
Број 1 страна 1                    „Службени лист општине Неготин“                               17.01.2023. 

 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, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021 и 118/2021-др. 
закон) и члана 15. Одлуке о буџету општине Неготин за 2022. годину  (“Сл. лист општине 
Неготин”, број: 36/2021, 14/2022 и 23/2022),  председник општине Неготин, д о н о с и 
 
       

Р Е Ш Е Њ Е 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 
I 

Из  средстава  утврђених  Одлуком о буџету општине Неготин за 2022. годину (“Сл. 
лист општине Неготин”, број: 36/2021,14/2022 и 23/2022), у разделу 5-Општинска управа, 
програм 15-опште услуге локалне  самоуправе 0602, програмска активност–текућа буџетска 
резерва 0009, функција 160–опште јавне услуге некласификоване на другом месту, позиција 92, 
економска класификација 499100–средства резерве–текућа резерва, одобравају се средства у 
износу од 177.000,00 динара Народној  библиотеци „Доситеј Новаковић“ Неготин. 

 
II 

 Средства из става 1. овог решења распоређују се у оквиру раздела 5, главе 3, програм 
13-развој културе и информисања 1201, програмска активност-функционисање локалних 
установа културе 0001, функција 820–услуге културе, на позицију 238–машине и опрема, 
економску класификацију 512200–административна опрема. 
 

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

IV 
 Решење  објавити у „Службеном листу општине Неготин“. 
 
                           О б р а з л о ж е њ е  
 

На основу захтева Народне  библиотеке „Доситеј Новаковић“ Неготин, број: 401-
511/2022-II/04 од 01.12.2022. године и Обавештења  председнику oпштине о доношењу решења 
из текуће  резерве за 2022. годину, број: 401-511/2022-IV/04 од 01.12.2022. године за 
одобравањем додатних средстава за редован рад Народној  библиотеци „Доситеј Новаковић“ 
Неготин, одобравају се  додатна  средства у износу  од  177.000,00  динара из текуће  резерве.  

Одлуком о буџету општине Неготин за 2022. годину („Сл. лист општине Неготин“, број: 
36/2021,14/2022 и 23/2022), у разделу 5, глави 3, програму 13-развој културе и информисања 
1201, програмској активности-функционисање локалних установа културе 0001, функцији 820–
услуге културе, планирана средства на позицији 238–машине и опрема, економској 
класификацији 512200–административна опрема, недовољна су за куповину рачунарске опреме 
у циљу осавремењавања рада са децом кроз програме и радионице. 

Из тог разлога и на основу свега напред наведеног, одлучено је као у диспозитиву  
решења. 

Решење доставити: Народној библиотеци „Доситеј Новаковић“ Неготин, Управи за 
трезор eкспозитури  Неготин, Одељењу за буџет, финансије и локалну пореску администрацију 
и архиви Општинске управе општине Неготин.   
                                                
 
Број: 401-511/2022-II/04                  
Дана: 01.12.2022. године                                                              
Н е г о т и н 
 
 

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



17.01.2023.                       „Службени лист општине Неготин“                           Број  1 страна  2 
 

             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, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 118/2021-др. 
закон и 138/2022) и члана 15. Одлуке о буџету општине Неготин за 2022. годину  (“Сл. лист 
општине Неготин”, број: 36/2021, 14/2022 и 23/2022),  председник општине Неготин,  
д о н о с и 
       

Р Е Ш Е Њ Е 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 
I 

Из  средстава  утврђених  Одлуком о буџету општине Неготин за 2022. годину (“Сл. 
лист општине Неготин”, број: 36/2021, 14/2022 и 23/2022), у разделу 5-Општинска управа, 
програм 15-опште услуге локалне  самоуправе 0602, програмска активност–текућа буџетска 
резерва 0009, функција 160–опште јавне услуге некласификоване на другом месту, позиција 92, 
економска класификација 499100–средства резерве–текућа резерва, одобравају се средства у 
износу од 287.000,00 динара Mузеју Крајине Неготин. 

II 
 Средства из става 1. овог решења распоређују се у оквиру раздела 5, главе 3, програм 
13-развој културе и информисања 1201, програмска активност-функционисање локалних 
установа културе 0001, функција 820–услуге културе, и то на позицију 221–плате, додаци и 
накнаде запослених, економску класификацију 411100–плате, додаци и накнаде запослених 
износ од 267.000,00 динара и на позицију 222-социјални доприноси на терет послодавца, 
економску класификацију 412200-допринос за здравствено осигурање износ од 20.000,00 
динара. 

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

IV 
 Решење  објавити у „Службеном листу општине Неготин“. 
 
                           О б р а з л о ж е њ е  

На основу захтева Музеја Крајине Неготин , број: 401-543/2022-II/04 од 14.12.2022. 
године и Обавештења  председнику oпштине о доношењу решења из текуће  резерве за 2022. 
годину, број: 401-543/2022-IV/04 од 14.12.2022. године за одобравањем додатних средстава за 
редован рад Музеја Крајине Неготин, одобравају се  додатна  средства у износу  од  287.000,00  
динара из текуће  резерве.  

Одлуком о буџету општине Неготин за 2022. годину („Сл. лист општине Неготин“, број: 
36/2021,14/2022 и 23/2022), у разделу 5, глави 3, програму 13-развој културе и информисања 
1201, програмској активности-функционисање локалних установа културе 0001, функцији 820–
услуге културе, планирана средства на позицији 221–плате, додаци и накнаде запослених, 
економској класификацији 411100–плате, додаци и накнаде запослених и позицији 222-
сицијални доприноси на терет послодавца, економској класификацији 412200-допринос за 
здравствено осигурање, недовољна су за исплату другог дела зараде за новембар месец. 

 Из тог разлога и на основу свега напред наведеног, одлучено је као у диспозитиву  
решења. 

Решење  доставити: Музеју Крајине Неготин, Управи за трезор eкспозитури  Неготин, 
Одељењу за буџет, финансије и локалну пореску администрацију и архиви Општинске управе 
општине Неготин. 
                                                 
 
Број: 401-543/2022-II/04                  
Дана: 14.12.2022. године                                                              
Н е г о т и н 
 
 

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

 



Број 1 страна 3                    „Службени лист општине Неготин“                               17.01.2023. 

                        На основу члана 61. став 12. и 13. 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, 95/2018, 31/2019,72/2019, 
149/2020, 118/2021, 118/2021-др. закон и 138/2022), члана 44. тачка 3. и 5. Закона о локалној 
самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/2007, 83/2014-др. закон,101/2016-др. закон, 47/2018 и 
111/2021-др. закон), члана 65. став 1. тачка 3. и  9.  Статута општине Неготин („Службени лист 
општине Неготин“ број: 4/2019) и члана 14. Одлуке о буџету општине Неготин за 2022. годину 
(“Сл. лист општине Неготин”, број: 36/2021, 14/2022 и 23/2022), председник општине Неготин,  
д о н о с и 
       

Р Е Ш Е Њ Е 
О  ПРЕНОСУ  СРЕДСТАВА У  ТЕКУЋУ  РЕЗЕРВУ 

 
I 

Средства  утврђена Одлуком о буџету општине Неготин за 2022. годину  (“Сл. лист 
општине Неготин”, број: 36/2021, 14/2022 и 23/2022), пренети у текућу резерву, раздео 5 - 
Општинска управа, програм 15-опште услуге локалне  самоуправе 0602, програмска активност–
текућа буџетска резерва 0009, функција 160–опште јавне услуге некласификоване на другом 
месту, позиција 92,економска класификација 499100–средства резерве–текућа резерва. 
 

II 
 Средства планирана на следећој позицији неће се извршити у току 2022. године: 
- из раздела 5-Општинска управа, програм 13-развој културе и информисања 1201, пројектна 
активност–функционисање локалних установа културе 0001, функција 820–услуге културе, 
позиција 222-социјални доприноси на терет послодавца, економска  класификација 412100–
допринос за пензијско и инвалидско осигурање, пренети  у текућу буџетску резерву  износ од 
676.000,00 динара и то: код индиректног корисника Народне библиотеке „Доситеј Новаковић“ 
износ од 298.000,00 динара и код корисника Музеја Крајине износ од 378.000,00. 
 

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

 
IV 

 Решење  ступа на снагу даном доношења и објавити у „Службеном листу општине 
Неготин“. 
 
                           О б р а з л о ж е њ е  
           Одлуком о буџету општине Неготин за 2022. годину  (“Сл. лист општине Неготин”, број: 
36/2021, 14/2022 и 23/2022),  у разделу 5-Општинска управа, програму 13-развој културе и 
информисања 1201, пројектна активност– функционисање локалних установа културе 0001, 
функција 820–услуге културе, на позицији 222-социјални доприноси на терет послодавца, 
економска  класификација 412100–допринос за пензијско и инвалидско осигурање, средства у 
износу од 676.000,00 динара неће бити извршена, те је потребно пренети их у текућу буџетску 
резерву и то: код индиректног корисника Народне библиотеке „Доситеј Новаковић“ 298.000,00 
динара и код корисника Музеја Крајине 378.000,00 динара. 

 
Из тог разлога и на основу свега напред наведеног, одлучено је као у диспозитиву  

решења. 
 

Решење  доставити: Народној библиотеци „Доситеј Новаковић“, Музеју Крајине, 
Управи за трезор експозитури Неготин, Одељењу за буџет, финансије и локалну пореску 
администрацију и архиви Општинске управе општине Неготин.   
                                                  
Број: 401-541/2022-II/04                  
Дана: 14.12.2022. године                                                              
Н е г о т и н 
 

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



17.01.2023.                       „Службени лист општине Неготин“                           Број  1 страна  4 
 

 
             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, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 118/2021-др. 
Закон и 138/2022) и члана 15. Одлуке о буџету општине Неготин за 2022. годину  (“Сл. лист 
општине Неготин”, број: 36/2021, 14/2022 и 23/2022),  председник општине Неготин,  
д о н о с и 
 
       

Р Е Ш Е Њ Е 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 
I 

Из  средстава  утврђених  Одлуком о буџету општине Неготин за 2022. годину (“Сл. 
лист општине Неготин”, број: 36/2021, 14/2022 и 23/2022), у разделу 5- Општинска управа, 
програм 15-опште услуге локалне  самоуправе 0602, програмска активност–текућа буџетска 
резерва 0009, функција 160–опште јавне услуге некласификоване на другом месту, позиција 92, 
економска класификација 499100–средства резерве–текућа резерва, одобравају се средства у 
износу од 183.000,00 динара Историјском архиву Неготин. 

 
II 

 Средства из става 1. овог решења распоређују се у оквиру раздела 5, главе 3, програм 
13-развој културе и информисања 1201, програмска активност-функционисање локалних 
установа културе 0001, функција 820–услуге културе, и то на позицију 221–плате, додаци и 
накнаде запослених, економску класификацију 411100–плате, додаци и накнаде запослених 
износ од 183.000,00 динара. 

       
III 

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

IV 
 Решење  објавити у „Службеном листу општине Неготин“. 
 
                          О б р а з л о ж е њ е  
 

На основу захтева Историјског архива Неготин , број: 401-544/2022-II/04 од 14.12.2022. 
године и Обавештења  председнику oпштине о доношењу решења из текуће  резерве за 2022. 
годину, број: 401-544/2022-IV/04 од 14.12.2022. године за одобравањем додатних средстава за 
редован рад Историјског архива Неготин , одобравају се  додатна  средства у износу  од  
183.000,00  динара из текуће  резерве.  

Одлуком о буџету општине Неготин за 2022. годину („Сл. лист општине Неготин“, број: 
36/2021,14/2022 и 23/2022), у разделу 5, глави 3, програму 13-развој културе и информисања 
1201, програмској активности-функционисање локалних установа културе 0001, функцији 820–
услуге културе, планирана средства на позицији 221–плате, додаци и накнаде запослених, 
економској класификацији 411100–плате, додаци и накнаде запослених, недовољна су за 
исплату другог дела зараде за новембар месец. 

 Из тог разлога и на основу свега напред наведеног, одлучено је као у диспозитиву  
решења. 

Решење  доставити: Историјском архиву Неготин, Управи за трезор eкспозитури  
Неготин, Одељењу за буџет, финансије и локалну пореску администрацију и архиви Општинске 
управе општине Неготин. 
 
Број: 401-544/2022-II/04                  
Дана: 15.12.2022. године                                                              
Н е г о т и н 
 
 

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



Број 1 страна 5                    „Службени лист општине Неготин“                               17.01.2023. 

Република  Србија 
ОПШТИНА НЕГОТИН 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН  
Број: 401-590/2022-II/04 
22.12.2022. године 
Н е г о т и н 
 

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, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021 и 138/2022) и  
члана 14. Одлуке о буџету општине Неготин за 2022. годину (“Сл. лист општине Неготин”, број: 
36/2021,14/2022 и 23/2022), председник општине Неготин, д о н о с и 

 
Р Е Ш Е Њ Е  

        О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ПРОМЕНУ АПРОПРИЈАЦИЈА ОДОБРЕНИХ 
ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ „ПЧЕЛИЦА“   НЕГОТИН У 2022. ГОДИНИ 

 
I 

 
 Одобрава се промена апропријација  Предшколској установи „Пчелица“   Неготин, у 
оквиру  законом  предвиђене  могућности,   раздео 5, глава 1, програм  8-предшколско 
васпитање 2002, програмска активност-функционисање и остваривање предшколског васпитања  
и образовања  0002, функција 911–предшколско образовање, позиција 182-услуге по уговору, 
економска класификација  423300 – услуге образовања и усавршавања запослених, у износу од 
67.000,00 динара, затим позиција 183-специјализоване услуге, економска класификација  424200 
– услуге образовања, културе и спорта, у износу од 109.000,00 динара и позиција 184-текуће 
поправке и одржавање, економска класификација 425200-текуће поправке и одржавање опреме, 
износ од 123.000,00 динара, извор финансирања 07, ради обезбеђења средстава  за редован рад  
Предшколске установе  „Пчелица“   Неготин за 2022. годину. 

             
             II 
 

 Измена апропријација ће се извршити умањењем позиције Одлуке о буџету општине 
Неготин за 2022.годину, и то: 
   - позиција 182-услуге по уговору, економска класификација  423300 – услуге 
усавршавања и образовања запослених, у износу од 67.000,00 динара, извор финансирања 07   
   - позиција 183-специјализоване услуге, економска класификација  424200 – услуге 
образовања, културе и спорта, у износу од 109.000,00 динара, извор финансирања 07 и 
                - позиција 184-текуће поправке и одржавање, економска класификација 425200-текуће 
поправке и одржавање опреме, износ од 123.000,00 динара, извор финансирања 07. 

           
           III 
 

Износ  од  299.000,00   динара, преусмерава се за намене недовољно планиране 
Одлуком о буџету општине Неготин за 2022. годину, а ради обезбеђења средстава за рад  
Предшколској установи „Пчелица“   Неготин за 2022.годину и то:  

- на позицији 185-материјал, економска класификација  426800 – материјали за 
одржавање хигијене и угоститељство, у износу од  299.000,00 динара, извор финансирања 07, у 
оквиру раздела, главе, програма, програмске активности и функције из става 1. овог решења. 

 
          IV 

 
За износ одобрене промене апропријација извршити измене распоређених средстава на 

одговарајућим позицијама Одлуке о буџету општине Неготин за 2022. годину  и  Финансијског 
плана за  рад  Предшколске  установе „Пчелица“   Неготин за 2022. годину. 
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                                      V 

 
 О  реализацији  дате  сагласности стараће се Одељење за буџет,финансије и локалну 
пореску администрацију.                                                      
                                                      
                                                                                 VI 
 
 Сагласност за промену апропријација Предшколској установи „Пчелица“   Неготин , 
објавити у „Службеном листу општине Неготин“. 
 
 
                                                                      О б р а з л о ж е њ е  
 
 

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, 95/2018, 31/2019,72/2019, 149/2020, 118/2021 и 138/2022) 
регулисано је да у току године може извршити преусмеравање апропријације одобрене на име 
одређеног расхода и издатка из осталих извора без ограничења. 

Председник општине доноси решење о повећању односно смањењу апропријације 
путем преусмеравања.  

Одлуком о буџету општине Неготин за 2022. годину (“Сл. лист општине Неготин”, број: 
36/2021,14/2022 и 23/2022),  у  разделу  5,  глави  1, програму  8-предшколско васпитање 2002, 
програмској активности-функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања 
0002, функцији 911-предшколско образовање, на  позицији 185-материјал, економска 
класификација  426800 – материјали за одржавање хигијене и угоститељство, у износу од  
299.000,00 динара, извор финансирања 07, нису предвиђена  довољна средства за рад  
Предшколске  установе  „Пчелица“    Неготин. 

 
 Из тог разлога и на основу свега напред наведеног, одлучено је као у диспозитиву  

решења. 
 
 

РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: Предшколској установи „Пчелица“   Неготин, Управи за 
трезор експозитури Неготин, Одељењу за буџет, финансије и локалну пореску администрацију и 
архиви Општинске управе општине Неготин.  

