацији дате сагласности стараће се
Одељење за буџет,финансије и локалну пореску
администрацију.
VII
Сагласност за промену апропријација
Скупштини општине Неготин, објавити у
„Службеном листу општине Неготин“.
Образложење
Чланом 61. Закона о буџетском систему
(„Службени
гласник
РС“,број:
54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/2013,
63/2013-испр.,108/2013,142/2014,68/2015
–
др.
закон,103/2015, 99/2016 и 113/2017) регулисано је
да у току године може се извршити преусмеравање
апропријације одобрене на име одређеног расхода и
издатка.Орган управе надлежан
за финансије
доноси решење о повећању односно смањењу
апропријације путем преусмеравања.
Одлуком о буџету општине Неготин за
2018.годину („Сл. лист општине Неготин“, број:
31/2017), у разделу 1. програму 16- политички
систем локалне самоуправе
2101,програмској
активности- подршка раду извршних органа власти
и скупштине 2101-0003,функцији 160–опште јавне
услуге некласификоване на другом месту ,позицији
18- трошкови путовања,економској класификацији
422100 – трошкови службених путовања у земљи,
из 01 извора финансирања,нису предвиђена
средства у довољном обиму за финансирање
трошкова путовања за локалне изборе.
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.
Обрадила
Лицуловић Љиљана,дипл екон.,с.р.

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА
Валентина Ђуричић, с.р.
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Република Србија
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ НЕГОТИН
Одељење за буџет, финансије и
локалну пореску администрацију
Број: 401-104/2018-IV/04
05.03.2018. 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 и 113/2017) и члана 15.
Одлуке о буџету општине Неготин за 2018. годину
(“Сл. лист општине Неготин”,број: 31/2017),
Одељење за буџет,финансије и локалну пореску
администрацију, д о н о с и
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА
ПРОМЕНУ АПРОПРИЈАЦИЈА
ОДОБРЕНИХ ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ
ОПШТИНЕ НЕГОТИН У 2018. ГОДИНИ
I
Одобрава се промена апропријација
Општинској управи општине Неготин,у оквиру
законом предвиђене могућности,раздео 5. програм
3- локални економски развој 1501, програмска
активностунапређење
привредног
и
инвестиционог амбијента 1501-0001,функција 474–
вишенаменски развојни пројекти,позиција
77зграде
и
грађевински
објекти,економска
класификација 511200- изградња зграда и објеката,
у износу од 95.000,00 динара ,извор финансирања
01 ,ради обезбеђења средстава за редован рад
Општинске управе општине Неготин.
II
Измена апропријација ће се
извршити умањењем позиције Одлуке о буџету
општине Неготин за 2018.годину, и то:
- позиција 77- зграде и грађевински
објекти,за 0,90%,економска класификација 511200изградња зграда и објеката, у износу од 95.000,00
динара, извор финансирања 01.
III
Износ од 95.000,00 динара,преусмерава се
за намене недовољно планиране Одлуком о буџету
општине Неготин за 2018.годину,а ради обезбеђења
средстава за редован рад Општинске управе
општине Неготин и то на
позицији 76/1порези,обавезне таксе,казне и пенали ,економска
класификација 482300 – новчане казне и пенали,
извор финансирања 01, у оквиру раздела ,програма
, програмске активности и функције из става 1.
овог решења.

06.03.2018.

IV
О промени одобрене апропријације на
начин утврђен ставом II и III, упознати
председника општине Неготин.
V
За износ одобрене промене апропријација
извршити измене распоређених средстава на
одговарајућим позицијама Одлуке о буџету
општине Неготин за 2018.годину и Финансијског
плана за рад Општинске управе општине Неготин
за 2018. годину.
VI
О реализацији дате сагласности стараће се
Одељење за буџет,финансије и локалну пореску
администрацију.
VII
Сагласност за промену апропријација
Општинској управи општине Неготин, објавити у
„Службеном листу општине Неготин“.

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 и 113/2017) 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
2018.годину („Сл. лист општине Неготин“, број:
31/2017), у разделу 5. програму 3- локални
економски развој 1501, програмској активностиунапређење привредног и инвестиционог амбијента
1501-0001,функцији 474–вишенаменски развојни
пројекти, нису буџетом предвиђена средства и
додаје се нова позиција 76/1- порези,обавезне
таксе,казне и пенали ,економска класификација
482300 – новчане казне и пенали, извор
финансирања 01.
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.
Обрадила
Лицуловић Љиљана,дипл екон.,с.р.

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА
Валентина Ђуричић, с.р.

06.03.2018.

„Службени лист општине Неготин“
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