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„Службени лист општине Неготин“

На основу члана 48. и 49. Закона о
локалним изборима
(„Сл. гласник
РС “
број:129/2007, 34/10-одлука УС и 54/11) и
Уверења издатих од стране Изборне комисије
општине Неготин број: 013-2/2018-40 од 13. 03.
2018. године и , Скупштина општине Неготин, на
седници одржаној 20.03.2018. године, донела је
ОДЛУКУ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИKУ
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН

Члан 1.
Потврђује се мандат одборнику Скупштине
општине Неготин, Димитрију Лунгуловићу из
Самариновца, са листе:
ДЕМОКРАТСКА
СТРАНКА-ПРИМ.ДР МИОМИР ПЕТКОВИЋМОМА за кога је Изборна комисија општине
Неготин издала Уверење о избору за одборника
Скупштине општине Неготин број: 013-2/2018-40
од 13. 03. 2018. године.
Члан 2.
Мандат одборнику из члана 1. ове Одлуке
траје до истека мандата одборника Скупштине
општине Неготин изабраних на редовним
изборима.
Члан 3.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу
општине Неготин“.
Образложење
Правни основ за доношење Одлуке о
потврђивању мандата одборнику Скупштине
општине Неготин садржан је у одредбама члана
48. став 1. Закона о локалним изборима
(''Службени гласник РС'' број 129/07, 34/10 и
54/11), којима је утврђено да када одборнику
престане мандат пре истека времена на које је
изабран, мандат се додељује првом следећем
кандидату са исте изборне листе коме није био
додељен мандат одборника, док је и чланом 49.
став 1. истог Закона да је на одлуке скупштине
јединице локалне самоуправе о престанку
мандата одборника, као и о потврђивању мандата
новом одборнику, допуштена је жалба Управном
суду.
Како је Изборна комисија издала уверења
број: 013-2/2018-40 од 13. 03. 2018. године за
Димитрија Лунгуловић то је донета Одлука као у
диспозитиву.

21.03.2018.

Поука о правном средству: Против ове Одлуке
може се изјавити жалба Управном суду у
Београду у року од 48 часова од дана доношења
Одлуке.
Број:016-46 /2018-I/08
Дана: 20.03. 2018. године
Неготин
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
ПРЕДСЕДНИК
мр Милан Уруковић,с.р.

На основу члана 20. тачка 1. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
број 129/2007, 83/2014-др.закон и 101/2016др.закон), члана 12. Закона о туризму
(„Службени гласник РС“, број 36/2009, 88/2010,
99/2011-др.закон, 93/2012 и 84/2015) и члана 42.
тачка 5. Статута општине Неготин („Службени
лист општине Неготин“, број 9/2015-пречишћен
текст) Скупштина општине Неготин, на седници
одржаној 20.03.2018. године, донела је
ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА
ТУРИЗМА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
ЗА ПЕРИОД 2017-2026. ГОДИНЕ
Члан 1.
УСВАЈА СЕ Програм развоја туризма
општине Неготин за период 2017-2026. године.
Члан 2.
Саставни део ове Одлуке је Програм
развоја туризма општине Неготин.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снату осмог дана од
дана објављивања у „Службеном листу општине
Неготин“.

Број: 332-8/2018-I/08
20.03.2018. године
Неготин

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
ПРЕДСЕДНИК,
мр Милан Уруковић, с.р.

21.03.2018.
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1.УВОД
Програм развоја туризма општине Неготин
креиран је у складу са основним циљем а то је
остваривање локалног економског напретка и
развоја општине Неготин,
побољшање и
унапређење квалитета живота свих грађана и
ублажавање негативних миграционих трендова и
демографског пражњења територије. Циљ
локалне самоуправе је да привуче и стимулише
инвестиције којима се стварају нова радна места,
подржавају постојећа предузећа, пољопривреда,
туризам
и
предузетништво
доприносећи
задржавању становништва на својој територији,
активном раду образовних институција и
институција у области културе.
Развој туризма, осим што доприноси локалном
економском развоју уз релативно ниске
инвестиције и брз обрт средстава, доприноси и
отварању нових радних места и стварању услова
за самозапошљавање и развој предузетништва,
како у области сеоског туризма тако и у области
угоститељства,
хотелијерства,
агенцијског
пословања али и у области производње и
пласмана хране. Из наведених разлога, локална
самоуправа даје подршку и пуно својих
активности усмерава ка подршци пројеката у
туризму, сматрајући га оправдано, поред развоја
пољопривреде,
потенцијалним
генератором
укупног развоја општине Неготин и једним од
развојних приоритета како је то и дефинисано
Стратегијом одрживог развоја општине Неготин.
Програм развоја туризма општине Неготин за
период 2017-2026, представља релевантан
секторски документ чијом се применом
доприноси реализацији основних развојних
приоритета и циљева локалног економског и
руралног развоја општине Неготин

21.03.2018.