      
 
 

ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
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, 113/2017, 95/2018, 31/2019,72/2019, 149/2020, 118/2021 и 138/2022) и 
члана 15. Одлуке о буџету општине Неготин за 2022. годину  (“Сл. лист општине Неготин”, 
број: 36/2021, 14/2022 и 23/2022),  председник општине Неготин, д о н о с и 
 
       

Р Е Ш Е Њ Е 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 
I 

Из  средстава  утврђених  Одлуком о буџету општине Неготин за 2022. годину (“Сл. 
лист општине Неготин”, број: 36/2021, 14/2022 и 23/2022), у разделу 5-Општинска управа, 
програм 15-опште услуге локалне  самоуправе 0602, програмска активност–текућа буџетска 
резерва 0009, функција 160–опште јавне услуге некласификоване на другом месту, позиција 92, 
економска класификација 499100–средства резерве–текућа резерва, одобравају се средства у 
износу од 6.000,00 динара Историјском архиву  Неготин. 

 
II 

 Средства из става 1. овог решења распоређују се у оквиру раздела 5, главе 3, програм 
13-развој културе и информисања 1201, програмска активност-функционисање локалних 
установа културе 0001, функција 820–услуге културе, на позицију 223–накнаде у натури, 
економску класификацију 413100 – накнаде у натури. 
 

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

IV 
 Решење  објавити у „Службеном листу општине Неготин“. 
 
 
                           О б р а з л о ж е њ е  
 

На основу захтева Историјског архива  Неготин , број: 401-587/2022-II/04 од 22.12.2022. 
године и Обавештења  председнику oпштине о доношењу решења из текуће  резерве за 2022. 
годину, број: 401-587/2022-IV/04 од 22.12.2022. године за одобравањем додатних средстава за 
редован рад Историјском архиву  Неготин  , одобравају се  додатна  средства у износу  од  
6.000,00  динара из текуће  резерве.  

Одлуком о буџету општине Неготин за 2022. годину („Сл. лист општине Неготин“, број: 
36/2021,14/2022 и 23/2022), у разделу 5, глави 3, програму 13-развој културе и информисања 
1201, програмској активности-функционисање локалних установа културе 0001, функцији 820–
услуге културе, планирана средства на позицији 223–накнаде у натури, економској 
класификацији 413100 – накнаде у натури, недовољна су за доделу новогодишњих пакетића за 
децу запослених. 

 
Из тог разлога и на основу свега напред наведеног, одлучено је као у диспозитиву  

решења. 
 

Решење  доставити: Историјском архиву  Неготин  , Управи за трезор eкспозитури  
Неготин, Одељењу за буџет, финансије и локалну пореску администрацију и архиви Општинске 
управе општине Неготин.   
                                                 
Број: 401-587/2022-II/04                  
Дана: 23.12.2022. године       
Н е г о т и н 
 
 

ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
                             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, 113/2017, 95/2018, 31/2019,72/2019, 149/2020, 118/2021 и 138/2022) и 
члана 15. Одлуке о буџету општине Неготин за 2022. годину  (“Сл. лист општине Неготин”, 
број: 36/2021, 14/2022 и 23/2022),  председник општине Неготин, д о н о с и 
 
       

Р Е Ш Е Њ Е 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 
I 

Из  средстава  утврђених  Одлуком о буџету општине Неготин за 2022. годину (“Сл. 
лист општине Неготин”, број: 36/2022, 14/2022 и 23/2022), у разделу 5-Општинска управа, 
програм 15-опште услуге локалне самоуправе 0602, програмска активност–текућа буџетска 
резерва 0009, функција 160–опште јавне услуге некласификоване на другом месту, позиција 92, 
економска класификација 499100–средства резерве–текућа резерва, одобравају се средства у 
износу од 10.000,00 динара Туристичкој организацији општине Неготин. 

 
II 

 Средства из става 1. овог решења распоређују се у оквиру раздела 5, главе 2, програма 
4-развој туризма 1502, програмске активности-управљање развојем туризма 0001, функције 473–
туризам, на позицију 193–накнаде у натури, економску класификацију 413100–накнаде у 
натури. 
 

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

IV 
 Решење  објавити у „Службеном листу општине Неготин“. 
 
 
                           О б р а з л о ж е њ е  
 

На основу захтева Туристичке организације општине Неготин, број: 401-591/2022-II/04 
од 23.12.2022. године и Обавештења председнику oпштине о доношењу решења из текуће 
резерве за 2022. годину, број: 401-591/2022-IV/04 од 23.12.2022. године за одобравањем 
додатних средстава за редован рад Туристичке организације општине Неготин, одобравају се  
додатна  средства у износу  од  10.000,00  динара из текуће  резерве.  

Одлуком о буџету општине Неготин за 2022.годину („Сл. лист општине Неготин“, број: 
36/2022, 14/2022и 23/2022), у разделу 5, глави 2, програму 4-развој туризма 1502, програмској 
активности-управљање развојем туризма, функције 473–туризам, на позицију 193–накнаде у 
натури, економску класификацију 413100–накнаде у натури, планирана средства недовољна су 
за доделу новогодишњих пакетића за децу запослених. 

Из тог разлога и на основу свега напред наведеног, одлучено је као у диспозитиву  
решења. 

Решење  доставити: Туристичкој организацији општине Неготин, Управи за трезор 
eкспозитури  Неготин, Одељењу за буџет, финансије и локалну пореску администрацију и 
архиви Општинске управе општине Неготин.   
                                                 
Број: 401-591/2022-II/04                  
Дана: 23.12.2022. године                                                              
Н е г о т и н 
 
 

ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
Владимир Величковић, дипл. педагог физичке културе,с.р. 
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Република  Србија 
ОПШТИНА НЕГОТИН 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН  
Број: 401-589/2022-II/04 
22.12.2022. године 
Н е г о т и н 
 

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, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021 и 138/2022) и  
члана 14. Одлуке о буџету општине Неготин за 2022. годину (“Сл. лист општине Неготин”, број: 
36/2021,14/2022 и 23/2022), председник општине Неготин, д о н о с и 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
        О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ПРОМЕНУ АПРОПРИЈАЦИЈА ОДОБРЕНИХ 

ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ „ПЧЕЛИЦА“   НЕГОТИН У 2022. ГОДИНИ 
 
I 

 
 Одобрава се промена апропријација  Предшколској установи „Пчелица“   Неготин, у 
оквиру  законом  предвиђене  могућности до 10%,  раздео 5, глава 1, програм  8-предшколско 
васпитање 2002, програмска активност-функционисање и остваривање предшколског васпитања  
и образовања  0002, функција 911–предшколско образовање, позиција 179-награде запосленима 
и остали посебни расходи, економска класификација  416100 – награде запосленима и остали 
посебни расходи, у износу од 50.000,00 динара, 3,34%, ради обезбеђења средстава за редован 
рад Предшколске установе  „Пчелица“   Неготин за 2022. годину. 

             
             II 
 

 Измена апропријација ће се извршити умањењем позиције Одлуке о буџету општине 
Неготин за 2022.годину, и то: 
   - позиција 179- награде запосленима и остали посебни расходи, економска 
класификација  416100–награде запосленима и остали посебни расходи, у износу од 50.000,00 
динара, извор финансирања 01. 

           
           III 
 

Износ  од  50.000,00   динара, преусмерава се за намене недовољно планиране Одлуком 
о буџету општине Неготин за 2022. годину, а  ради обезбеђења средстава  за рад  Предшколској 
установи „Пчелица“   Неготин за 2022.годину и то:  

 
- на позицији 177-социјална давања запосленима, економска класификација  414400 – 

помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи 
запосчленим, у износу од  50.000,00 динара, извор финансирања 01, у оквиру раздела, главе, 
програма, програмске активности и функције из става 1. овог решења. 

 
          IV 

 
За износ одобрене промене апропријација извршити измене распоређених средстава на 

одговарајућим позицијама Одлуке о буџету општине Неготин за 2022. годину  и  Финансијског 
плана за  рад  Предшколске  установе „Пчелица“   Неготин за 2022. годину. 
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                                      V 

 
 О  реализацији  дате  сагласности стараће се Одељење за буџет,финансије и локалну 
пореску администрацију.                                                      
                                                      
                                                                                 VI 
 
 Сагласност за промену апропријација Предшколској установи „Пчелица“   Неготин , 
објавити у „Службеном листу општине Неготин“. 
 
 
                                                                      О б р а з л о ж е њ е  
 
 

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, 95/2018, 31/2019,72/2019, 149/2020, 118/2021 и 138/2022) 
регулисано је да у току године може извршити преусмеравање апропријације одобрене на име 
одређеног расхода и издатка  до 10 % из буџетских средстава. 

Председник општине доноси решење о повећању односно смањењу апропријације 
путем преусмеравања.  
              Одлуком о буџету општине Неготин за 2022. годину (“Сл. лист општине Неготин”, број: 
36/2021, 14/2022 и 23/2022),  у разделу 5, глави 1, програму  8-предшколско васпитање 2002, 
програмска активност- функционисање и остваривање предшколског васпитања  и образовања  
0002, функција 911–предшколско образовање, на позицији 177-социјална давања запосленима, 
економска класификација  414400 – помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже 
породице и друге помоћи запосленима, у износу од 50.000,00 динара, извор финансирања 01, 
нису предвиђена довољна средства за солидарну помоћ запосленима због рођење детета и 
смртног случаја. 
 

Из тог разлога и на основу свега напред наведеног, одлучено је као у диспозитиву  
решења. 
 
 

РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: Предшколској установи „Пчелица“   Неготин, Управи за 
трезор експозитури Неготин, Одељењу за буџет, финансије и локалну пореску администрацију и 
архиви Општинске управе општине Неготин.  

      
 

 
 

ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
Владимир Величковић, дипл. педагог физичке културе,с.р.                           
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Република  Србија 
ОПШТИНА НЕГОТИН 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН  
Број: 401-605/2022-II/04 
29.12.2022. године 
Н е г о т и н 
 

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, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 118/2021-др. 
закон и 138/2022) и  члана 14. Одлуке о буџету општине Неготин за 2022. годину (“Сл. лист 
општине Неготин”, број: 36/2021, 14/2022 и 23/2022), председник општине Неготин, д о н о с и 
 

 
Р Е Ш Е Њ Е  

        О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ПРОМЕНУ АПРОПРИЈАЦИЈА ОДОБРЕНИХ 
ОПШТИНСКОЈ  УПРАВИ  ОПШТИНЕ НЕГОТИН  У 2022. ГОДИНИ 

 
I 

 
 Одобрава се промена апропријација Општинској управи општине Неготин, у оквиру  
законом  предвиђене  могућности, без ограничења,  раздео 5-општинска управа,  програм   15–
опште услуге локалне самоуправе 0602, програмска активност–функционисање локалне 
самоуправе и градских општина 0001, функција 130–опште услуге, позиција 72-награде 
запосленима и остали посебни расходи, економска класификација 416100-награде запосленима 
и остали послебни расходи, у износу од  60.000,00  динара, извор  финансирања 13, ради 
обезбеђења средстава за редован рад Општинске управе општине Неготин. 

 
II 
 

 Измена апропријација ће се извршити умањењем позиције Одлуке о буџету општине 
Неготин за 2022. годину, и то: 

 - позиција 72-награде запосленима и остали послебни расходи, економска 
класификација 416100-награде запосленима и остали посебни расходи, у износу од  60.000,00  
динара, извор  финансирања 13. 

 
III 

 
Износ од 60.000,00 динара, преусмерава се за намене које нису довољно планиране 

Одлуком о буџету општине Неготин за 2022. годину, а ради обезбеђења додатних средстава  за 
доделу новогодишњих пакетића за децу запослених и то на позицију 69-накнаде у натури, 
економска класификација 413100-накнаде у натури, извор финансирања 13, у оквиру раздела 5, 
програма 15–опште услуге локалне самоуправе 0602, програмске активности-функционисање  
локалне самоуправе и градских општина и функције 130–опште услуге. 

 
IV 

  
За износ одобрене промене апропријација извршити измене распоређених средстава на 

одговарајућим позицијама Одлуке о буџету општине Неготин за 2022. годину  и Финансијског 
плана за рад Општинске управе  општине Неготин за 2022. годину. 

 
V 

 
 О реализацији  дате  сагласности стараће се Одељење за буџет, финансије и локалну 
пореску администрацију.    
 
                                                                                    VI 
 
 Сагласност за промену апропријација Општинској управи  општине Неготин, објавити у 
„Службеном листу општине Неготин“. 
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О б р а з л о ж е њ е 

 
 
 

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, 95/2018, 31/2019,72/2019, 149/2020, 118/2021 и 118/2021-др. 
закон и 138/2022 ) регулисано је да у току године може извршити преусмеравање апропријације 
одобрене на име одређеног расхода и издатка из осталих извора без ограничења. 

Председник општине доноси решење о повећању односно смањењу апропријације 
путем преусмеравања.  

Одлуком о буџету општине Неготин за 2022. годину (“Сл. лист општине Неготин”, број: 
36/2021, 14/2022 и 23/2022),  у оквиру раздела 5, програма 15–опште услуге локалне самоуправе 
0602, програмске активности-функционисање  локалне самоуправе и градских општина, 
функције 130–опште услуге, на позицији 69-накнаде у натури, економској класификацији 
413100-накнаде у натури, извор финансирања 13, нису предвиђена довољна  средства  за доделу 
новогодишњих пакетића за децу запослених. 
              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.
  

 
 
 
      

 
 
 

 
ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

Владимир Величковић, дипл. педагог физичке културе,с.р. 
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Република  Србија 
ОПШТИНА НЕГОТИН 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН  
Број: 401-606/2022-II/04 
29.12.2022. године 
Н е г о т и н 
 
 

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, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021 и 138/2022) и  
члана 14. Одлуке о буџету општине Неготин за 2022. годину (“Сл. лист општине Неготин”, број: 
36/2021, 14/2022 и 23/2022), председник општине Неготин, д о н о с и 
 

 
Р Е Ш Е Њ Е  

        О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ПРОМЕНУ АПРОПРИЈАЦИЈА ОДОБРЕНИХ 
ПРЕДСЕДНИКУ  ОПШТИНЕ НЕГОТИН  У 2022. ГОДИНИ 

 
I 

 
 Одобрава се промена апропријација Председнику општине Неготин, у оквиру  законом  
предвиђене  могућности, без ограничења,  раздео 2-Председник  општине,  програм   16– 
политички систем локалне самоуправе  2101, програмска активност–функционисање извршних 
органа, функција 111–извршни и законодавни органи, позиција 31/1-нематеријална имовина, 
економска класификација 515100-нематеријална имовина, у износу од 10.000,00 динара, извор  
финансирања 13, ради обезбеђења средстава за редован рад Председника  општине Неготин. 

 
II 
 

 Измена апропријација ће се извршити умањењем позиције Одлуке о буџету општине 
Неготин за 2022. годину, и то: 

 - позиција 31/1-нематеријална имовина, економска класификација 515100-
нематеријална имовина, у износу од  10.000,00  динара, извор  финансирања 13.   

 
III 

 
Износ  од  10.000,00 динара, преусмерава се за намене које нису довољно планиране 

Одлуком о буџету општине Неготин за 2022. годину и то на позицију 20-накнаде у натури, 
економска класификација 413100-накнаде у натури, извор финансирања 13, у оквиру раздела, 
програма, програмске активности  и функције из става 1. овог решења. 
 

IV 
  

За износ одобрене промене апропријација извршити измене распоређених средстава на 
одговарајућим позицијама Одлуке о буџету општине Неготин за 2022.годину  и Финансијског 
плана за рад Председника  општине Неготин за 2022. годину. 

 
V 

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

 
VI 

 
 Сагласност за промену апропријација Председнику општине Неготин, објавити у 
„Службеном листу општине Неготин“. 
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                                                                    О б р а з л о ж е њ е  
 
 

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, 95/2018, 31/2019,72/2019, 149/2020, 118/2021 и 138/2022) 
регулисано је да се у току године може извршити преусмеравање апропријације одобрене на 
име одређеног расхода и издатка  без ограничења.  

Председник општине доноси решење о повећању односно смањењу апропријације 
путем преусмеравања.  

 Одлуком о буџету општине Неготин за 2022. годину (“Сл. лист општине Неготин”, 
број: 36/2021, 14/2022и 23/2022),  у  разделу 2-Председник општине, програма, програмске 
активности  и функције из става 1. овог решења, на позицији  20-накнаде у натури, економска 
класификација 413100-накнаде у натури, извор финансирања 13, нису предвиђена довољна 
средства за доделу новогодишњих пакетића за децу запослених. 

  
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.
  

 
      

 
 

ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
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, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 
118/2021-др. закон и 138/2022) и члана 15. Одлуке о буџету општине Неготин за 2022. годину  
(“Сл. лист општине Неготин”, број: 36/2021, 14/2022 и 23/2022), председник општине Неготин,  
д о н о с и 
 
       

Р Е Ш Е Њ Е 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 
I 

 
Из  средстава  утврђених  Одлуком о буџету општине Неготин за 2022. годину (“Сл. 

лист општине Неготин”, број: 36/2021, 14/2022 и 23/2022), у разделу 5-Општинска управа, 
програм 15-опште услуге локалне  самоуправе 0602, програмска активност–текућа буџетска 
резерва 0009, функција 160–опште јавне услуге некласификоване на другом месту, позиција 92, 
економска класификација 499100–средства резерве–текућа резерва, одобравају се средства у 
износу од  6.000,00 динара Скупштини општине Неготин. 