2.МЕТОДОЛОГИЈА ИЗРАДЕ

Локална самоуправа општине Неготин, у складу
са раније усвојеном Стратратегијом одрживог
развоја општине Неготин (2012-2021), као и са
Стратегијом руралног развоја општине Неготин
(2013-2018),
припрема низ планских и
стратешких докумената и реализује и спроводи
низ пројеката и мера у циљу да Неготин буде
амбијент повољан за инвестиционе активности у
разним областима привреде али и развијена
туристичка дестинација.
Изради Програма развоја туризма општине
Неготин за период 2017-2026, приступљено је по
доношењу решења председника општине ( 3329/2017-II/07 од 13.07.2017) којим је формирана
радна група од осам чланова из релевантних
одељења и институција општине Неготин као и
два екстерна консултанта из области локалног
економског и руралног развоја.
У складу са тиме, креиран је и усвојен је и
Програм развоја туризма општине Неготин као
секторски плански документ, дефинисан као
обавеза свих локалних самоуправа чија је израда
одраз реалних потреба локалне самоуправе али
обавеза дефинисана Законом о локалној
самоуправи,
Законом о туризму републике
Србије и Стратегијом развоја туризма репубике
Србије 2016-2025.
У израду Програма развоја туризма општине
Неготин, укључени су путем комплексног
упитника који је дистрибуиран директно и
електронским путем сви релевантни актери који
директно или индиректно чине туристичку
привреду и понуду општине Неготин. Упитник
који су из свог угла попунили појединачно и сви
чланови радне групе, дистрибуиран је и локалним
туристичким агенцијама, хотелијерима, сеоским
туристичким домаћинствима и пружаоцима
услуга у домаћој радиности као и иудружењима
винара,
пчелара
и
воћара
како
би
партиципативност у овом процесу била
примењена у највећој могућој мери.
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Сублимирани подаци добијени овим путем
обрађени су од стране Радне групе и послужили
су као део садржаја битних
за креирање
Програма развоја туризма општине Неготин.

Општина Неготин спада у ретко насељено
подручје са 34 становника по 1км².

Програма развоја туризма, чији је садржај после
више консултативних састанака дефинисан од
стране Радне групе, прослеђен је на анализу и
усвајање Општинском Већу а по истеку законски
предвиђеног рока за јавну расправу. По
прихватању Нацрта Програма развоја туризма,
исти је предложен на
усвајање Скупштини
општине Неготин.

Површина: 1.089 км²

3. ОПШТЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ОПШТИНЕ
НЕГОТИН
Општина
Неготин
представља
природну
географску целину али и економски повезан
простор који поседује изграђену комуникацију
између 39 насељених места, са Неготином као
урбаним насељем градског типа које представља
гравитациони, просторни, економски
и
административни центар.
Општина Неготин се налази на истоку Србије, на
тромеђи, у близини граница са Румунијом и
Бугарском - најближи град у Бугарској, Видин, је
удаљен 41 км од Неготина а Турну Северин у
Румунији се налази на 75 км од Неготина.
Удаљеност од Београда је 237 km а од Ниша 152
km.
Општина Неготин покрива површину од 1089
км2, становништво је у већини српске
националности али има и Влаха, Бугара, Румуна,
Рома. У општини Неготин има 39 насеља - 38 села
и сам град Неготин.
Река Дунав ( Коридор 7 ) је природна граница
територији општине Неготин у дужини од 41 км.
У приобалном делу општине се налази неколико
важних
инфраструктурних
објеката
–
Хиxдроелектрана
''Ђердап
2'',
индустија
хемијских производа и лука у Прахову,
туристичко пристаниште у Михаловцу и спортско
рекреативни комплекс на Кусјаку, у непосредној
близини ХЕ Ђердап 2.

Број насеља: 39
Број становника попис 2011 - 36.879
Густина насељености 34 км2
Катастарске општине: 42
Месне заједнице: 47
Месне канцеларије: 38
Округ: Борски
Географска ширина: 44° 13' 0" – 44° 30' 0"
Географска дужина: 22° 15'00" - 22° 31' 60"

3.1. СТАНОВНИШТВО
Становништво као основна претпоставка
привредног развоја је анализирано са циљем да се
утврди да ли постоји адекватан људски
потенцијал
за
диверзификацију
руралне
економије. У социолошком смислу становништво
је привржено традиционалним вредностима и
очувању обичајног наслеђа.
На територији од 1.089 км2 живи 36.879
становника, односно 34 становника на 1 км2, што
општину Неготин сврстава у ретко насељено
подручје. У односу на републички просек који
износи 85 становника по 1км², густина
насељености у 2011. у општини Неготин износи
45,05 % од републичког просека.
Општину Неготин карактерише и велики број
становника на привременом раду у иностранству
( око 14.000 становника). Највећи број становника
у овој категорији живи и ради у земљама
Европске уније. Одлив становништва због
економских миграција је константан и на жалост
нема реверзибилан ток, тако да је потребно
дефинисање посебних мера социјалне политике
како би се демографско пражњење простора
изазвано овим процесима зауставило или бар
ублажило.
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Статистика показује да је у периоду 19812011.године, забележен је пад броја становника у
општини Неготин за 27.021 становника што може
да у одређеним околностима и те како отежа
напоре и активности усмерене ка локалном
економском и руралном развоју општине управо
због недостатка људских ресурса.
У неким тачкама општине и одређеним
привредним и друштвеним областима стање
људских ресурса је алармантно како из угла
спровољења одређених процеса тако и из угла
коришћења истих.
Упркос наведеном, постоји један мањи број
повратника из иностранства који
желе да
инвестирају у развој краја из кога су потекли и
управо ова чињеница може бити покретачки
фактор за ослабљене развојне економске процесе
укључујући и оне у туризму.
Програм развоја туризма општине Неготин и
њиме дефинисани програми и пројекти део су
укупних
активности
локалне
самоуправе
усмерених између осталог
решавању овог
проблема тј. покушају да се кроз разне видове
локалног економског разввоја, у овом случају,
путем развоја туризма,
допринесе развоју
локалне привреде и ублажавању негативних
миграционих и популационих трендова.

3.2. ИНФРАСТРУКТУРА
Друмски саобраћај
Мрежу путева на територији општине Неготин
чине: магистрални, регионални и локални
путеви. Укупна дужина путне мреже на
територији општине Неготин износи 453 км од
чега 345 км са савременим коловозом.

Железнички саобраћај
На подручју општине Неготин, долином Тимока
протеже се железничка пруга Ниш – Прахово.
Пруга је нормалног колосека ширине 1.435 мм.
Дужина пруге на целој траси износи 184км и 600
метара.

21.03.2018.