 
II 

 
 Средства из става 1. овог решења распоређују се у оквиру раздела 1, програм 16-
политички систем локалне самоуправе 2101, програмској активности-функционисање 
скупштине  0001, функцији 111–извршни и законодавни органи, на новој позицији 2/1–накнаде 
у натури, економској класификацији  413100-наканде у натури. 
 

       III 
 

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

IV 
 
 Решење  објавити у „Службеном листу општине Неготин“. 
 
                           О б р а з л о ж е њ е  
 

На основу Обавештења  председника  oпштине о доношењу решења из текуће  резерве 
за 2022. годину, број: 401-607/2022-IV/04 од 29.12.2022. године за одобравањем додатних 
средстава за редован рад Скупштине  општине Неготин, одобравају се  додатна   средства у 
износу  од  6.000,00  динара из текуће  резерве.  

Одлуком о буџету општине Неготин за 2022. годину (“Сл. лист општине Неготин”, број: 
36/2021, 14/2022 и 23/2022),  у разделу 1, програму 16-политички систем локалне самоуправе 
2101, програмској активности-  функционисање скупштине  0001, функцији 111–извршни и 
законодавни органи, на новој позицији 2/1–накнаде у натури, економској класификацији  
413100- накнаде у натури, нису планирана средства за новогодишње пакетиће за децу 
запослених. 

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: 401-607/2022-II/04                  
Дана: 29.12.2022. године                                                              
Н е г о т и н 
 
 

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



17.01.2023.                       „Службени лист општине Неготин“                           Број  1 страна  16 
 

      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, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 
118/2021-др. закон и 138/2022) и члана 15. Одлуке о буџету општине Неготин за 2022. годину  
(“Сл. лист општине Неготин”, број: 36/2021, 14/2022 и 23/2022), председник општине Неготин,  
д о н о с и 
 
       

Р Е Ш Е Њ Е 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 
I 

Из  средстава  утврђених  Одлуком о буџету општине Неготин за 2022. годину (“Сл. 
лист општине Неготин”, број: 36/2021, 14/2022 и 23/2022), у разделу 5-Општинска управа, 
програм 15-опште услуге локалне  самоуправе 0602, програмска активност–текућа буџетска 
резерва 0009, функција 160–опште јавне услуге некласификоване на другом месту, позиција 92, 
економска класификација 499100–средства резерве–текућа резерва, одобравају се средства у 
износу од  1.000,00 динара Правобранилаштву општине Неготин. 

 
II 

 Средства из става 1. овог решења распоређују се у оквиру раздела 4, Правобранилаштво 
општине, програм 15-опште услуге локалне самоуправе 0602, програмској активности-
општинско правобранилаштво 0004, функцији 330–судови, на позицији 47–накнаде у натури, 
економској класификацији  413100-наканде у натури. 
 

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

IV 
 Решење  објавити у „Службеном листу општине Неготин“. 
 
 
                           О б р а з л о ж е њ е  
 

На основу Обавештења  председника  oпштине о доношењу решења из текуће  резерве 
за 2022. годину, број: 401-608/2022-IV/04 од 29.12.2022. године за одобравањем додатних 
средстава за редован рад Правобранилаштва  општине Неготин, одобравају се  додатна   
средства у износу  од  1.000,00  динара из текуће  резерве.  

Одлуком о буџету општине Неготин за 2022. годину (“Сл. лист општине Неготин”, број: 
36/2021, 14/2022 и 23/2022), у разделу 4, Правобранилаштво општине, програм 15-опште услуге 
локалне самоуправе 0602, програмској активности-општинско правобранилаштво 0004, 
функцији 330–судови, на позицији 47–накнаде у натури, економској класификацији  413100-
наканде у натури, нису планирана довоњна средства за новогодишње пакетиће за децу 
запослених. 
 

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: 401-608/2022-II/04                  
Дана: 29.12.2022. године                                                              
Н е г о т и н 
 
 

ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ НЕГОТИН                                                                      
                             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, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021 и 118/2021-др. 
закон) и члана 15. Одлуке о буџету општине Неготин за 2022. годину  (“Сл. лист општине 
Неготин”, број: 36/2021, 14/2022 и 23/2022),  председник општине Неготин, д о н о с и 
 
       

Р Е Ш Е Њ Е 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 
I 

 
Из  средстава  утврђених  Одлуком о буџету општине Неготин за 2022. годину (“Сл. 

лист општине Неготин”, број: 36/2021,14/2022 и 23/2022), у разделу 5-Општинска управа, 
програм 15-опште услуге локалне  самоуправе 0602, програмска активност–текућа буџетска 
резерва 0009, функција 160–опште јавне услуге некласификоване на другом месту, позиција 92, 
економска класификација 499100–средства резерве–текућа резерва, одобравају се средства у 
износу од 177.000,00 динара Народној  библиотеци „Доситеј Новаковић“ Неготин. 

 
II 

 Средства из става 1. овог решења распоређују се у оквиру раздела 5, главе 3, програм 
13-развој културе и информисања 1201, програмска активност-функционисање локалних 
установа културе 0001, функција 820–услуге културе, на позицију 238–машине и опрема, 
економску класификацију 512200–административна опрема. 
 

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

IV 
 Решење  објавити у „Службеном листу општине Неготин“. 
 
 
                           О б р а з л о ж е њ е  
 

На основу захтева Народне  библиотеке „Доситеј Новаковић“ Неготин, број: 401-
511/2022-II/04 од 01.12.2022. године и Обавештења  председнику oпштине о доношењу решења 
из текуће  резерве за 2022. годину, број: 401-511/2022-IV/04 од 01.12.2022. године за 
одобравањем додатних средстава за редован рад Народној  библиотеци „Доситеј Новаковић“ 
Неготин, одобравају се  додатна  средства у износу  од  177.000,00  динара из текуће  резерве.  

Одлуком о буџету општине Неготин за 2022. годину („Сл. лист општине Неготин“, број: 
36/2021,14/2022 и 23/2022), у разделу 5, глави 3, програму 13-развој културе и информисања 
1201, програмској активности-функционисање локалних установа културе 0001, функцији 820–
услуге културе, планирана средства на позицији 238–машине и опрема, економској 
класификацији 512200–административна опрема, недовољна су за куповину рачунарске опреме 
у циљу осавремењавања рада са децом кроз програме и радионице. 

 
Из тог разлога и на основу свега напред наведеног, одлучено је као у диспозитиву  

решења. 
 

Решење доставити: Народној библиотеци „Доситеј Новаковић“ Неготин, Управи за 
трезор eкспозитури  Неготин, Одељењу за буџет, финансије и локалну пореску администрацију 
и архиви Општинске управе општине Неготин.   
 
Број: 401-511/2022-II/04                  
Дана: 01.12.2022. године                                                              
Н е г о т и н 
 

ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ НЕГОТИН                                                                      
                      Владимир Величковић, дипл. педагог физичке културе,с.р.                           
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Република  Србија 
ОПШТИНА НЕГОТИН 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН  
Број: 401-555/2022-II/04 
16.12.2022. године 
Н е г о т и н 
 

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, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021,118/2021-др. 
закон и 138/2022) и  члана 14. Одлуке о буџету општине Неготин за 2022. годину (“Сл. лист 
општине Неготин”,број: 36/2021,14/2022 и 23/2022), председник општине Неготин, д о н о с и 

 
Р Е Ш Е Њ Е  

        О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ПРОМЕНУ АПРОПРИЈАЦИЈА ОДОБРЕНИХ ДОМУ 
КУЛТУРЕ  НЕГОТИН У 2022. ГОДИНИ 

 
I 

 
 Одобрава се промена апропријација  Дому културе  Неготин, у оквиру  законом  
предвиђене  могућности,   раздео 5, глава 3, програм  13-развој културе и информисања 1201, 
програмска активност –функционисање локалних установа културе 0001, функција 820 –услуге 
културе, позиција 229- услуге по уговору  , економска класификација  423700 –репрезентација, у 
износу од  70.000,00 динара ,извор финансирања 04 и позиција 230-специјализоване услуге, 
економска класификација  424200 –услуге образовања,културе и спорта , у износу од  30.000,00 
динара ,извор финансирања 08, ради обезбеђења средстава за редован рад  Дома културе  
Неготин  за 2022. годину. 

             
II 

 
 Измена апропријација ће се извршити умањењем позиције Одлуке о буџету општине 
Неготин за 2022.годину, и то: 
 
   - позиција  229- услуге по уговору  , економска класификација  423700 –
репрезентација, у износу од  70.000,00 динара ,извор финансирања 04 и  
                 - позиција 230-специјализоване услуге, економска класификација  424200 –услуге 
образовања,културе и спорта , у износу од  30.000,00 динара ,извор финансирања 08. 
 

III 
 

Износ  од  100.000,00   динара, преусмерава се за намене недовољно планиране 
Одлуком о буџету општине Неготин за 2022.годину,а  ради обезбеђења средстава  за рад  Дома 
културе    Неготин  за 2022.годину и то:  

- на позицији 232-материјал,економска класификација  426800 – материјали за 
одржавање хигијене и угоститељство, у износу од  30.000,00 динара и  економска класификација  
426900 – материјали за посебне намене, у износу од  40.000,00 динара, извор финансирања 04 и 

- на позицији  229 - услуге по уговору, економска класификација  423500 – стручне 
услуге, у износу од  30.000,00 динара, извор финансирања 08 ,у оквиру раздела, главе,програма, 
програмске активности  и функције из става 1. овог решења. 
 

 
          IV 

 
За износ одобрене промене апропријација извршити измене распоређених средстава на 

одговарајућим позицијама Одлуке о буџету општине Неготин за 2022. годину  и  Финансијског 
плана за  рад  Дома културе  Неготин  за 2022. годину. 
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V 

 
 О  реализацији  дате  сагласности стараће се Одељење за буџет,финансије и локалну 
пореску администрацију.                                                      
                  
                                                                                 VI 
 
 Сагласност за промену апропријација Дома културе   Неготин, објавити у „Службеном 
листу општине Неготин“. 
 
 
                                                                      О б р а з л о ж е њ е  
 
 

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, 95/2018, 31/2019,72/2019, 149/2020 и 118/2021) регулисано је 
да у току године може извршити преусмеравање апропријације одобрене на име одређеног 
расхода и издатка из осталих извора без ограничења. 

Председник општине доноси решење о повећању односно смањењу апропријације 
путем преусмеравања.  
Одлуком о буџету општине Неготин за 2022. годину (“Сл. лист општине Неготин”, број: 
36/2021,14/2022 и 23/2022),  у  разделу  5,  глави  3, програму  13-развој културе и информисања 
1201, програмска активност –функционисање локалних установа културе 0001,функцији 820 –
услуге културе,на  позицији 232-материјал,економска класификација  426800 – материјали за 
одржавање хигијене и угоститељство, у износу од  30.000,00 динара и  економска класификација  
426900 – материјали за посебне намене , у износу од  40.000,00 динара извор финансирања 04 и  
позицији  229 - услуге по уговору, економска класификација  423500 – стручне услуге, у износу 
од  30.000,00 динара ,извор финансирања 08,нису предвиђена  довољна средства за рад  Дома 
културе   Неготин  за 2022. годину и зато је потребно  обезбедити средства у наведеним 
износима. 

 
 Из тог разлога и на основу свега напред наведеног, одлучено је као у диспозитиву  

решења. 
 
 

РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: Дому културе  Неготин, Управи за трезор Експозитури 
Неготин, Одељењу за буџет,финансије и локалну пореску администрацију и архиви Општинске 
управе општине Неготин.  

      
 
 

ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
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, 113/2017, 95/2018, 31/2019,72/2019, 149/2020, 
118/2021,118/2021-др. закон и 138/2022) и члана 15. Одлуке о буџету општине Неготин за 2022. 
годину  (“Сл. лист општине Неготин”, број: 36/2021,14/2022 и 23/2022),  председник општине 
Неготин, д о н о с и 
  
       

Р Е Ш Е Њ Е 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 
I 

                    Из  средстава  утврђених  Одлуком о буџету општине Неготин за 2022. годину (“Сл. лист 
општине Неготин”, број: 36/2021,14/2022 и 23/2022), у разделу 5-Општинска управа, програм 
15-опште услуге локалне  самоуправе 0602, програмска активност–текућа буџетска резерва 
0009, функција 160–опште јавне услуге некласификоване на другом месту,позиција 
92,економска класификација 499100–средства резерве–текућа резерва, одобравају се средства у 
износу од  8.000,00 динара  Уметничкој  школи „Стеван Мокрањац“  Неготин. 

      
II 

 Средства из става 1. овог решења распоређују се у оквиру раздела 5, програма 10–
средње образовање 2004, програмске активности–реализација делатности средњег образовања 
0001, функције 920– средње образовање,на позицију 171, економску класификацију 463100-
текући трансфери осталим нивоима власти, економску класификацију код корисника 413100-
накнаде у натури ,по захтеву број: 401-554/2022-II/04   од  16.12.2022.године. 

    
III 

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

IV 
 Решење  објавити у „Службеном листу општине Неготин“. 
                        

О б р а з л о ж е њ е 
 

На основу захтева Уметничке  школе „Стеван Мокрањац“  Неготин, број: 401-554/2022-
II/04  од  16.12.2022.године и  Обавештења  председника  oпштине о доношењу решења из 
текуће  резерве за 2022. годину, број: 401-554/2022-IV/04 од 16.12.2022. године,одобравају се 
додатна  средства у износу од   8.000,00 динара из текуће резерве. 

Одлуком о буџету општине Неготин за 2022. годину (“Сл. лист општине Неготин”, број: 
36/2021,14/2022 и 23/2022), у разделу 5, програму  10–средње образовање 2004, програмској 
активности–реализација делатности средњег образовања 0001, функцији 920– средње 
образовање, позицији 171, економској класификацији 463100-текући трансфери осталим 
нивоима власти, економској класификацији код корисника на четвртом нивоу 413100-накнаде у 
натури, нису планирана довољна финансијска средства у 2022. години неопходна за  исплату 
новчаних честитки за децу запослених   у 2022. години. 

Из тог разлога и на основу свега напред наведеног, одлучено је као у диспозитиву  
решења. 

Решење доставити: Уметничкој  школи „Стеван Мокрањац“  Неготин,  Управи за 
трезор експозитури Неготин, Одељењу за буџет, финансије и локалну пореску администрацију и 
архиви Општинске управе општине Неготин.   
 
Број: 401-554/2022-II/04                  
Дана: 16.12.2022. године                                                              
Н е г о т и н 

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

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



Број 1 страна 21                    „Службени лист општине Неготин“                               17.01.2023. 

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, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 118/2021-др. 
закон и 138/2022) и члана 15. Одлуке о буџету општине Неготин за 2022. годину  (“Сл. лист 
општине Неготин”, број: 36/2021, 14/2022 и 23/2022),  председник општине Неготин, д о н о с и 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 
I 

Из  средстава  утврђених  Одлуком о буџету општине Неготин за 2022. годину (“Сл. 
лист општине Неготин”, број: 36/2021, 14/2022 и 23/2022), у разделу 5- Општинска управа, 
програм 15-опште услуге локалне  самоуправе 0602, програмска активност–текућа буџетска 
резерва 0009, функција 160–опште јавне услуге некласификоване на другом месту, позиција 92, 
економска класификација 499100–средства резерве–текућа резерва, одобравају се средства у 
износу од 1.734.000,00 динара Предшколској установи „Пчелица“  Неготин. 

 
II 

 Средства из става 1. овог решења распоређују се у оквиру раздела 5, главе 1, програм 8-
предшколско васпитање 2002, програмска активност-функционисање и остваривање 
предшколског васпитања и образовања 0002, функција 911–предшколско образовање , и то на 
позицију 174–плате, додаци и накнаде запослених, економску класификацију 411100–плате, 
додаци и накнаде запослених, износ од 1.513.000,00 динара и на позицију 175–социјални 
доприноси на терет послодавца, економску  класификацију 412100–допринос за пензијско и 
инвалидско осигурање,  износ од 75.000,00 динара и економску  класификацију 412200–
допринос за здравствено  осигурање, износ од 146.000,00 динара. 
 

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

IV 
 Решење  објавити у „Службеном листу општине Неготин“. 
 
                           О б р а з л о ж е њ е  

На основу захтева Предшколске установе „Пчелица“  Неготин, број: 401-   /2022-II/04 
од 20.12.2022. године и Обавештења  председнику oпштине о доношењу решења из текуће  
резерве за 2022. годину, број: 401-544/2022-IV/04 од 20.12.2022. године за одобравањем 
додатних средстава за финансирање плата и доприноса  Предшколске установе „Пчелица“  
Неготин , одобравају се  додатна  средства у износу  од  1.734.000,00  динара из текуће  резерве.  

Одлуком о буџету општине Неготин за 2022. годину („Сл. лист општине Неготин“, број: 
36/2021,14/2022 и 23/2022), у разделу 5, глави 1, програму 8-предшколско васпитање 2002, 
програмској активности-функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања 
0002, функцији 911–предшколско образовање , планирана средства  на позицији 174–плате, 
додаци и накнаде запослених, економској  класификацији 411100–плате, додаци и накнаде 
запослених и на позицији 175–социјални доприноси на терет послодавца, економској  
класификацији 412100–допринос за пензијско и инвалидско осигурање и економској  
класификацији 412200–допринос за здравствено  осигурање,недовољна су за исплату другог 
дела зараде за новембар месец 2022. године. 