Хидрографску карту општине Неготин чине
следеће реке: Дунав (у дужини од 41 км), Тимок,
Сиколска река, Јасеничка река, Слатинска река и
Замна.
Речни саобраћај са луком
Систем речног саобраћаја на подручју општине
Неготин везан је за Дунав као међународни
пловни пут и пристаниште које се налази на овом
подручју.
Дунав представља најважнију речну магистралу
средње и југоисточне Европе, европски коридор
VII и има огроман значај за међународну робну
размену.
Лука ''Прахово'' се налази на десној обали
Дунава (km 861), представља последњу излазну
луку на територији Србије и налази се 4 km
низводно од ХЕ ''Ђердап“ II. Повезана је
железницом и друмским саобраћајницама са
другим деловима Србије. Упркос чињеници да на
северо - источном ободу општине, Дунав протиче
дужином од 41 км, овај изузетни природни
потенцијал није довољно валоризован у
привредном контесту без обзира на могућности
које пружа у развоју саобраћаја и туризма.
3.3.ПРИВРЕДА
Привредну карту општине Неготин карактерише
пољопривредна
производња,
производња
електричне енергије (ХЕ «Ђердап 2»), хемијска
индустрија, саобраћај и др. Привреда и
индустрија општине Неготин је сконцентрисана у
центрима развоја Неготин и Прахово са
индустријским зонама и мањим центрима развоја
на руралном подручју: Јабуковац, Михајловац,
Кобишница, Рајац.
Поред неповољних услова и проблема у
функционисању привреде, предузимљивост и
флексибилност малих и средњих предузећа и
развој предузетништва покренуо је развој локалне
економије посебно у области, туризма и
угоститељства, виноградарства и производње
вина (преко двадесет породичних винограда и
винарија) и делом у индустрији (производња
челичних влакана, грађевинског материјала и
столарије), у домену трговине на мало, изградњи
смештајних капацитета и пратећој понуди. Када је
реч о индустрији, доминирају капитално интензивне
гране производња електричне енергије ХЕ „Ђердап 2
и производња хемијских производа
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3.4. ПОЉОПРИВРЕДА
Општина Неготин спада у подручја која су
богата обрадивим пољопривредним површинама,
сада се обрађује око 20.000 ха. У сетвеној
структури најзаступљенија су стрна жита, затим
кукуруз и сунцокрет. На близу 1000 ха се узгаја
поврће. Све више се примењује пластенички
начин гајења поврћа. Пашњаци и ливаде
заузимају око 20.000 ха. У брдском делу општине
доминантна
је
сточарска
производња.
Пољопривредна производња може бити база за
извозне пројекте у области производње здраве
хране као и за пласман на локалном туристичком
тржишту.
Климатски услови на територији општине
Неготин су повољни за виноградарство и
винарство. Виногради су засађени на око 1.000
ха. Произвођачи грожђа у општини Неготин
годишње произведу више од 300 вагона винских
сорти. Највећи проблем је пласман, како грожђа
као сировине, тако и самог вина.
У процесу транзиције угашени су некадашњи
велики производни винарски капацитетети који
су били изузетно продуктивни средином 20.века
и знатно смањене некадашње површине под
виноградима. Новонастали услови довели су до
оснивања малих савремених производних
капацитета у винарству који својим развојем
полако али сигурно доприносе оживљавању
виноградарства и виноградарства у општини
Неготин.
Специфичност
Неготинске општине је
традиционална производње вина у чувеним
пивницама које са својом атрактивном
архитектуром, осим производних капацитета,
представљају јединствен туристички потенцијал
који може бити занимљив за више категорија
туристичке клијентеле.
Удружење
винара
Неготинске
крајине
основано је 2005. године и чине га водећи винари
Неготинске крајине. Удружење се бави
унапређењем виноградарства и винарства, у циљу
чега је уведена ознака за географско порекло
вина која они производе под називом „
Неготинска крајина“.
Пољопривредна школа «Рајко Боснић» Буково
постоји и ради већ 120 година. Поред образовног
рада, бави се и сточарством, воћарством, а
водећи је произвођач сорте грожђа тамјаника и
чувеног истоименог вина. У оквиру ове школе
2012.године формиран је „Центар за органску
производњу Неготин“. Активности овог центра
се заснивају на промоцији саме идеје органске
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производње, са нагласком на органском
винаградарству,
промовисању
региона
Неготинске Крајине као идеалног амбијента за
такав облик производње и промовисању
пољопривредне школе Буково као носиоца
целокупне идеје. Сам комплекс пољопривредне
школе у оквиру кога је и чувени вински подрум,
налази се у непосредној близини манастира
Буково
чинећи
атрактивну
туристичку
дестинацију за широки дијапазон посетилаца.
Воћарство је заступљено на близу 1.000 ха. Као и
за остале пољопривредне културе, подручје
општине Неготин има идеалне услове за развој
воћарства. Удружење воћара „Воћар“ Карбулово
окупља тридесетак чланова, већином из села
Карбулова. Чланови овог удружења углавном
производе јабуке, брескве, крушке и шљиве. Већ
неколико година Удружење воћара уз подршку
локалне самоуправе организује сајам ,,Дани
јабуке'' који постаје занимљива туристичка
атракција и диприноси препознатљивости
и
привлачности општине Неготин.
Пчеларство
је
такође
развијена
грана
пољопривреде којом се у општини бави око 300
пчелара који, уз поштовање савремених
стандарда, производе мед високог квалитета и
извозе га у многе земље западне Европе.
Уз подршку локалне самоуправе од 2006. године,
сваког пролећа се у Неготину
организује
међународни ,,Сајам меда и вина'' који
представља значајан привредни и туристички
догађај привлачећи велики број посетилаца из
околних општина али и из пограничних градова у
Румунији и Бугарској.
Општина Неготин од 2006. године средствима из
Програма подршке пољопривреди и руралном
развоју,
субвенционише
пољопривредне
произвођаче у свим присутним гранама
пољопривредне производње као и пољопривредна
газдинства која се баве сеоским туризмом –
сеоска туристичка домаћинства.
3.5. ТУРИЗАМ
Општина Неготин велики значај придаје развоју
туризма који представља један од приоритета
локалног економског развоја. Развој туризма уз
релативно ниске инвестиције и брз обрт средстава
доприноси локалном
економском развоју
стварајући нова радна места и услове за
самозапошљавање у области сеоског туризма,
угоститељства,
хотелијерствa,
агенцијског
пословања али и у области производње и
пласмана локалне пољопривредне производње.
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Из наведених разлога, локална самоуправа даје
подршку и пуно својих капацитета усмерава ка
подршци пројекaта у туризму.

области културног туризма Источне Србије
пружајући могућности за креирање разноврсних
развојних пројеката у туризму..

Туристичка привреда у општини Неготин још
није достигла пуну афирмацију, имајући у виду
изузетне потенцијале који се односе на културноисторијско наслеђе и природне лепоте. Основни
правци развоја туризма базирају се на винском,
сеоском,
културно-историјском
и
манифестационом
туризму
(Фестивал
Мокрањчеви дани, бројне етно манифестације и
сајмови...). Посебне могућности се отварају
развојем приватног предузетништва у области
туризма и угоститељства.

Стари извори помињу чак пет манастира на
територији данашње Крајине. Манастир Буково,
Душица код Душановца, Короглашки манастир
код села Милошево, Манастир Свете Тројице, или
Блатски, западно од села Кобишница и Манастир
Вратна. Данас активно егзистирају манастири
Вратна и Буково. Манстир Короглаш је сачуваних
зидина и конзервиран.

Пракса је показала и то да су туризам и екопољопривреда области у коју су наши повратници
из иностранства најспремнији да улажу о чему
говоре бројни новоизграђени капацитети ( мини
хотели, преноћишта, ресторани, сеоски смештај,
аутобуски транспорт, савремене плантаже воћа,
виногради и винарије..)
Специфични географски положај општине
Неготин омогућава укључивање у туристичке
токове како регије Доњег Подунавља тако и у
токове који се одвијају у области Источне
Србије. У складу са тиме, општина Неготин и
релевантни актери у области туризма подједнако
негују сарадњу у области туризма и креирању
разноврсне
туристичке
понуде
са
свим
општинама у окружењу.
Своју опредељеност ка подршци развоју туризма,
општина Неготин
заснива
на постојећим
туристичким ресурсима.

3.5.1. ТУРИСТИЧКИ РЕСУРСИ

3.5.1.1. Културно историјско наслеђе
Богато културно наслеђе које укључује
разноврсне туристичке мотиве почев од
археолошких налазишта из доба Неолита, преко
остатака Римске културе, средњевековних
манастира до споменика из новије историје,
заједно са развијеним културним, музичким и
етно манифестацијама, чине Неготин једном од
најатрактивнијих туристичких дестинација у