 Из тог разлога и на основу свега напред наведеног, одлучено је као у диспозитиву  
решења. 

Решење  доставити: Предшколској установи „Пчелица“  Неготин, Управи за трезор 
eкспозитури  Неготин, Одељењу за буџет, финансије и локалну пореску администрацију и 
архиви Општинске управе општине Неготин. 
                                                 
Број: 401-564/2022-II/04                  
Дана: 20.12.2022. године                                                              
Н е г о т и н 

ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
Владимир Величковић, дипл. педагог физичке културе,с.р. 
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~             На основу члана 61. став 12. и 13. 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, 95/2018, 31/2019,72/2019, 149/2020, 
118/2021, 118/2021-др. закон и 138/2022), члана 44. тачка 3. и 5. Закона о локалној самоуправи 
(„Сл. гласник РС“ бр. 129/2007, 83/2014-др. закон,101/2016-др. закон, 47/2018 и 111/2021-др. 
закон), члана 65. став 1. тачка 3. и  9.  Статута општине Неготин („Службени лист општине 
Неготин“ број: 4/2019) и члана 14. Одлуке о буџету општине Неготин за 2022. годину (“Сл. лист 
општине Неготин”, број: 36/2021, 14/2022 и 23/2022), председник општине Неготин, д о н о с и 
~ 

Р Е Ш Е Њ Е 
О  ПРЕНОСУ  СРЕДСТАВА У  ТЕКУЋУ  РЕЗЕРВУ 

 
I 

Средства  утврђена Одлуком о буџету општине Неготин за 2022. годину  (“Сл. лист 
општине Неготин”, број: 36/2021, 14/2022 и 23/2022), пренети у текућу резерву, раздео 5 - 
Општинска управа, програм 15-опште услуге локалне  самоуправе 0602, програмска активност–
текућа буџетска резерва 0009, функција 160–опште јавне услуге некласификоване на другом 
месту, позиција 92,економска класификација 499100–средства резерве–текућа резерва. 
 

II 
 Средства планирана на следећим позицијама неће се извршити у току 2022. године: 
- из раздела 5-Општинска управа, програм 15-oпштe услугe лoкaлнe сaмoупрaвe  0602, 
програмска активност –функционисање локалне самоуправе и градских општина 0001, функција 
130–опште услуге, позиција 67- плате,додаци и накнаде запослених (зараде), економска  
класификација 411100– плате,додаци и накнаде запослених (зараде), пренети  у текућу буџетску 
резерву  износ од 1.513.000,00 динара  и позиција 68- социјални доприноси на терет послодавца, 
економска  класификација 412100–допринос за пензијско и инвалидско осигурање, пренети  у 
текућу буџетску резерву  износ од 75.000,00 динара и економска  класификација 412200–
допринос за здравствено  осигурање, пренети  у текућу буџетску резерву  износ од 146.000,00 
динара. 

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

IV 
 Решење  ступа на снагу даном доношења и објавити у „Службеном листу општине 
Неготин“. 

О б р а з л о ж е њ е 
       Одлуком о буџету општине Неготин за 2022. годину  (“Сл. лист општине Неготин”, 

број: 36/2021, 14/2022 и 23/2022),   у разделу 5, програму 15-опште услуге локалне самоуправе 
0602,програмској  активности: функционисање локалне самоуправе и градских општина 0602-
0001, функција 130 – опште услуге, планирана су средства на  позицији  67, економска  
класификација 411000 – плате,додаци и накнаде запослених (зараде)  у износу од  99.100.000,00 
динара и на позицији 68, економска  класификација 412000- социјални доприноси на терет 
послодавца у износу од 16.100.000,00 динара. 

  Маса средстава за исплату дванаест месечних плата  код Општинске управе је већа од 
потребних средстава  за исплату плата запослених ,из тог разлога  потребно је средства са 
позиције  67, економске  класификације  411000 – плате,додаци и накнаде запослених (зараде) , 
пренети  у текућу резерву у износу од  1.513.000,00 динара и са позиције 68, економске  
класификације  412000- социјални доприноси на терет послодавца, пренети  у текућу резерву у 
износу од  221.000,00 динара 

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: 401-563/2022-II/04                  
Дана: 20.12.2022. године                                                              
Н е г о т и н 

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



Број 1 страна 23                    „Службени лист општине Неготин“                               17.01.2023. 

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, 113/2017, 95/2018, 31/2019,72/2019, 149/2020,118/2021, 118/2021– др. 
закон и 138/2022) и члана 15. Одлуке о буџету општине Неготин за 2022. годину  (“Сл. лист 
општине Неготин”, број: 36/2021,14/2022 и 23/2022),  председник општине Неготин, д о н о с и 
  

Р Е Ш Е Њ Е 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 
I 

                    Из  средстава  утврђених  Одлуком о буџету општине Неготин за 2022. годину (“Сл. лист 
општине Неготин”, број: 36/2021,14/2022 и 23/2022), у разделу 5-Општинска управа, програм 
15-опште услуге локалне  самоуправе 0602, програмска активност–текућа буџетска резерва 
0009, функција 160–опште јавне услуге некласификоване на другом месту, позиција 92, 
економска класификација 499100–средства резерве–текућа резерва, одобравају се средства у 
износу од  2.000,00 динара Основној школи „Момчило Ранковић”  Рајац. 

      
II 

 Средства из става 1. овог решења распоређују се у оквиру раздела 5, програма 9–
основно образовање 2003, програмске активности–реализација делатности основног образовања 
0001, функције 912–основно образовање,  на позицију 170, економску класификацију 463100-
текући трансфери осталим нивоима власти, економска класификација код корисника 413100-
накнаде у натури , по захтеву број: 401-553/2022-II/04 од 16.12.2022.године. 

    
III 

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

IV 
 Решење  објавити у „Службеном листу општине Неготин“. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

На основу захтева Основне школе „Момчило Ранковић”  Рајац, број: 401-553/2022-II/04 
од 16.12.2022. године и Обавештења  председника  oпштине о доношењу решења из текуће  
резерве за 2022. годину, број: 401-553/2022-IV/04 од 16.12.2022. године, одобравају се додатна 
средства у износу од 2.000,00 динара из текуће резерве. 

Одлуком о буџету општине Неготин за 2022. годину (“Сл. лист општине Неготин”, број: 
36/2021,14/2022 и 23/2022), у разделу 5, програму  9–основно образовање 2003, програмској 
активности–реализација делатности основног образовања 0001, функцији  912–основно 
образовање, позицији 170, економској класификацији 463100-текући трансфери осталим 
нивоима власти, економској класификацији код корисника на четвртом нивоу 413100- накнаде у 
натури, нису планирана довољна финансијска средства у 2022. години  која су неопходна за  
доделу поклона за Нову годину  детету  запосленог. 

Из тог разлога и на основу свега напред наведеног, одлучено је као у диспозитиву  
решења. 

Решење доставити: Основној школи „Момчило Ранковић”  Рајац, Управи за трезор 
експозитури Неготин, Одељењу за буџет, финансије и локалну пореску администрацију и 
архиви Општинске управе општине Неготин.   
 
 
Број: 401-553/2022-II/04                  
Дана: 16.12.2022. године                                                              
Н е г о т и н 

        
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН                                                                      

                              Владимир Величковић,дипл. педагог физичке културе,с.р.                           
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Република  Србија 
ОПШТИНА НЕГОТИН 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН  
Број: 401-575/2022-II/04 
20.12.2022. године 
Н е г о т и н 
 

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, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021,118/2021-др. 
закон и 138/2022) и  члана 14. Одлуке о буџету општине Неготин за 2022. годину (“Сл. лист 
општине Неготин”, број: 36/2021,14/2022 и 23/2022), председник општине Неготин, д о н о с и 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
        О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ПРОМЕНУ АПРОПРИЈАЦИЈА ОДОБРЕНИХ 

ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“ НЕГОТИН  У 2022. ГОДИНИ 
 
I 

 Одобрава се промена апропријација Основној школи „Бранко Радичевић“ Неготин, у 
оквиру  законом  предвиђене  могућности, до 10 % апропријације, раздео 5-општинска управа,  
програм  9–основно образовање   2003, програмска  активност – реализација делатности 
основног образовања  0001, функција 912- основно образовање,позиција 170, извор 
финансирања 01,наменe –стални трошкови,економска класификација 421100 – трошкови 
платног промета и банкарских услуга,у износу од 1.000,00 динара,за 0,01 %, ради обезбеђења 
средстава за  редован рад Oснoвнe школе „Бранко Радичевић“ Неготин. 
                                                                                     

II 
 Промена апропријације односи се на промену у финансијском плану ОШ „Бранко 

Радичевић“  Неготин   за 2022. годину тако што се умањује: 
- намена - стални трошкови,економска класификација 421100 – трошкови платног 

промета и банкарских услуга,у износу од 1.000,00 динара,за 0,01 %, извор финансирања 01. 
 

III 
Износ  од  1.000,00 динара, преусмерава се за намене недовољно планиране у 

финансијском плану буџетског корисника за 2022. годину,а ради обезбеђења додатних средстава 
Oснoвној  школи „Бранко Радичевић“ Неготин за исплату накнада трошкова за превоз на посао 
и са посла, на  позицију  170-трансфери осталим нивоима власти,за намену – накнаде трошкова 
за запослене,економска класификација 415100 - накнаде трошкова за запослене,извор 
финансирања 01,у оквиру раздела, програма, програмске активности и функције из става 1. овог 
решења. 
                                                                                     
                                                                                  IV 
 За износ одобрене промене апропријација извршити измене распоређених средстава на 
одговарајућим позицијама Одлуке о буџету општине Неготин за 2022.годину  и Финансијског 
плана Oснoвнe школе „Бранко Радичевић“ Неготин  за 2022. годину. 
 

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

VI 
 
 Сагласност за промену апропријација Општинској управи општине Неготин, објавити у 
„Службеном листу општине Неготин“. 
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                                                                    О б р а з л о ж е њ е  
 

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, 95/2018, 31/2019,72/2019, 149/2020, 118/2021,118/2021-др. 
закон и 138/2022) регулисано је да се у току године може извршити преусмеравање 
апропријације одобрене на име одређеног расхода и издатка у износу до 10% вредности 
апропијације за расход и издатак чији се износ умањује.  

Председник општине доноси решење о повећању односно смањењу апропријације 
путем преусмеравања.  

Одлуком о буџету општине Неготин за 2022. годину (“Сл. лист општине Неготин”, број: 
36/2021, 14/2022 и 23/2022),  у  разделу 5, програму 9- основно образовање  2003, програмској 
активности – реализација делатности основног образовања   0001,функцији 912 –основно 
образовање,на позицију 170-трансфери осталим нивоима власти,намени – накнаде трошкова за 
запослене,економској  класификацији 415100 - накнаде трошкова за запослене, извор 
финансирања 01,нису предвиђена довољна средства за  исплату накнада трошкова за превоз на 
посао и са посла.  

 
Из тог разлога и на основу свега напред наведеног, одлучено је као у диспозитиву  

решења. 
 
 

РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: Oснoвној школи „Бранко Радичевић“  Неготин,Управи за 
трезор експозитури Неготин, Одељењу за буџет, финансије и локалну пореску администрацију и 
архиви Општинске управе општине Неготин.  

 
      

 
 

ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
Владимир Величковић, дипл. педагог физичке културе,с.р. 
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Република  Србија 
ОПШТИНА НЕГОТИН 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН  
Број: 401-574/2022-II/04 
20.12.2022. године 
Н е г о т и н 
 
 

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, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021,118/2021-др. 
закон и 138/2022) и  члана 14. Одлуке о буџету општине Неготин за 2022. годину (“Сл. лист 
општине Неготин”, број: 36/2021,14/2022 и 23/2022), председник општине Неготин, д о н о с и 
 

 
Р Е Ш Е Њ Е  

        О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ПРОМЕНУ АПРОПРИЈАЦИЈА ОДОБРЕНИХ 
ТЕХНИЧКОЈ ШКОЛИ  НЕГОТИН  У 2022. ГОДИНИ 

 
I 

 Одобрава се промена апропријација Техничкој школи Неготин, у оквиру  законом  
предвиђене  могућности, до 10 % апропријације, раздео 5-општинска управа,    програм   10– 
средње образовање  2004, програмска  активност –реализација делатности средњег образовања 
0001, функција 920- средње образовање,позиција 171 – трансфери осталим нивоима власти, 
економска класификација  463100-текући трансфери осталим нивоима власти, економска 
класификација код корисника на четвртом нивоу 421200–енергетске  услуге,у износу од  
30.000,00  динара,за 1,11 %,извор  финансирања 01,ради обезбеђења средстава за  редован рад 
Техничке школе Неготин. 

 
II 

 Измена апропријација ће се извршити умањењем позиције Одлуке о буџету општине 
Неготин за 2022. годину, и то: 

 - позиција 171 – трансфери осталим нивоима власти, економска класификација  463100-
текући трансфери осталим нивоима власти, економска класификација код корисника на 
четвртом нивоу 421200 –енергетске  услуге,у износу од  30.000,00  динара,за 1,11 %,извор  
финансирања 01. 

 
            III 

Износ  од  30.000,00 динара, преусмерава се за намене недовољно планиране у 
финансијском плану буџетског корисника за 2022. годину, а ради обезбеђења додатних 
средстава Техничкој школи Неготин  за обезбеђење средстава за  редован рад Техничке школе 
Неготин у 2022. години, на  позицију  171-трансфери осталим нивоима власти, за намену – 
накнаде у натури ,економска класификација 413100- накнаде у натури,извор финансирања 01,у 
оквиру раздела, програма, програмске активности  и функције из става 1. овог решења. 
                                                                                   
                                                                                    IV 
 За износ одобрене промене апропријација извршити измене распоређених средстава на 
одговарајућим позицијама Одлуке о буџету општине Неготин за 2022.годину  и Финансијског 
плана за рад  Техничке школе Неготин за 2022.годину. 
 
                                                                                     V 
 О реализацији дате сагласности стараће се Одељење за буџет, финансије и локалну 
пореску администрацију.    
 
                                                                                    VI 
 Сагласност за промену апропријација Општинској управи општине Неготин, објавити у 
„Службеном листу општине Неготин“. 
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                                                                    О б р а з л о ж е њ е  
 
 

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, 95/2018, 31/2019,72/2019, 149/2020, 118/2021,118/2021-др. 
закон и 138/2022) регулисано је да се у току године може извршити преусмеравање 
апропријације одобрене на име одређеног расхода и издатка у износу до 10% вредности 
апропијације за расход и издатак чији се износ умањује.  

Председник општине доноси решење о повећању односно смањењу апропријације 
путем преусмеравања.  

Одлуком о буџету општине Неготин за 2022. годину (“Сл. лист општине Неготин”, број: 
36/2021,14/2022 и 23/2022),  у  разделу 5-општинска управа, програму 10- средње образовање   
2004, програмској активности –реализација делатности средњег образовања  0001, функцији 
920-средње образовање,  на позицију 171-трансфери осталим нивоима власти,намени – накнаде 
у натури  ,економској класификацији 413100- накнаде у натури,извор финансирања 01,нису 
предвиђена довољна средства  за новогодишње пакетиће за децу запослених  у 2022. години.  

.  
 
Из тог разлога и на основу свега напред наведеног, одлучено је као у диспозитиву  

решења. 
 
 

РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: Техничкој школи,Управи за трезор експозитури Неготин, 
Одељењу за буџет, финансије и локалну пореску администрацију и архиви Општинске управе 
општине Неготин.  

 
      

 
 

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

 
 
 
 
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



17.01.2023.                       „Службени лист општине Неготин“                           Број  1 страна  28 
 

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, 113/2017, 95/2018, 31/2019,72/2019, 149/2020,118/2021,118/2021-др. 
закон и 138/2022) и члана 15. Одлуке о буџету општине Неготин за 2022. годину  (“Сл. лист 
општине Неготин”, број: 36/2021,14/2022 и 23/2022),  председник општине Неготин, д о н о с и 
  

Р Е Ш Е Њ Е 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 
I 

                    Из  средстава  утврђених  Одлуком о буџету општине Неготин за 2022. годину (“Сл. лист 
општине Неготин”, број: 36/2021,14/2022 и 23/2022), у разделу 5-Општинска управа, програм 
15-опште услуге локалне  самоуправе 0602, програмска активност–текућа буџетска резерва 
0009, функција 160–опште јавне услуге некласификоване на другом месту, позиција 92, 
економска класификација 499100–средства резерве–текућа резерва, одобравају се средства у 
износу од  99.000,00 динара Основној школи „Вук Караџић”  Неготин. 

      
II 

 Средства из става 1. овог решења распоређују се у оквиру раздела 5, програма 9–
основно образовање 2003, програмске активности–реализација делатности основног образовања 
0001, функције 912–основно образовање,  на позицију 170, економску класификацију 463100-
текући трансфери осталим нивоима власти, економска класификација код корисника 421200- 
енергетске услуге,у износу од 97.000,00 динара и економска класификација код корисника 
421400- услуге комуникација, у износу од 2.000,00 динара,по захтеву број: 401-571/2022-II/04 од  
20.12.2022.године. 