Манастир Буково се налази на три километара
западно од Неготина окружен шумом. Сматра се
да је подигнут у време Краља Милутина, крајем
XIII или почетком XIV века и да га је градио
Архиепископ Никодим.
Манастир Вратна се налази на око 40
километарa од Неготина у самом подножју
чувених Вратњанских капијa, основан је у XIV
веку. Црква манастира Вратне посвећена је
Вазнесењу Господњем (Спасовдан).
Манастир Короглаш се налази у непосредној
близини Неготина, код села Милошево.
Претпоставља да га је зидан у време Краља
Милутин почетком XIV века.
Цркве
У Неготинској Крајини, старих цркава је било у
прошлости на више места, међутим како су
грађене од дрвета, скоро све су нестале. Почетком
XIX
века почињу да се граде од тврдог
материјала, тако да их данас има у скоро свим
селима Неготинске општине. Свакако највредније
су стара Црква Пресвете Богородице ( 1803 ) и
Црква Свете Тројице ( 1874) у Неготину, цркве у
селима Михајловац, Јабуковац као и црква у селу
Рогљеву којој гравитирају становници 4 села у
виноградарском подручју општине Неготин
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Музеј Крајине
Неготински музеј је основан 1934.године на
иницијативу самих Неготинаца. У оквиру Музеја
је Археолошка поставка са
Археолошком,
етнолошком, историјском и збирком уметничких
слика и икона. Родна кућа Стевана Мокрањца и
Музеј Хајдук Вељка су такође у саставу Музеја
који годишње посети неколико десетина хиљада
посетилаца.
Два
археолошка
налазишта,
Резиденцијално меморијални комплекс из
Римског доба -Врело Шаркамен (3. Век н.е) и
комплекс манастира Короглаш (14. век) такође су
у надлежности Музеја.
Комплекси винских подрума у Рајцу, Рогљеву
и Смедовцу / Вински путеви
Из угла развоја туризма јако је важна чињеница
да су виноградарство и винарство развијене
гране пољопривредне производње у општини
Неготин. Око 1000 хектара пољопривредног
земљишта покривено је виноградима који се
користе за производњу вина чија је традиција у
овом крају дуга скоро 7 векова. На територији
општине Неготин, налазе се три виногорја;
Рајачко, у долини Тимока, Неготинско, на
падинама Букова и Бадњева и Михајловачко на
обалама Дунава
У Тимочком делу општине Неготин, у Рајачком
виногорју, у селима Рајац, Рогљево и Смедовац
налазе Комплекси винских подрума са локалним
називом ,,Пимнице'' ( у употреби је и термин
,,Пивнице''). Ови атрактивни
и јединствени
комплекси представљају културно историјске
целине са статусом културног добра. Најстарији
објекти у овим комплексима који датирају из
18.века били су прављени од дрвета док су
касније прављени од камена изузетне лепоте који
одолева зубу времена. Основна намена им је била
припрема и чување вина.
Због њихове изузетне културно историјске улоге
у развоју овог краја као и потребе да се на
адекватан начин сачувају али и добију адекватну
улогу у развоју винског туризма и буду део
винских рута на туристичкој мапи Србије,
општина Неготин, поред израде и усвајања Плана
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детаљне регулације за комплексе Рајачких и
Рогљевачких
пивница,
наставља
са
активностима,
пре
свега
у
области
инфраструктурног опремања простора.
Наведене
активности ће
омогућити ови
атрактивни и јединствени винарски комплекси
постану привлачна и осавремењена туристичка
дестинација, прилагођена потребама савременог
туризма али уз поштовање неопходних мера
заштите ових културних добара.
3.5.1.2. Манифестације
У општини Неготин одржава се традиционално
велики број манифестација а најзначајније од њих
су: музички фестивал ,,Мокрањчеви дани'' који се
одржава више од пола века, Међународни Сајам
меда и вина, сајам ,,Дани Јабуке'', међународна
манифестација ,,Дан Дунава'' и неколико
традиционалних етно манифестација ( Крајинска
берба, Чучук станини дани, Сусрети села ...) о
којима се може информисати на сајту општине
Неготин, Дома културе, Туристичке организације
општине
Неготин,
сајтовима
локалних
туристичких агенција и других институција и
удружења.
3.5.1.3. Природне вредности
Комплекс Вратна и Вратњанске капије
Комплекс Вратна се надовезује на источни део
националног парка ,,Ђердап''. Вратњанске капије
представљају низ камених лукова изнад реке
Вратне који су у далекој прошлости настали
урушавањем пећина тунелског типа. Мала
прераст дугачка je 15 метара, ширине 30м,
висина њеног отвора је 34 м а дубина свода десет
метара. Велика прераст, или друга Вратњанска
капија, има дужину 45 метара, ширину 23, висину
26 и дубину свода 30 метара, а Сува прераст има
дужину од 34 метра, ширину 15, висину 20 и
дубину свода десет метара. Ова трећа је најмање
приступачна и млађа од прве двае. У близини
трећих капија откривене су три до сада
неистражене пећине. Детаљна истраживања ових
пећина тек предстоје. Лепоту Вратњанских капија
употпуњују и средњовековни Манастир Вратна,
као и истоимено ловиште које поседује пределе
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изузетне лепоте и богато јеленском и муфлонском
дивљачи.
Мокрањске стене
Десетак километара јужно од Неготина, у
близини села Мокрање, Сиколска река је створила
диван водопад и испод њега живописно језеро.
Претпоставља се да је за време Римљана мост
спајао две највеће стене. Археолози су на
врховима стена пронашли доста предмета из тог
доба. У непосредној близини Мокрањских стена
се налази и чувени виноградарски реон са
незаобилазним Пивницама, као и ловиште Алија.
Ресурси за планински, ловни и риволовни
туризам
Општина Неготин поседује велике области
покривене шумама, богате лековитим биљкама,
печуркама, шумским плодовима и дивљачи
пружајући изузетне природне могућности за
извоз специфичних еколошких производа као и за
развој ловног, сеоског, винског, излетничког,
планинског и свих осталих видова туризма који у
себи садрже и примену еколошких принципа.
На територији општине Неготин се, поред
локација на обали Дунава које пружају
могућности
могућности за риболов и
рекреативне активности, налазе и четири
атрактивна ловишта која привлаче велики број
специфичних посетилаца - ловаца на високу и
ниску дивљач али и љубитеља природе,
планинара, истраживача, посматрача ретких
животиња и птица.
•Ловиште Дели Јован, на источним деловима
планинског масива Дели-Јована, површине око
5.000ха. Изузетно је богато различитим врстама
дивљачи, од којих су најзначајнији јеленска
дивљач и дивље свиње.
•Ловиште Алија, налази се на простору око села
Рогљева, Мокрања, Речке и Смедовца, укупне
површине око 2.000 ха, од чега преовлађују шуме
(1.425 ха), у њему се узгајају јелени лопатари и
муфлони.
• Ловиште Вратна, у непосредној близини села и
манастира Вратна, површине 1.350 ха, на око 360
ха узгаја се муфлонска дивљач, јелени и срнећа
дивљач.