    
III 

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

 
IV 

 Решење  објавити у „Службеном листу општине Неготин“. 
                        

О б р а з л о ж е њ е 
 

На основу захтева Основне школе „Вук Караџић”  Неготин, број: 401-571/2022-II/04 од 
20.12.2022. године и Обавештења  председника  oпштине о доношењу решења из текуће  резерве 
за 2022. годину, број: 401-571/2022-IV/04 од 20.12.2022. године, одобравају се додатна средства 
у износу од 99.000,00 динара из текуће резерве. 

Одлуком о буџету општине Неготин за 2022. годину (“Сл. лист општине Неготин”, број: 
36/2021,14/2022 и 23/2022), у разделу 5, програму  9–основно образовање 2003, програмској 
активности–реализација делатности основног образовања 0001, функцији  912–основно 
образовање, позицији 170, економској класификацији 463100-текући трансфери осталим 
нивоима власти, економској класификацији код корисника на четвртом нивоу 421200- 
енергетске услуге,у износу од 97.000,00 динара и економској класификацији код корисника 
421400- услуге комуникација, у износу од 2.000,00 динара, нису планирана довољна 
финансијска средства у 2022. години за исплату  енергетских услуга и услуга комуникација које 
су повећане због промена цена. 

Из тог разлога и на основу свега напред наведеног, одлучено је као у диспозитиву  
решења. 

Решење доставити: Основној школи „Вук Караџић”  Неготин, Управи за трезор 
експозитури Неготин, Одељењу за буџет, финансије и локалну пореску администрацију и 
архиви Општинске управе општине Неготин.   
 
Број: 401-571/2022-II/04                  
Дана: 20.12.2022. године                                                              
Н е г о т и н 

 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН                                                                      
                              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, 113/2017, 95/2018, 31/2019,72/2019, 149/2020,118/2021, 118/2021– др. 
закон и 138/2022) и члана 15. Одлуке о буџету општине Неготин за 2022. годину  (“Сл. лист 
општине Неготин”, број: 36/2021,14/2022 и 23/2022),  председник општине Неготин, д о н о с и 
  

Р Е Ш Е Њ Е 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 
I 

                    Из  средстава  утврђених  Одлуком о буџету општине Неготин за 2022. годину (“Сл. лист 
општине Неготин”, број: 36/2021,14/2022 и 23/2022), у разделу 5-Општинска управа, програм 
15-опште услуге локалне  самоуправе 0602, програмска активност–текућа буџетска резерва 
0009, функција 160–опште јавне услуге некласификоване на другом месту, позиција 92, 
економска класификација 499100–средства резерве–текућа резерва, одобравају се средства у 
износу од  18.000,00 динара Основној школи „Момчило Ранковић”  Рајац. 

      
II 

 Средства из става 1. овог решења распоређују се у оквиру раздела 5, програма 9–
основно образовање 2003, програмске активности–реализација делатности основног образовања 
0001, функције 912–основно образовање,  на позицију 170, економску класификацију 463100-
текући трансфери осталим нивоима власти, економска класификација код корисника 413100- 
накнаде у натури, по захтеву број: 401-566/2022-II/04 од 20.12.2022.године. 

    
III 

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

 
IV 

Решење  објавити у „Службеном листу општине Неготин“. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

На основу захтева Основне школе „Момчило Ранковић”  Рајац, број: 401-566/2022-II/04 
од 20.12.2022. године и Обавештења  председника  oпштине о доношењу решења из текуће  
резерве за 2022. годину, број: 401-566/2022-IV/04 од 20.12.2022. године, одобравају се додатна 
средства у износу од 18.000,00 динара из текуће резерве. 

Одлуком о буџету општине Неготин за 2022. годину (“Сл. лист општине Неготин”, број: 
36/2021,14/2022 и 23/2022), у разделу 5, програму  9–основно образовање 2003, програмској 
активности–реализација делатности основног образовања 0001, функцији  912–основно 
образовање, позицији 170, економској класификацији 463100-текући трансфери осталим 
нивоима власти, економској класификацији код корисника на четвртом нивоу 413100- накнаде у 
натури, нису планирана довољна финансијска средства у 2022. години  зa пoклoнe зa дeцу 
зaпoслeних. 

Из тог разлога и на основу свега напред наведеног, одлучено је као у диспозитиву  
решења. 

Решење доставити: Основној школи „Момчило Ранковић”  Рајац, Управи за трезор 
експозитури Неготин, Одељењу за буџет, финансије и локалну пореску администрацију и 
архиви Општинске управе општине Неготин.   
 
Број: 401-566/2022-II/04                  
Дана: 20.12.2022. године                                                              
Н е г о т и н 

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

 
              
 



17.01.2023.                       „Службени лист општине Неготин“                           Број  1 страна  30 
 

               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, 113/2017, 95/2018, 31/2019,72/2019, 149/2020,118/2021, 
118/2021– др. закон и 138/2022) и члана 15. Одлуке о буџету општине Неготин за 2022. годину  
(“Сл. лист општине Неготин”, број: 36/2021,14/2022 и 23/2022),  председник општине Неготин, д 
о н о с и 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

I 
                    Из  средстава  утврђених  Одлуком о буџету општине Неготин за 2022. годину (“Сл. лист 

општине Неготин”, број: 36/2021,14/2022 и 23/2022), у разделу 5-Општинска управа, програм 
15-опште услуге локалне  самоуправе 0602, програмска активност–текућа буџетска резерва 
0009, функција 160–опште јавне услуге некласификоване на другом месту, позиција 92, 
економска класификација 499100–средства резерве–текућа резерва, одобравају се средства у 
износу од  97.000,00 динара Основној школи „Момчило Ранковић”  Рајац. 

      
II 

 Средства из става 1. овог решења распоређују се у оквиру раздела 5, програма 9–
основно образовање 2003, програмске активности–реализација делатности основног образовања 
0001, функције 912–основно образовање,  на позицију 170, економску класификацију 463100-
текући трансфери осталим нивоима власти, економска класификација код корисника 425100-
текуће поправке и одржавање зграда и објеката, по захтеву број: 401-567/2022-II/04 од 
20.12.2022.године. 

    
III 

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

 
IV 

 Решење  објавити у „Службеном листу општине Неготин“. 
                        

О б р а з л о ж е њ е 
 

На основу захтева Основне школе „Момчило Ранковић”  Рајац, број: 401-567/2022-II/04 
од 20.12.2022. године и Обавештења  председника  oпштине о доношењу решења из текуће  
резерве за 2022. годину, број: 401-567/2022-IV/04 од 20.12.2022. године, одобравају се додатна 
средства у износу од 97.000,00 динара из текуће резерве. 

Одлуком о буџету општине Неготин за 2022. годину (“Сл. лист општине Неготин”, број: 
36/2021,14/2022 и 23/2022), у разделу 5, програму  9–основно образовање 2003, програмској 
активности–реализација делатности основног образовања 0001, функцији  912–основно 
образовање, позицији 170, економској класификацији 463100-текући трансфери осталим 
нивоима власти, економској класификацији код корисника на четвртом нивоу 425100- текуће 
поправке и одржавање зграда и објеката, нису планирана довољна финансијска средства у 2022. 
години  која су неопходна за  замену електричне инсталације у школи Рајац. 

Из тог разлога и на основу свега напред наведеног, одлучено је као у диспозитиву  
решења. 

Решење доставити: Основној школи „Момчило Ранковић”  Рајац, Управи за трезор 
експозитури Неготин, Одељењу за буџет, финансије и локалну пореску администрацију и 
архиви Општинске управе општине Неготин.   
 
Број: 401-567/2022-II/04                  
Дана: 20.12.2022. године                                                              
Н е г о т и н 

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

 
              
 



Број 1 страна 31                    „Службени лист општине Неготин“                               17.01.2023. 

               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, 113/2017, 95/2018, 31/2019,72/2019, 
149/2020,118/2021,118/2021-др. закон и 138/2022) и члана 15. Одлуке о буџету општине Неготин 
за 2022. годину  (“Сл. лист општине Неготин”, број: 36/2021,14/2022 и 23/2022),  председник 
општине Неготин, д о н о с и 
  
       

Р Е Ш Е Њ Е 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 
I 

                    Из  средстава  утврђених  Одлуком о буџету општине Неготин за 2022. годину (“Сл. лист 
општине Неготин”, број: 36/2021,14/2022 и 23/2022), у разделу 5-Општинска управа, програм 
15-опште услуге локалне  самоуправе 0602, програмска активност–текућа буџетска резерва 
0009, функција 160–опште јавне услуге некласификоване на другом месту, позиција 92, 
економска класификација 499100–средства резерве–текућа резерва, одобравају се средства у 
износу од  10.000,00 динара Основној школи „Хајдук Вељко”  Штубик. 

      
II 

 Средства из става 1. овог решења распоређују се у оквиру раздела 5, програма 9–
основно образовање 2003, програмске активности–реализација делатности основног образовања 
0001, функције 912–основно образовање,  на позицију 170, економску класификацију 463100-
текући трансфери осталим нивоима власти, економска класификација код корисника 413100- 
накнаде у натури, по захтеву број: 401-569/2022-II/04 од 20.12.2022.године. 

    
III 

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

IV 
 Решење  објавити у „Службеном листу општине Неготин“. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

На основу захтева Основне школе „Хајдук Вељко”  Штубик , број: 401-569/2022-II/04 
од 20.12.2022. године и Обавештења  председника  oпштине о доношењу решења из текуће  
резерве за 2022. годину, број: 401-569/2022-IV/04 од 21.12.2022. године, одобравају се додатна 
средства у износу од 10.000,00 динара из текуће резерве. 

Одлуком о буџету општине Неготин за 2022. годину (“Сл. лист општине Неготин”, број: 
36/2021,14/2022 и 23/2022), у разделу 5, програму  9–основно образовање 2003, програмској 
активности–реализација делатности основног образовања 0001, функцији  912–основно 
образовање, позицији 170, економској класификацији 463100-текући трансфери осталим 
нивоима власти, економској класификацији код корисника на четвртом нивоу 413100- накнаде у 
натури, нису планирана довољна финансијска средства у 2022. години за исплату поклона за 
децу запослених. 

Из тог разлога и на основу свега напред наведеног, одлучено је као у диспозитиву  
решења. 

Решење доставити: Основној школи „Хајдук Вељко”Штубик, Управи за трезор 
експозитури Неготин, Одељењу за буџет, финансије и локалну пореску администрацију и 
архиви Општинске управе општине Неготин.   
 
Број: 401-569/2022-II/04                  
Дана: 21.12.2022. године                                                              
Н е г о т и н 

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

 
              
 



17.01.2023.                       „Службени лист општине Неготин“                           Број  1 страна  32 
 

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, 113/2017, 95/2018, 31/2019,72/2019, 149/2020,118/2021,118/2021-др. 
закон и 138/2022) и члана 15. Одлуке о буџету општине Неготин за 2022. годину  (“Сл. лист 
општине Неготин”, број: 36/2021,14/2022 и 23/2022),  председник општине Неготин, д о н о с и 
 
       

Р Е Ш Е Њ Е 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 
I 

Из  средстава  утврђених  Одлуком о буџету општине Неготин за 2022. годину (“Сл. 
лист општине Неготин”, број: 36/2021,14/2022 и 23/2022), у разделу 5-Општинска управа, 
програм 15-опште услуге локалне  самоуправе 0602, програмска активност–текућа буџетска 
резерва 0009, функција 160–опште јавне услуге некласификоване на другом месту, позиција 92, 
економска класификација 499100–средства резерве–текућа резерва, одобравају се средства у 
износу од  12.000,00 динара  ОШ „Бранислав Нушић“ Уровица. 

 
II 

 Средства из става 1. овог решења распоређују се у оквиру раздела 5, програм  9-основно 
образовање 2003,програмска активност-реализација делатности основног образовања 
0001,функција 912-основно образовање, на позицији 170-трансфери осталим нивоима 
власти,економској класификацији 413100- накнаде у натури,у изнoсу oд 12.000,00 динара. 
 

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

IV 
 Решење  објавити у „Службеном листу општине Неготин“. 
 
                           О б р а з л о ж е њ е  
 

На основу захтева ОШ „Бранислав Нушић“ Уровица, број: 401-548/2022-II/04 од 
15.12.2022. године и Обавештења  председника  oпштине о доношењу решења из текуће  резерве 
за 2022. годину, број: 401-548/2022-IV/04 од 21.12.2022. године за одобравањем додатних 
средстава за редован рад ОШ „Бранислав Нушић“ Уровица, одобравају се  додатна   средства у 
износу  од  12.000,00 динара из текуће  резерве.  

Одлуком о буџету општине Неготин за 2022.годину („Сл. лист општине Неготин“, број: 
36/2021,14/2022 и 23/2022), у разделу 5, програму 9-основно образовање   2003,  програмској 
активности-реализација делатности основног образовања 0001, функцији 912-основно 
образовање, нису планирана довољна средства за исплату поклона за децу запослених на  
позицији 170-трансфери осталим нивоима власти,економској класификацији 413100- накнаде у 
натури,у изнoсу oд 12.000,00 динара  у  Основној школи „Бранислав Нушић“  Уровица. 

Из тог разлога и на основу свега напред наведеног, одлучено је као у диспозитиву  
решења. 

Решење  доставити: Основној школи „Бранислав Нушић“ у Уровици,Управи за трезор 
експозитури  Неготин, Одељењу за буџет, финансије и локалну пореску администрацију и 
архиви Општинске управе општине Неготин.   
                                                 
 
Број: 401-548/2022-II/04                  
Дана: 21.12.2022. године                                                              
Н е г о т и н 
 
 

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

 
              



Број 1 страна 33                    „Службени лист општине Неготин“                               17.01.2023. 

               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, 113/2017, 95/2018, 31/2019,72/2019, 
149/2020,118/2021,118/2021– др. закон и 138/2022) и члана 15. Одлуке о буџету општине 
Неготин за 2022. годину  (“Сл. лист општине Неготин”, број: 36/2021,14/2022 и 23/2022),  
председник општине Неготин, д о н о с и 
  

Р Е Ш Е Њ Е 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 
I 

                    Из  средстава  утврђених  Одлуком о буџету општине Неготин за 2022. годину (“Сл. лист 
општине Неготин”, број: 36/2021,14/2022 и 23/2022), у разделу 5-Општинска управа, програм 
15-опште услуге локалне  самоуправе 0602, програмска активност–текућа буџетска резерва 
0009, функција 160–опште јавне услуге некласификоване на другом месту, позиција 92, 
економска класификација 499100–средства резерве–текућа резерва, одобравају се средства у 
износу од  21.000,00 динара Основној школи „Јован Јовановић Змај”  Јабуковац. 

      
II 

 Средства из става 1. овог решења распоређују се у оквиру раздела 5, програма 9–
основно образовање 2003, програмске активности–реализација делатности основног образовања 
0001, функције 912–основно образовање,  на позицију 170, економску класификацију 463100-
текући трансфери осталим нивоима власти, економска класификација код корисника 413100- 
накнаде у натури, по захтеву број: 401-568/2022-II/04 од 20.12.2022.године. 

    
III 

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

IV 
 Решење  објавити у „Службеном листу општине Неготин“. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

На основу захтева Основне школе „Јован Јовановић Змај”  Јабуковац, број: 401-
568/2022-II/04 од 20.12.2022. године и Обавештења  председника  oпштине о доношењу решења 
из текуће  резерве за 2022. годину, број: 401-568/2022-IV/04 од 20.12.2022. године, одобравају се 
додатна средства у износу од 21.000,00 динара из текуће резерве. 

Одлуком о буџету општине Неготин за 2022. годину (“Сл. лист општине Неготин”, број: 
36/2021,14/2022 и 23/2022), у разделу 5, програму  9–основно образовање 2003, програмској 
активности–реализација делатности основног образовања 0001, функцији  912–основно 
образовање, позицији 170, економској класификацији 463100-текући трансфери осталим 
нивоима власти, економској класификацији код корисника на четвртом нивоу 413100- накнаде у 
натури, нису планирана довољна финансијска средства у 2022. години за исплату поклона за 
децу запослених. 

Из тог разлога и на основу свега напред наведеног, одлучено је као у диспозитиву  
решења. 

Решење доставити: Основној школи „Јован Јовановић Змај”  Јабуковац,               
Управи за трезор експозитури Неготин, Одељењу за буџет, финансије и локалну пореску 
администрацију и архиви Општинске управе општине Неготин.   
 