• Ловиште "Неготинска Крајина", површине од
96.423 хектара којим газдује Ловачко удружење
"Хајдук Вељко" Неготин. У свом саставу Ловачко
удружење поседује модерну индустријску
фазанерију, капацитета 15.000 фазанских пилића
и хладњачу за складиштење дивљачи.
3.5.1.4.Угоститељско- смештајни капацитети,
винарије, туристичке агенције, и транспорт
На територији општине Неготин активно ради
осам мањих хотела и преноћишта са укупно 134
собе и 289 лежаја. Поред наведених капацитета, у
области сеског туризма активно ради око 30
домаћинстава са укупном могућношћу смештаја
око 200 гостију дневно. У области уготитељсtва
ради око 60 различитих угоститељских објеката.
Поред обиласка комплекса винских подрума
,,пивница'' у селима Рајац, Рогљево и Смедовац и
дегустације локалних вина и традиционалне
хране, могуће је посетити неке од савремених
винарија на целој територији општине, које
пружају могућност упознавања са савременом
локалном производњом вина.
Агенцијским пословима се бави 8 туристичких
агенција а аутобуским превозом се баве 3
предузећа. Локалне туристичке агенције могу
значајно допринети развоју рецептивног туризма
усмеравањем дела своји активности привлачењу
гостију у општину Неготин креирањем и
промоцијом локалне туристичке понуде.

4.
СВОТ АНАЛИЗА МОГУЋНОСТИ
РАЗВОЈА ТУРИЗМА ОПШТИНЕ НЕГОТИН

STRENGHTS -

Снаге

WЕАKNESSES -

Слабости

OPPORTUNITIES- Могућности
THREATS -

Отежавајуће околности
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ПРОСТОРНА
ПОВЕЗАНОСТ
НАЦИОНАЛНИМ ПАРКОМ ,,ЂЕРДАП''

СА

ЗА
И

СНАГЕ

СТРАТЕГИЈА
ОДРЖИВОГ
ОПШТИНЕ НЕГОТИН

РАЗВОЈА

ПОСТОЈАЊЕ
УСЛОВА
ЛОВНО/РИБОЛОВНИ,
ПЛАНИНСКИ
РЕКРЕАТИВНИ ТУРИЗАМ

СТРАТЕГИЈА
РУРАЛНОГ
ОПШТИНЕ НЕГОТИН

РАЗВОЈА

- ПОСТОЈАЊЕ НЕКОЛИКО ЛОКАЦИЈА ЗА
ОТВАРАЊЕ КАМПОВА

- ПРОСТОРНИ ПЛАН ОПШТИНЕ и ПДР ЗА
РАЈАЧКЕ И РОГЉЕВАЧКЕ ПИВНИЦЕ

- САРАДЊА СА ОПШТИНАМА ИСТОЧНЕ
СРБИЈЕ
И
ДОЊЕГ
ПОДУНАВЉА,
ПОГРАНИЧНА САРАДЊА

- АКТИВНОСТИ
НА
КОМПЛЕТИРАЊУ
УРБАНИСТИЧКО
–
ПРОЈЕКТНЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА
УНАПРЕЂЕЊЕ
КОМУНАЛНЕ
ТУРИСТИЧКЕ
ИНФРАСТРУКТУРЕ
У КОМПЛЕКСИМА
ПИВНИЦА
- АТРАКТИВНИ И БРОЈНИ ПРИРОДНИ И
КУЛТУРНО /ИСТОРИЈСКИ ТУРИСТИЧКИ
МОТИВИ