 
Број: 401-568/2022-II/04                  
Дана:21.12.2022. године                                                              
Н е г о т и н 

      
 
 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН                                                                      

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



17.01.2023.                       „Службени лист општине Неготин“                           Број  1 страна  34 
 

              На основу члана 61. став 12. и 13. 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, 95/2018, 31/2019,72/2019, 149/2020, 118/2021, 
118/2021-др. закон и 138/2022), члана 44. тачка 3. и 5. Закона о локалној самоуправи („Сл. 
гласник РС“ бр. 129/2007, 83/2014-др. закон,101/2016-др. закон, 47/2018 и 111/2021-др. закон), 
члана 65. став 1. тачка 3. и  9.  Статута општине Неготин („Службени лист општине Неготин“ 
број: 4/2019) и члана 14. Одлуке о буџету општине Неготин за 2022. годину (“Сл. лист општине 
Неготин”, број: 36/2021, 14/2022 и 23/2022), председник општине Неготин, д о н о с и 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О  ПРЕНОСУ  СРЕДСТАВА У  ТЕКУЋУ  РЕЗЕРВУ 

 
I 

Средства  утврђена Одлуком о буџету општине Неготин за 2022. годину  (“Сл. лист 
општине Неготин”, број: 36/2021, 14/2022 и 23/2022), пренети у текућу резерву, раздео 5 - 
Општинска управа, програм 15-опште услуге локалне  самоуправе 0602, програмска активност–
текућа буџетска резерва 0009, функција 160–опште јавне услуге некласификоване на другом 
месту, позиција 92,економска класификација 499100–средства резерве–текућа резерва. 
 

II 
 Средства планирана на следећој позицији неће се извршити у току 2022. године: 
- из раздела 5-Општинска управа, програм 13-развој културе и информисања 1201, програмска  
активност –функционисање локалних установа културе 0001, функција 820–услуге културе, 
позиција  221- плате,додаци и накнаде запослених (зараде), економска  класификација 411100– 
плате,додаци и накнаде запослених (зараде),код индиректног корисника буџета Дом културе 
„Стеван Мокрањац“ Неготин, пренети  у текућу буџетску резерву  износ од 8.000,00 динара. 

        
III 

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

 
IV 

 Решење  ступа на снагу даном доношења и објавити у „Службеном листу општине 
Неготин“. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

       Одлуком о буџету општине Неготин за 2022. годину  (“Сл. лист општине Неготин”, 
број: 36/2021, 14/2022 и 23/2022),   у разделу 5, програму 13-развој културе и информисања 
1201, програмској  активности–функционисање локалних установа културе 0001, функција 820–
услуге културе, планирана су средства на  позиција  221- плате,додаци и накнаде запослених 
(зараде), економска  класификација 411000 – плате,додаци и накнаде запослених (зараде)  у 
износу од  14.532.000,00 динара. 

  Маса средстава за исплату дванаест месечних плата  код Дом културе „Стеван 
Мокрањац“ Неготин  је већа од потребних средстава  за исплату плата запослених ,из тог 
разлога  потребно је средства са позиције 221- плате,додаци и накнаде запослених (зараде), 
економска  класификација 411100– плате,додаци и накнаде запослених (зараде), пренети  у 
текућу резерву у износу од  8.000,00 динара. 

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: 401-578/2022-II/04                  
Дана: 21.12.2022. године                                                              
Н е г о т и н 
 
 

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



Број 1 страна 35                    „Службени лист општине Неготин“                               17.01.2023. 

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, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 118/2021-др. 
закон и 138/2022) и члана 15. Одлуке о буџету општине Неготин за 2022. годину  (“Сл. лист 
општине Неготин”, број: 36/2021, 14/2022 и 23/2022),  председник општине Неготин,  
д о н о с и 
 
       

Р Е Ш Е Њ Е 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 
I 

Из  средстава  утврђених  Одлуком о буџету општине Неготин за 2022. годину (“Сл. 
лист општине Неготин”, број: 36/2021, 14/2022 и 23/2022), у разделу 5- Општинска управа, 
програм 15-опште услуге локалне  самоуправе 0602, програмска активност–текућа буџетска 
резерва 0009, функција 160–опште јавне услуге некласификоване на другом месту, позиција 92, 
економска класификација 499100–средства резерве–текућа резерва, одобравају се средства у 
износу од  8.000,00 динара Предшколској установи „Пчелица“  Неготин. 

 
II 

 Средства из става 1. овог решења распоређују се у оквиру раздела 5, главе 1, програм 8-
предшколско васпитање 2002, програмска активност-функционисање и остваривање 
предшколског васпитања и образовања 0002, функција 911–предшколско образовање, и то на 
позицију 174–плате, додаци и накнаде запослених, економску класификацију 411100–плате, 
додаци и накнаде запослених, износ од 8.000,00 динара. 
 

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

IV 
 Решење  објавити у „Службеном листу општине Неготин“. 
 
                           О б р а з л о ж е њ е  
 

На основу захтева Предшколске установе „Пчелица“  Неготин, број: 401-   579/2022-
II/04 од 21.12.2022. године и Обавештења  председнику oпштине о доношењу решења из текуће  
резерве за 2022. годину, број: 401-579/2022-IV/04 од  21.12.2022. године за одобравањем 
додатних средстава за финансирање плата  Предшколске установе „Пчелица“  Неготин , 
одобравају се  додатна  средства у износу  од  8.000,00  динара из текуће  резерве.  

Одлуком о буџету општине Неготин за 2022. годину („Сл. лист општине Неготин“, број: 
36/2021,14/2022 и 23/2022), у разделу 5, глави 1, програму 8-предшколско васпитање 2002, 
програмској активности-функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања 
0002, функцији 911–предшколско образовање , планирана средства  на позицији 174–плате, 
додаци и накнаде запослених, економској  класификацији 411100–плате, додаци и накнаде 
запослених,недовољна су за исплату другог дела зараде за новембар месец  2022. године. 

 Из тог разлога и на основу свега напред наведеног, одлучено је као у диспозитиву  
решења. 

Решење  доставити: Предшколској установи „Пчелица“  Неготин, Управи за трезор 
eкспозитури  Неготин, Одељењу за буџет, финансије и локалну пореску администрацију и 
архиви Општинске управе општине Неготин. 
                                                 
Број: 401-579/2022-II/04                  
Дана: 21.12.2022. године                                                              
Н е г о т и н 
 
 

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

 



17.01.2023.                       „Службени лист општине Неготин“                           Број  1 страна  36 
 

             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, 113/2017, 95/2018, 31/2019,72/2019, 149/2020, 118/2021,118/2021-др. 
закон и 138/2022) и члана 15. Одлуке о буџету општине Неготин за 2022. годину  (“Сл. лист 
општине Неготин”, број: 36/2021,14/2022 и 23/2022),  председник општине Неготин, д о н о с и 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 
I 

Из  средстава  утврђених  Одлуком о буџету општине Неготин за 2022.годину (“Сл. 
лист општине Неготин”, број: 36/2021), у разделу 5- Општинска управа, програм 15-опште 
услуге локалне  самоуправе 0602, програмска активност–текућа буџетска резерва 0009, 
функција 160–опште јавне услуге некласификоване на другом месту, позиција 92, економска 
класификација 499100–средства резерве–текућа резерва, одобравају се средства у износу од  
4.000,00 динара Музеју Крајине. 

 
II 

 Средства из става 1. овог решења распоређују се у оквиру раздела 5, главе 3, програм 
13-развој културе и информисања 1201, програмска активност-функционисање локалних 
установа културе 0001, функција 820–услуге културе, на позицију 223–накнаде у натури, 
економску класификацију 413100– накнаде у натури. 
 

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

IV 
 Решење  објавити у „Службеном листу општине Неготин“. 
 
                           О б р а з л о ж е њ е  
 

На основу захтева Музеја Крајине, број: 401-573/2022-II/04 од 19.12.2022. године и 
Обавештења  председнику oпштине о доношењу решења из текуће  резерве за 2022. годину, 
број: 401-573/2022-IV/04 од 19.12.2022. године за одобравањем додатних средстава за редован 
рад Музејa Крајине, одобравају се  додатна  средства у износу  од  4.000,00  динара из текуће  
резерве.  

Одлуком о буџету општине Неготин за 2022.годину („Сл. лист општине Неготин“, број: 
36/2021,14/2022 и 23/2022), у разделу 5, глави 3, програму 13-развој културе и информисања 
1201, програмској активности-функционисање локалних установа културе 0001, функцији 820–
услуге културе, планирана средства на позицији 223– накнаде у натури, економској 
класификацији 413100– накнаде у натури, недовољна су за новогодишње пакетиће за децу 
запослених. 

Из тог разлога и на основу свега напред наведеног, одлучено је као у диспозитиву  
решења. 

Решење  доставити: Музеју Крајине, Управи за трезор eкспозитури  Неготин, Одељењу 
за буџет, финансије и локалну пореску администрацију и архиви Општинске управе општине 
Неготин.   
                                                 
 
Број: 401-573/2022-II/04                  
Дана: 20.12.2022. године                                                              
Н е г о т и н 
 
 

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

 
              
 



Број 1 страна 37                    „Службени лист општине Неготин“                               17.01.2023. 

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, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021,118/2021-др. 
закон и 138/2022) и члана 15. Одлуке о буџету општине Неготин за 2022. годину  (“Сл. лист 
општине Неготин”, број: 36/2021, 14/2022 и 23/2022),  председник општине Неготин, д о н о с и 
 
       

Р Е Ш Е Њ Е 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 
I 

Из  средстава  утврђених  Одлуком о буџету општине Неготин за 2022. годину (“Сл. 
лист општине Неготин”, број: 36/2021,14/2022 и 23/2022), у разделу 5-Општинска управа, 
програм 15-опште услуге локалне  самоуправе 0602, програмска активност–текућа буџетска 
резерва 0009, функција 160–опште јавне услуге некласификоване на другом месту, позиција 92, 
економска класификација 499100–средства резерве–текућа резерва, одобравају се средства у 
износу од 544.000,00 динара Народној  библиотеци „Доситеј Новаковић“ Неготин. 

 
II 

 Средства из става 1. овог решења распоређују се у оквиру раздела 5, главе 3, програм 
13-развој културе и информисања 1201, програмска активност-функционисање локалних 
установа културе 0001, функција 820–услуге културе, на позицију 229-услуге по уговору, 
економску класификацију 423300-услуге образовања и усавршавања запослених,у износу од 
127.000,00 динара и на позицију 238–машине и опрема, економску класификацију 512600– 
опрема за образовање,науку,културу и спорт,у износу од 417.000,00 динара. 
 

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

IV 
 Решење  објавити у „Службеном листу општине Неготин“. 
 
                           О б р а з л о ж е њ е  
 

На основу захтева Народне  библиотеке „Доситеј Новаковић“ Неготин, број: 401-
572/2022-II/04 од 20.12.2022. године и Обавештења  председнику oпштине о доношењу решења 
из текуће  резерве за 2022. годину, број: 401-572/2022-IV/04 од 20.12.2022. године   544.000,00  
динара из текуће  резерве.  

Одлуком о буџету општине Неготин за 2022. годину („Сл. лист општине Неготин“, број: 
36/2021,14/2022 и 23/2022), у разделу 5, глави 3, програму 13-развој културе и информисања 
1201, програмској активности-функционисање локалних установа културе 0001, функцији 820–
услуге културе, нису планирана средства на позицији  229-услуге по уговору, економску 
класификацију 423300-услуге образовања и усавршавања запослених, у износу од 127.000,00 
динара и на позицију 238–машине и опрема, економску класификацију 512600– опрема за 
образовање,науку,културу и спорт, у износу од 417.000,00 динара,потребна да се обезбеде 
неопходне полице за смештај књига на одељењу за тинејџере и одељењу референсне збирке као 
и приступ за Cobiss систем. 

Из тог разлога и на основу свега напред наведеног, одлучено је као у диспозитиву  
решења. 

Решење доставити: Народној библиотеци „Доситеј Новаковић“ Неготин, Управи за 
трезор eкспозитури  Неготин, Одељењу за буџет, финансије и локалну пореску администрацију 
и архиви Општинске управе општине Неготин.   
                                                 
Број: 401-572/2022-II/04                  
Дана: 20.12.2022. године                                                              
Н е г о т и н 
 

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



17.01.2023.                       „Службени лист општине Неготин“                           Број  1 страна  38 
 

Република  Србија 
ОПШТИНА НЕГОТИН 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН  
Број: 401-586/2022-II/04 
21.12.2022. године 
Н е г о т и н 
 

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, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021,118/2021-др. 
закон и 138/2022) и  члана 14. Одлуке о буџету општине Неготин за 2022. годину (“Сл. лист 
општине Неготин”, број: 36/2021,14/2022 и 23/2022), председник општине Неготин, д о н о с и 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
        О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ПРОМЕНУ АПРОПРИЈАЦИЈА ОДОБРЕНИХ 

ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „СТЕВАН МОКРАЊАЦ“ КОБИШНИЦА   У 2022. ГОДИНИ 
 
I 

 Одобрава се промена апропријација Основној школи „Стеван  Мокрањац“ Кобишница, 
у оквиру  законом  предвиђене  могућности, до 10 % апропријације, раздео 5-општинска управа,  
програм  9–основно образовање   2003, програмска  активност – реализација делатности 
основног образовања  0001, функција 912- основно образовање,позиција 170, извор 
финансирања 01,наменe –стални трошкови,економска класификација 421200 – енергетске 
услуге,у износу од 5.000,00 динара,за 0,34 %, ради обезбеђења средстава за  редован рад 
Oснoвнe школе „Стеван Мокрањац“ Кобишница. 
 

II 
 Промена апропријације односи се на промену у финансијском плану ОШ  „Стеван 

Мокрањац“ Кобишница   за 2022. годину тако што се умањује: 
- намена - стални трошкови,економска класификација 421200 – енергетске услуге, за 

0,34 %,у износу од 5.000,00 динара, извор финансирања 01. 
 

III 
Износ  од  5.000,00 динара, преусмерава се за намене недовољно планиране у 

финансијском плану буџетског корисника за 2022. годину,а ради обезбеђења додатних средстава 
Oснoвној  школи „Стеван Мокрањац“ Кобишница   за исплату поклона за децу запослених, на  
позицију  170-трансфери осталим нивоима власти,за  намену – накнаде у натури,економска 
класификација 413100 – накнаде у натури,извор финансирања 01,  у оквиру раздела,  програма, 
програмске активности и функције из става 1. овог решења. 
                                                                                  

IV 
 За износ одобрене промене апропријација извршити измене распоређених средстава на 
одговарајућим позицијама Одлуке о буџету општине Неготин за 2022.годину  и Финансијског 
плана Oснoвнe школе „Стеван Мокрањац“ Кобишница  за 2022. годину. 
 

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

VI 
 
 Сагласност за промену апропријација Општинској управи општине Неготин, објавити у 
„Службеном листу општине Неготин“. 
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                                                                    О б р а з л о ж е њ е  
 
 

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, 95/2018, 31/2019,72/2019, 149/2020, 118/2021,118/2021-др. 
закон и 138/2022) регулисано је да се у току године може извршити преусмеравање 
апропријације одобрене на име одређеног расхода и издатка у износу до 10% вредности 
апропијације за расход и издатак чији се износ умањује.  

Председник општине доноси решење о повећању односно смањењу апропријације 
путем преусмеравања.  

Одлуком о буџету општине Неготин за 2022. годину (“Сл. лист општине Неготин”, број: 
36/2021, 14/2022 и 23/2022),  у  разделу 5, програму 9- основно образовање  2003, програмској 
активности – реализација делатности основног образовања   0001,функцији 912 –основно 
образовање,на позицију 170-трансфери осталим нивоима власти,намени – накнаде у 
натури,економској класификацији 413100 – накнаде у натури,извор финансирања 01, нису 
предвиђена довољна средства за  измирење обавеза по рачунима за путне налоге.  

 
Из тог разлога и на основу свега напред наведеног, одлучено је као у диспозитиву  

решења. 
 

РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: Oснoвној школи „Стеван Мокрањац“ Кобишница,Управи за 
трезор експозитури Неготин, Одељењу за буџет, финансије и локалну пореску администрацију и 
архиви Општинске управе општине Неготин.  

 
 

 
                 ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
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, 113/2017, 95/2018, 31/2019,72/2019, 149/2020,118/2021,118/2021-др. 
закон и 138/2022) и члана 15. Одлуке о буџету општине Неготин за 2022. годину  (“Сл. лист 
општине Неготин”, број: 36/2021,14/2022 и 23/2022),  председник општине Неготин, д о н о с и 
        

Р Е Ш Е Њ Е 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 
I 

                    Из  средстава  утврђених  Одлуком о буџету општине Неготин за 2022. годину (“Сл. лист 
општине Неготин”, број: 36/2021,14/2022 и 23/2022), у разделу 5-Општинска управа, програм 
15-опште услуге локалне  самоуправе 0602, програмска активност–текућа буџетска резерва 
0009, функција 160–опште јавне услуге некласификоване на другом месту, позиција 92, 
економска класификација 499100–средства резерве–текућа резерва, одобравају се средства у 
износу од  18.000,00 динара Основној школи „Вера Радосављевић”  Неготин. 

      
      II 

 Средства из става 1. овог решења распоређују се у оквиру раздела 5, програма 9–
основно образовање 2003, програмске активности–реализација делатности основног образовања 
0001, функције 912–основно образовање,  на позицију 170, економску класификацију 463100-
текући трансфери осталим нивоима власти, економска класификација код корисника 413100- 
накнаде у натури ,по захтеву број: 401-584/2022-II/04 од  21.12.2022.године. 

    
    III 

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

IV 
 Решење  објавити у „Службеном листу општине Неготин“. 
 
                        

О б р а з л о ж е њ е 
 
 

На основу захтева Основне школе „Вера Радосављевић”   Неготин, број: 401-584/2022-
II/04 од 21.12.2022. године и Обавештења  председника  oпштине о доношењу решења из текуће  
резерве за 2022. годину, број: 401-584/2022-IV/04 од 21.12.2022. године, одобравају се додатна 
средства у износу од 18.000,00 динара из текуће резерве. 

Одлуком о буџету општине Неготин за 2022. годину (“Сл. лист општине Неготин”, број: 
36/2021,14/2022 и 23/2022), у разделу 5, програму  9–основно образовање 2003, програмској 
активности–реализација делатности основног образовања 0001, функцији  912–основно 
образовање, позицији 170, економској класификацији 463100-текући трансфери осталим 
нивоима власти, економској класификацији код корисника на четвртом нивоу 413100- накнаде у 
натури, нису планирана довољна финансијска средства у 2022. години за поклоне за децу 
запослених. 

Из тог разлога и на основу свега напред наведеног, одлучено је као у диспозитиву  
решења. 

Решење доставити: Основној школи „Вера Радосављевић”   Неготин, Управи за трезор 
експозитури Неготин, Одељењу за буџет, финансије и локалну пореску администрацију и 
архиви Општинске управе општине Неготин.   
 
 
Број: 401-584/2022-II/04                  
Дана: 21.12.2022. године                                                              
Н е г о т и н 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН                                                                      
                              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, 113/2017, 95/2018, 31/2019,72/2019, 149/2020,118/2021,118/2021-др. 
закон и 138/2022) и члана 15. Одлуке о буџету општине Неготин за 2022. годину  (“Сл. лист 
општине Неготин”, број: 36/2021,14/2022 и 23/2022),  председник општине Неготин, д о н о с и 
  
       

Р Е Ш Е Њ Е 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 
I 

                    Из  средстава  утврђених  Одлуком о буџету општине Неготин за 2022. годину (“Сл. лист 
општине Неготин”, број: 36/2021,14/2022 и 23/2022), у разделу 5-Општинска управа, програм 
15-опште услуге локалне  самоуправе 0602, програмска активност–текућа буџетска резерва 
0009, функција 160–опште јавне услуге некласификоване на другом месту, позиција 92, 
економска класификација 499100–средства резерве–текућа резерва, одобравају се средства у 
износу од  33.000,00 динара Основној школи „Вук Караџић”  Неготин. 

 
II 

 Средства из става 1. овог решења распоређују се у оквиру раздела 5, програма 9–
основно образовање 2003, програмске активности–реализација делатности основног образовања 
0001, функције 912–основно образовање,  на позицију 170, економску класификацију 463100-
текући трансфери осталим нивоима власти, економска класификација код корисника 413100- 
накнаде у натури ,у износу од 33.000,00 динара,по захтеву број: 401-582/2022-II/04 од  
21.12.2022.године. 

    
III 

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

IV 
 Решење  објавити у „Службеном листу општине Неготин“. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

На основу захтева Основне школе „Вук Караџић”  Неготин, број: 401-582/2022-II/04 од 
21.12.2022. године и Обавештења  председника  oпштине о доношењу решења из текуће  резерве 
за 2022. годину, број: 401-582/2022-IV/04 од 21.12.2022. године, одобравају се додатна средства 
у износу од 33.000,00 динара из текуће резерве. 

Одлуком о буџету општине Неготин за 2022. годину (“Сл. лист општине Неготин”, број: 
36/2021,14/2022 и 23/2022), у разделу 5, програму  9–основно образовање 2003, програмској 
активности–реализација делатности основног образовања 0001, функцији  912–основно 
образовање, позицији 170, економској класификацији 463100-текући трансфери осталим 
нивоима власти, економској класификацији код корисника на четвртом нивоу 413100- накнаде у 
натури,у износу од 33.000,00 динара, нису планирана довољна финансијска средства у 2022. 
години за исплату  поклона за децу запослених. 

 
Из тог разлога и на основу свега напред наведеног, одлучено је као у диспозитиву  

решења. 
 

Решење доставити: Основној школи „Вук Караџић”  Неготин, Управи за трезор 
експозитури Неготин, Одељењу за буџет, финансије и локалну пореску администрацију и 
архиви Општинске управе општине Неготин.   
 
Број: 401-582/2022-II/04                  
Дана: 21.12.2022. године                                                              
Н е г о т и н 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН                                                                      
                              Владимир Величковић,дипл. педагог физичке културе,с.р.                          
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 Република  Србија 
ОПШТИНА НЕГОТИН 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН  
Број: 401-580/2022-II/04 
21.12.2022. године 
Н е г о т и н 
 

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, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 118/2021-др. 
закон и 138/2022) и  члана 14. Одлуке о буџету општине Неготин за 2022. годину (“Сл. лист 
општине Неготин”, број: 36/2021,14/2022 и 23/2022), председник општине Неготин, д о н о с и 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
        О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ПРОМЕНУ АПРОПРИЈАЦИЈА ОДОБРЕНИХ 

ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ „ПЧЕЛИЦА“   НЕГОТИН У 2022. ГОДИНИ 
 
I 

 Одобрава се промена апропријација  Предшколској установи „Пчелица“   Неготин, у 
оквиру  законом  предвиђене  могућности,до 10% апропријације,   раздео 5, глава 1, програм  8-
предшколско васпитање 2002, програмска активност- функционисање и остваривање 
предшколског васпитања  и образовања  0002, функција 911 –предшколско образовање, 
позиција 185-материјал,економска класификација  426800 – материјали за одржавање хигијене и 
угоститељство, у износу од 170.000,00 динара, извор финансирања 01, ради обезбеђења 
средстава  за редован рад  Предшколске установе  „Пчелица“   Неготин за 2022. годину. 

             
II 

 Измена апропријација ће се извршити умањењем позиције Одлуке о буџету општине 
Неготин за 2022.годину, и то: 
   - позиција 185-материјал,економска класификација  426800 – материјали за одржавање 
хигијене и угоститељство, у износу од 170.000,00 динара, извор финансирања 01. 

           
III 

Износ  од  170.000,00   динара, преусмерава се за намене недовољно планиране 
Одлуком о буџету општине Неготин за 2022.годину,а  ради обезбеђења средстава  за рад  
Предшколској установи „Пчелица“   Неготин за 2022.годину и то:  

- на позицији 177- социјална давања запослених, економска класификација  414300 – 
отпремнине и помоћи ,у износу од  140.000,00 динара и 

- на позицији 181- трошкови путовања, економска класификација  422100 – трошкови 
службених путовања у земљи ,у износу од  30.000,00 динара ,извор финансирања 01, у оквиру 
раздела, главе,програма, програмске активности и функције из става 1. овог решења. 

 
IV 

За износ одобрене промене апропријација извршити измене распоређених средстава на 
одговарајућим позицијама Одлуке о буџету општине Неготин за 2022. годину  и  Финансијског 
плана за  рад  Предшколске  установе „Пчелица“   Неготин за 2022. годину. 

                                      V 

 О  реализацији  дате  сагласности стараће се Одељење за буџет,финансије и локалну 
пореску администрацију.                                                      
                                                      
                                                                                 VI 
 Сагласност за промену апропријација Предшколској установи „Пчелица“   Неготин, 
објавити у „Службеном листу општине Неготин“. 
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                                                                      О б р а з л о ж е њ е  
 

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, 95/2018, 31/2019,72/2019, 149/2020, 118/2021, 118/2021-др. 
закон и 138/2022) регулисано је да се у току године може извршити преусмеравање 
апропријације одобрене на име одређеног расхода и издатка у износу до 10% вредности 
апропијације за расход и издатак чији се износ умањује.  

Председник општине доноси решење о повећању односно смањењу апропријације 
путем преусмеравања.  

 Одлуком о буџету општине Неготин за 2022. годину (“Сл. лист општине Неготин”, 
број: 36/2021,14/2022 и 23/2022),  у  разделу  5,  глави  1, програм 8-предшколско васпитање 
2002, програмска активност- функционисање и остваривање предшколског васпитања  и 
образовања  0002 , функцији 911 –предшколско образовање ,на  позицији 177- социјална давања 
запослених, економска класификација  414300 – отпремнине и помоћи ,у износу од  140.000,00 
динара и на позицији 181- трошкови путовања, економска класификација  422100 – трошкови 
службених путовања у земљи ,у износу од  30.000,00 динара ,извор финансирања 01 ,нису 
предвиђена  довољна средства за рад  Предшколске  установе  „Пчелица“    Неготин. 

 
 Из тог разлога и на основу свега напред наведеног, одлучено је као у диспозитиву  

решења. 
 
 

РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: Предшколској установи „Пчелица“   Неготин, Управи за 
трезор Експозитури Неготин, Одељењу за буџет, финансије и локалну пореску администрацију 
и архиви Општинске управе општине Неготин.  

      
                

 
 

ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
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, 113/2017, 95/2018, 31/2019,72/2019, 149/2020,118/2021,118/2021-др. 
закон и 138/2022) и члана 15. Одлуке о буџету општине Неготин за 2022. годину  (“Сл. лист 
општине Неготин”, број: 36/2021,14/2022 и 23/2022),  председник општине Неготин, д о н о с и 
  
       

Р Е Ш Е Њ Е 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 
I 

                    Из  средстава  утврђених  Одлуком о буџету општине Неготин за 2022. годину (“Сл. лист 
општине Неготин”, број: 36/2021,14/2022 и 23/2022), у разделу 5-Општинска управа, програм 
15-опште услуге локалне  самоуправе 0602, програмска активност–текућа буџетска резерва 
0009, функција 160–опште јавне услуге некласификоване на другом месту, позиција 92, 
економска класификација 499100–средства резерве–текућа резерва, одобравају се средства у 
износу од  12.000,00 динара Основној школи „Павле Илић Вељко”  Прахово. 

      
II 

 Средства из става 1. овог решења распоређују се у оквиру раздела 5, програма 9–
основно образовање 2003, програмске активности–реализација делатности основног образовања 
0001, функције 912–основно образовање,на позицију 170, економску класификацију 463100-
текући трансфери осталим нивоима власти, економска класификација код корисника 413100-
накнаде у натури,у износу од 12.000,00 динара,по захтеву број: 401-583/2022-II/04  од  
21.12.2022.године. 

    
III 

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

 
IV 

 Решење  објавити у „Службеном листу општине Неготин“. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

На основу захтева Основне школе „Павле Илић Вељко”  Прахово, број: 401-583/2022-
II/04  од  21.12.2022.године  и  Обавештења  председника  oпштине о доношењу решења из 
текуће  резерве за 2022. годину, број: 401-583/2022-IV/04 од 21.12.2022. године, одобравају се 
додатна средства у износу од 12.000,00 динара из текуће резерве. 

Одлуком о буџету општине Неготин за 2022. годину (“Сл. лист општине Неготин”, број: 
36/2021,14/2022 и 23/2022), у разделу 5, програму  9–основно образовање 2003, програмској 
активности–реализација делатности основног образовања 0001, функцији  912–основно 
образовање, позицији 170, економској класификацији 463100-текући трансфери осталим 
нивоима власти, економској класификацији код корисника на четвртом нивоу 413100-накнаде у 
натури,нису планирана довољна финансијска средства у 2022. години за исплату поклона за 
децу запослених. 

Из тог разлога и на основу свега напред наведеног, одлучено је као у диспозитиву  
решења. 

Решење доставити: Основној школи „Павле Илић Вељко”  Прахово, Управи за трезор 
експозитури Неготин, Одељењу за буџет, финансије и локалну пореску администрацију и 
архиви Општинске управе општине Неготин.   
 
Број: 401-583/2022-II/04                  
Дана: 21.12.2022. године                                                              
Н е г о т и н 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН                                                                      
                              Владимир Величковић,дипл. педагог физичке културе,с.р.                          
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Република  Србија 
ОПШТИНА НЕГОТИН 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН  
Број: 401-581/2022-II/04 
21.12.2022. године 
Н е г о т и н 
 

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, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021,118/2021-др. 
закон и 138/2022) и  члана 14. Одлуке о буџету општине Неготин за 2022. годину (“Сл. лист 
општине Неготин”, број: 36/2021,14/2022 и 23/2022), председник општине Неготин, д о н о с и 
 

 
Р Е Ш Е Њ Е  

        О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ПРОМЕНУ АПРОПРИЈАЦИЈА ОДОБРЕНИХ 
ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „ВУК КАРАЏИЋ“ НЕГОТИН  У 2022. ГОДИНИ 

 
I 

 Одобрава се промена апропријација Основној школи „Вук Караџић“ Неготин, у оквиру  
законом  предвиђене  могућности, до 10 % апропријације, раздео 5-општинска управа,  програм  
9–основно образовање   2003, програмска  активност – реализација делатности основног 
образовања  0001, функција 912- основно образовање,позиција 170, извор финансирања 
01,наменe – награде запосленима и остали посебни расходи,економска класификација 415100 – 
накнаде трошкова за запослене,у износу од 10.000,00 динара,за 4,00 %, ради обезбеђења 
средстава за  редован рад Oснoвнe школе „Вук Караџић“ Неготин. 
                                                                                   
                                                                                    II 

 Промена апропријације односи се на промену у финансијском плану ОШ „Вук 
Караџић“   Неготин   за 2022. годину тако што се умањује: 

- намена - накнаде трошкова за запослене,економска класификација  415100 – накнаде 
трошкова за запослене,у износу од 10.000,00 динара,за 4,00 %,извор финансирања 01. 

 
           III 

Износ  од  10.000,00 динара, преусмерава се за намене недовољно планиране у 
финансијском плану буџетског корисника за 2022. годину,а ради обезбеђења додатних средстава 
Oснoвној  школи „Вук Караџић“  Неготин за трошкове путовања, на  позицију  170-трансфери 
осталим нивоима власти,за намену – трошкови путовања,економска класификација 422100 – 
трошкови службених путовања у земљи,у износуод 6.000,00 динара и економска класификација 
422400 – трошкови  путовања ученика,у износу од 4.000,00 динара ,извор финансирања 01,у 
оквиру раздела, програма, програмске активности и функције из става 1. овог решења. 
                                                                                     
                                                                                  IV 
 За износ одобрене промене апропријација извршити измене распоређених средстава на 
одговарајућим позицијама Одлуке о буџету општине Неготин за 2022.годину  и Финансијског 
плана Oснoвнe школе „Вук Караџић“   Неготин  за 2022. годину. 
 
                                                                                   V 
 О реализацији дате сагласности стараће се Одељење за буџет, финансије и локалну 
пореску администрацију.    
 
                                                                                   VI 
 Сагласност за промену апропријација Општинској управи општине Неготин, објавити у 
„Службеном листу општине Неготин“. 
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                                                                    О б р а з л о ж е њ е  
 

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, 95/2018, 31/2019,72/2019, 149/2020, 118/2021,118/2021-др. 
закон и 138/2022) регулисано је да се у току године може извршити преусмеравање 
апропријације одобрене на име одређеног расхода и издатка у износу до 10% вредности 
апропијације за расход и издатак чији се износ умањује.  

Председник општине доноси решење о повећању односно смањењу апропријације 
путем преусмеравања.  

Одлуком о буџету општине Неготин за 2022. годину (“Сл. лист општине Неготин”, број: 
36/2021, 14/2022 и 23/2022),  у  разделу 5, програму 9- основно образовање  2003, програмској 
активности – реализација делатности основног образовања   0001,функцији 912 –основно 
образовање,на позицију 170-трансфери осталим нивоима власти,намени – трошкови 
путовања,економска класификација 422100 – трошкови службених путовања у земљи,у износу 
од 6.000,00 динара и економска класификација 422400 – трошкови  путовања ученика,у износу 
од 4.000,00 динара ,извор финансирања 01,нису предвиђена довољна средства за трошкове 
службених путовања и путовања ученика  у 2022. години.  

 
Из тог разлога и на основу свега напред наведеног, одлучено је као у диспозитиву  

решења. 
 
 

РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: Oснoвној школи „Вук Караџић“  Неготин,Управи за трезор 
експозитури Неготин, Одељењу за буџет, финансије и локалну пореску администрацију и 
архиви Општинске управе општине Неготин.  

 
    

 
ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

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, 113/2017, 95/2018, 31/2019,72/2019, 
149/2020,118/2021,118/2021-др. закон и 138/2022) и члана 15. Одлуке о буџету општине Неготин 
за 2022. годину  (“Сл. лист општине Неготин”, број: 36/2021,14/2022 и 23/2022),  председник 
општине Неготин, д о н о с и 
  

Р Е Ш Е Њ Е 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 
I 

                    Из  средстава  утврђених  Одлуком о буџету општине Неготин за 2022. годину (“Сл. лист 
општине Неготин”, број: 36/2021,14/2022 и 23/2022), у разделу 5-Општинска управа, програм 
15-опште услуге локалне  самоуправе 0602, програмска активност–текућа буџетска резерва 
0009, функција 160–опште јавне услуге некласификоване на другом месту, позиција 92, 
економска класификација 499100–средства резерве–текућа резерва, одобравају се средства у 
износу од  34.000,00 динара Основној школи „Бранко Радичевић”  Неготин. 

      
II 

 Средства из става 1. овог решења распоређују се у оквиру раздела 5, програма 9–
основно образовање 2003, програмске активности–реализација делатности основног образовања 
0001, функције 912–основно образовање,  на позицију 170, економску класификацију 463100-
текући трансфери осталим нивоима власти, економска класификација код корисника 413100- 
накнаде у натури ,по захтеву број: 401-585/2022-II/04 од  20.12.2022.године. 

    
III 

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

IV 
 Решење  објавити у „Службеном листу општине Неготин“. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

На основу захтева Основне школе „Бранко Радичевић”  Неготин, број: 401-585/2022-
II/04 од 21.12.2022. године и Обавештења  председника  oпштине о доношењу решења из текуће  
резерве за 2022. годину, број: 401-585/2022-IV/04 од 21.12.2022. године, одобравају се додатна 
средства у износу од 34.000,00 динара из текуће резерве. 

Одлуком о буџету општине Неготин за 2022. годину (“Сл. лист општине Неготин”, број: 
36/2021,14/2022 и 23/2022), у разделу 5, програму  9–основно образовање 2003, програмској 
активности–реализација делатности основног образовања 0001, функцији  912–основно 
образовање, позицији 170, економској класификацији 463100-текући трансфери осталим 
нивоима власти, економској класификацији код корисника на четвртом нивоу 413100- накнаде у 
натури, нису планирана довољна финансијска средства у 2022. години за поклоне за децу 
запослених. 

Из тог разлога и на основу свега напред наведеног, одлучено је као у диспозитиву  
решења. 

Решење доставити: Основној школи „Бранко Радичевић”  Неготин,  Управи за трезор 
експозитури Неготин, Одељењу за буџет, финансије и локалну пореску администрацију и 
архиви Општинске управе општине Неготин.   
 
 
Број: 401-585/2022-II/04                  
Дана: 21.12.2022. године                                                              
Н е г о т и н 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН                                                                      
                              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, 113/2017, 95/2018, 31/2019,72/2019, 149/2020, 
118/2021,118/2021-др. закон и 138/2022) и члана 15. Одлуке о буџету општине Неготин за 2022. 
годину  (“Сл. лист општине Неготин”, број: 36/2021,14/2022 и 23/2022),  председник општине 
Неготин, д о н о с и 
        

Р Е Ш Е Њ Е 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 
I 

                    Из  средстава  утврђених  Одлуком о буџету општине Неготин за 2022. годину (“Сл. лист 
општине Неготин”, број: 36/2021,14/2022 и 23/2022), у разделу 5-Општинска управа, програм 
15-опште услуге локалне  самоуправе 0602, програмска активност–текућа буџетска резерва 
0009, функција 160–опште јавне услуге некласификоване на другом месту,позиција 
92,економска класификација 499100–средства резерве–текућа резерва, одобравају се средства у 
износу од  14.000,00 динара  Неготинској гимназији   Неготин. 

      
II 

 Средства из става 1. овог решења распоређују се у оквиру раздела 5, програма 10–
средње образовање 2004, програмске активности–реализација делатности средњег образовања 
0001, функције 920– средње образовање,на позицију 171, економску класификацију 463100-
текући трансфери осталим нивоима власти, економску класификацију код корисника 413100-
накнаде у натури ,по захтеву број: 401-588/2022-II/04   од  22.12.2022.године. 

    
III 

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

IV 
 Решење  објавити у „Службеном листу општине Неготин“. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

На основу захтева Неготинске гимназије   Неготин  број: 401-588/2022-II/04  од  
22.12.2022.године и  Обавештења  председника  oпштине о доношењу решења из текуће  резерве 
за 2022. годину, број: 401-588/2022-IV/04 од 22.12.2022. године,одобравају се додатна  средства 
у износу од   14.000,00 динара из текуће резерве. 

Одлуком о буџету општине Неготин за 2022. годину (“Сл. лист општине Неготин”, број: 
36/2021,14/2022 и 23/2022), у разделу 5, програму  10–средње образовање 2004, програмској 
активности–реализација делатности средњег образовања 0001, функцији 920– средње 
образовање, позицији 171, економској класификацији 463100-текући трансфери осталим 
нивоима власти, економској класификацији код корисника на четвртом нивоу 413100-накнаде у 
натури, нису планирана довољна финансијска средства у 2022. години неопходна за   доделу 
поклона за Нову годину  деци запослених. 

     Из тог разлога и на основу свега напред наведеног, одлучено је као у диспозитиву  
решења. 

Решење доставити: Неготинској гимназији   Неготин , Управи за трезор експозитури 
Неготин, Одељењу за буџет, финансије и локалну пореску администрацију и архиви Општинске 
управе општине Неготин.   
 
 
Број: 401-588/2022-II/04                  
Дана: 22.12.2022. године                                                              
Н е г о т и н 

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

 
              
 



Број 1 страна 49                    „Службени лист општине Неготин“                               17.01.2023. 

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, 113/2017, 95/2018, 31/2019,72/2019, 149/2020,118/2021,118/2021-др. 
закон и 138/2022) и члана 15. Одлуке о буџету општине Неготин за 2022. годину  (“Сл. лист 
општине Неготин”, број: 36/2021,14/2022 и 23/2022),председник општине Неготин, д о н о с и 
  

Р Е Ш Е Њ Е 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 
I 

                    Из  средстава  утврђених  Одлуком о буџету општине Неготин за 2022. годину (“Сл. лист 
општине Неготин”, број: 36/2021,14/2022 и 23/2022), у разделу 5-Општинска управа, програм 
15-опште услуге локалне  самоуправе 0602, програмска активност–текућа буџетска резерва 
0009, функција 160–опште јавне услуге некласификоване на другом месту, позиција 92, 
економска класификација 499100–средства резерве–текућа резерва, одобравају се средства у 
износу од  89.000,00 динара  Основној школи „12. септембар”  Неготин. 

      
II 

 Средства из става 1. овог решења распоређују се у оквиру раздела 5, програма 9–
основно образовање 2003, програмске активности–реализација делатности основног образовања 
0001, функције 912–основно образовање,на позицију 170, економску класификацију 463100-
текући трансфери осталим нивоима власти, економску класификацију код корисника 413100- 
накнаде у натури ,у износу од  82.000,00 динара и економску класификацију код корисника 
422100- трошкови службених путовања у земљи ,у износу од 7.000,00 динара по захтеву број: 
401- 570/2022-II/04   од  20.12.2022.године. 

    
III 

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

IV 
 Решење  објавити у „Службеном листу општине Неготин“. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

На основу захтева Основне школе „12. септембар”  Неготин, број: 401-570/2022-II/04  од  
20.12.2022.године и  Обавештења  председника  oпштине о доношењу решења из текуће  резерве 
за 2022. годину, број: 401-570/2022-IV/04 од 20.12.2022. године, одобравају се додатна средства 
у износу од 89.000,00 динара из текуће резерве. 

Одлуком о буџету општине Неготин за 2022. годину (“Сл. лист општине Неготин”, број: 
36/2021,14/2022 и 23/2022), у разделу 5, програму  9–основно образовање 2003, програмској 
активности–реализација делатности основног образовања 0001, функцији  912–основно 
образовање, позицији 170, економској класификацији 463100-текући трансфери осталим 
нивоима власти, економској класификацији код корисника на четвртом нивоу 413100- накнаде у 
натури ,у износу од 82.000,00 динара и економску класификацију код корисника 422100- 
трошкови службених путовања у земљи ,у износу од 7.000,00 динара, нису планирана довољна 
финансијска средства у 2022. години за  дечије новогодишње пакетиће и исплату путних 
трошкова педагога школе. 

Из тог разлога и на основу свега напред наведеног, одлучено је као у диспозитиву  
решења. 

Решење доставити: Основној школи „12. септембар”  Неготин, Управи за трезор 
експозитури Неготин, Одељењу за буџет, финансије и локалну пореску администрацију и 
архиви Општинске управе општине Неготин.   
 
Број: 401-570/2022-II/04                  
Дана: 20.12.2022. године                                                              
Н е г о т и н 

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

 



17.01.2023.                       „Службени лист општине Неготин“                           Број  1 страна  50 
 

             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, 113/2017, 95/2018, 31/2019,72/2019, 149/2020, 118/2021, 118/2021-др. 
закон и 138/2022) и члана 15. Одлуке о буџету општине Неготин за 2022. годину  (“Сл. лист 
општине Неготин”, број: 36/2021,14/2022 и 23/2022),председник општине Неготин, д о н о с и 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

I 
                    Из  средстава  утврђених  Одлуком о буџету општине Неготин за 2022. годину (“Сл. лист 

општине Неготин”, број: 36/2021,14/2022 и 23/2022), у разделу 5-Општинска управа, програм 
15-опште услуге локалне  самоуправе 0602, програмска активност–текућа буџетска резерва 
0009, функција 160–опште јавне услуге некласификоване на другом месту, позиција 92, 
економска класификација 499100–средства резерве–текућа резерва, одобравају се средства у 
износу од  39.000,00 динара  Пољопривредној  школи са домом ученика „Рајко  Боснић“ Буково 
– Неготин. 

      
II 

 Средства из става 1. овог решења распоређују се у оквиру раздела 5, програма 10–
средње образовање 2004, програмске активности–реализација делатности средњег образовања 
0001, функције 920– средње образовање,на позицију 171, економску класификацију 463100-
текући трансфери осталим нивоима власти, економску класификацију код корисника 413100-
накнаде у натури, у износу од  39.000,00 динара, по захтеву број: 401-597/2022-II/04   од  
23.12.2022.године. 

    
III 

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

 
IV 

 Решење  објавити у „Службеном листу општине Неготин“. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

На основу захтева Пољопривредне  школе са домом ученика „Рајко Боснић“ Буково – 
Неготин, број: 401-597/2022-II/04  од  23.12.2022.године и  Обавештења  председника  oпштине 
о доношењу решења из текуће  резерве за 2022. годину, број: 401-597/2022-IV/04 од 23.12.2022. 
године,одобравају се додатна  средства у износу од   39.000,00 динара из текуће резерве. 

Одлуком о буџету општине Неготин за 2022. годину (“Сл. лист општине Неготин”, број: 
36/2021,14/2022 и 23/2022), у разделу 5, програму  10–средње образовање 2004, програмској 
активности–реализација делатности средњег образовања 0001, функцији 920– средње 
образовање, позицији 171, економској класификацији 463100-текући трансфери осталим 
нивоима власти, економској класификацији код корисника на четвртом нивоу 413100- накнаде у 
натури , у износу од 39.000,00 динара,нису планирана довољна финансијска средства у 2022. 
години за  исплату поклона за децу запослених у 2022. години. 

Из тог разлога и на основу свега напред наведеног, одлучено је као у диспозитиву  
решења. 

Решење доставити: Пољопривредној  школи са домом ученика „Рајко  Боснић“ Буково 
– Неготин,  Управи за трезор експозитури Неготин, Одељењу за буџет, финансије и локалну 
пореску администрацију и архиви Општинске управе општине Неготин.   
 
Број: 401-597/2022-II/04                  
Дана: 23.12.2022. године                                                              
Н е г о т и н 

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

 
              
 



Број 1 страна 51                    „Службени лист општине Неготин“                               17.01.2023. 

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, 113/2017, 95/2018, 31/2019,72/2019, 149/2020,118/2021,138/2022 и 
118/2021-др. закон) и члана 15. Одлуке о буџету општине Неготин за 2022. годину  (“Сл. лист 
општине Неготин”, број: 36/2021, 14/2022 и 23/2022),  председник општине Неготин, д о н о с и 
 
       

Р Е Ш Е Њ Е 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 
I 

Из  средстава  утврђених  Одлуком о буџету општине Неготин за 2022. годину (“Сл. 
лист општине Неготин”, број: 36/2021 и 14/2022), у разделу 5- Општинска управа, програм 15-
опште услуге локалне самоуправе 0602, програмска активност–текућа буџетска резерва 0009, 
функција 160–опште јавне услуге некласификоване на другом месту, позиција 92, економска 
класификација 499100–средства резерве–текућа резерва, одобравају се средства у износу од 
25.000,00 динара Туристичкој организацији општине Неготин. 

 
II 

 Средства из става 1. овог решења распоређују се у оквиру раздела 5, главе 2, програма 
4-развој туризма 1502, пројекта „Остали пројекти из области туризма“ 1502-7005, функције 473–
туризам, на позицију 220/2–машине и опрема, економску класификацију 512900–опрема за 
производњу,моторна,непокретна и немоторна опрема . 
 

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

IV 
 Решење  објавити у „Службеном листу општине Неготин“. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

На основу захтева Туристичке организације општине Неготин, број: 401-278/2022-II/04 
од 29.12.2022. године и Обавештења председнику oпштине о доношењу решења из текуће 
резерве за 2022. годину, број: 401-278/2022-IV/04 од 29.12.2022. године за одобравањем 
додатних средстава за редован рад Туристичке организације општине Неготин, одобравају се  
додатна  средства у износу  од  25.000,00  динара из текуће  резерве.  

Одлуком о буџету општине Неготин за 2022.годину („Сл. лист општине Неготин“, број: 
36/2021,14/2022 и 23/2022), у разделу 5, глави 2, програму 4-развој туризма 1502, пројекта 
„Остали пројекти из области туризма“ 1502-7005, функције 473–туризам, на позицију 220/2–
машине и опрема, економску класификацију 512900–опрема за производњу,моторна,непокретна 
и немоторна опрема , планирана средства недовољна су за спровођење активности промоције 
туристичких потенцијала општине Неготин. 

 
Из тог разлога и на основу свега напред наведеног, одлучено је као у диспозитиву  

решења. 
 

Решење  доставити: Туристичкој организацији општине Неготин, Управи за трезор 
eкспозитури  Неготин, Одељењу за буџет, финансије и локалну пореску администрацију и 
архиви Општинске управе општине Неготин.   
                                                 
Број: 401-278/2022-II/04                  
Дана: 29.12.2022. године                                                              
Н е г о т и н 
 
 

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

 



17.01.2023.                       „Службени лист општине Неготин“                           Број  1 страна  52 
 

На основу члана 5. 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, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021 и 138/2022), 
члана 52. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/2007, 83/2014-др. закон, 
101/2016-др. закон, 47/2018 и 111/2021-др. закон), Уговора о додели бесповратиних средстава за 
ГИЗ-ов пројекат „Унапређење и промоција туристичке понуде културног наслеђа Неготин“ број: 
485-4/2022-II/05 од 31.10.2022. године и члана 28.  Одлуке о буџету општине Неготин од за 
2022. годину  (“Сл. лист општине Неготин”, број: 36/2021, 14/2022 и 23/2022), Општинска 
управа општине Неготин, д о н о с и 
       

Р Е Ш Е Њ Е 
 

I 
У  Одлуци о буџету општине Неготин за 2022. годину (“Сл. лист општине Неготин”, 

број: 36/2021, 14/2022 и 23/2022), увећавају се јавни приходи, економска класификација 732151-
текуће донације од међународних организација у корист нивоа општина, извор 06-донације од 
међународних организација, код Општинске управе општине Неготин за износ од 3.715.000,00 
динара, на основу Уговора о бесповратним средствима са примаоцима средстава који нису из 
Немачке, за ГИЗ-ов пројекат „Унапређење и промоција туристичке понуде културног наслеђа 
Неготин“ број 485-4/2022-II/05 од 31.10.2022. године и извода Управе за трезор број 1 од 
14.12.2022. године. 

II 
Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у разделу 5, програму 4- развој 

туризма 1502, функцији 473-туризам, пројекат „Унапређење и промоција туристичке понуде 
културног наслеђа Неготин“ 1502-7016, и то на позицији 125/3-стални трошкови, економској 
класификацији 421100-трошкови платног промета и банкарских услуга износ од 235.000,00 
динара и на позицију 125/4-машине и опрема, економску класификацију 512200-
административна опрема, износ од 3.480.000,00 динара, извор 06-донације од међунаросних 
организација. 

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

IV 
 Решење  ступа на снагу даном доношења и објавиће се  у „Службеном листу општине 
Неготин“. 
                           О б р а з л о ж е њ е  

Одлуком о буџету општине Неготин за 2022. годину (“Сл. лист општине Неготин”, број: 
36/2021, 14/2022 и 23/2022), у разделу 5, програму 4-развој туризма 1502, функцији 473-туризам, 
на приходној и расходним апропријацијама није планиран пројекат „Унапређење и промоција 
туристичке понуде културног наслеђа Неготин“ 1502-7016, извор финансирања 06- донације од 
међународних организација, на основу Уговора о бесповратним средствима са примаоцима 
средстава који нису из Немачке, за ГИЗ-ов пројекат „Унапређење и промоција туристичке 
понуде културног наслеђа Неготин“ број 485-4/2022-II/05 од 31.10.2022. године, из тог разлога 
неопходно је додати приходну и расходне апропријације, које нису могле бити познате у 
поступку доношења буџета, и то нову позицију 125/3-стални трошкови, економску 
класификацију 421100-трошкови платног промета и банкарских услуга износ од 235.000,00 
динара и нову позицију 125/4-машине и опрема, економску класификацију 512200-
административна опрема, износ од 3.480.000,00 динара. 

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: 400-24/2022-IV/04                  
Дана: 26.12.2022. године                                                              
Н е г о т и н 
 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН                                   
Зорица Мијушковић,дипл.прав.,с.р. 
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