МУЛТИМЕДИЈАЛНА
ПРОМОЦИЈА
ТУРИСТИЧКЕ
ПОНУДЕ
(
ИНТЕРНЕТ,ТВ,САЈМОВИ...)
-РАД ТООН И НЕКОЛИКО
ТУРИСТИЧКИХ АГЕНЦИЈА,
ХОТЕЛА, ПРЕВОЗНИКА

ПРИВАТНИХ
ПРИВАТНИХ

-ДОБРА САРАДЊА СА МИНИСТАРСТВИМА,
СКГО, РАРИС, РАЗВОЈНИМ АГЕНЦИЈАМА
АУСТРИЈЕ, НЕМАЧКЕ, ШВАЈЦАРСКЕ...

- ПОКРЕНУТИ ИНВЕСТИЦИОНИ РАДОВИ НА
ПУТНОЈ ИНФРАСТРУКТУРИ
- УРЕЂЕНЕ ПЕШАЧКЕ СТАЗЕ НА БИТНИМ
ЛОКАЦИЈАМА ( ВРАТНА, МОКРАЊСКЕ
СТЕНЕ, ПИВНИЦЕ...)
- ДОБРИ КЛИМАТСКИ УСЛОВИ, ПОВОЉАН
ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ/ТРОМЕЂА
РАЗВИЈЕН
ГРАДСКИ,
МАНИФЕСТАЦИОНИ ТУРИЗАМ

СЕОСКИ,

- ,,ПИВНИЦЕ’’, ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА
БУКОВО
СА
ВИНСКИМ
ПОДРУМОМ,
ПРИВАТНЕ ВИНАРИЈЕ
- ОПШТИНСКЕ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА РАЗВОЈ
СЕОСКОГ ТУРИЗМА И ПОЉОПРИВРЕДЕ
- УКЉУЧЕНОСТ У БИЦИКЛИСТИЧКУ СТАЗУ
,,ЕУРО ВЕЛО 6’’ И ,,ЕУРО ВЕЛО 13''
- БЛИЗИНА ДУНАВА САМОМ ГРАДУ/ ПДР
МИХАЈЛОВАЦ
И
ИДЕЈНО
РЕШЕЊЕ
,,ДУНАВСКИ БИСЕР’’

СЛАБОСТИ

-НЕКОМПЛЕТНОСТ
ПЛАНСКЕ
И
УРБАНИСТИЧКЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ЗА
УРЕђЕЊЕ ЗАШТИЋЕНИХ
ЦЕЛИНА (
Рогљевачке, Смедовачке, Штубичке пивнице,
Стеванске ливаде, обала Дунава..)
-НЕЗАДОВОЉАВАЈУЋЕ СТАЊЕ
ПУТНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

ЛОКАЛНЕ

-НЕДОВОЉНО СТРУЧНЕ РАДНЕ СНАГЕ У
ТУРИЗМУ
И
УГОСТИТЕЉСТВУ,
НЕПОВОЉНА
СТАРОСНА СТРУКТУРА,
НЕПОЗНАВАЊЕ СТРАНИХ ЈЕЗИКА ОД
СТРАНЕ ЗАПОСЛЕНИХ У ТУРИЗМУ
-НЕЗАДОВОЉАВАЈУЋА
ЕКО
СВЕСТ
СТАНОВНИШТВА/
НЕЗАШТИЋЕНОСТ
ВОДОТОКОВА ОД
ЗАГАЂЕЊА/ ДИВЉЕ
ДЕПОНИЈЕ
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ИНФО
ПАНОИ, И
КАПАЦИТЕТИ...)
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УСЛУЖНИ И ПРОМО

-УДАЉЕНОСТ ОД ГЛАВНИХ ГРАДСКИХ
ЦЕНТАРА (БЕОГРАД,НИШ), АУТО ПУТА Е 75

-РЕАЛИЗАЦИЈА ПРЕДЛОЖЕНИХ ПРОЈЕКАТА
У
ЛОКАЛНИМ
СТРАТЕШКИМ
ДОКУМЕНТИМА

-НЕПОСТОЈАЊЕ ХОТЕЛСКИХ СМЕШТАЈНИХ
КАПАЦИТЕТА ВИШЕГ НИВОА КВАЛИТЕТА

-РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКАТА ПРЕДЛОЖЕНИХ
ЕКОЛОШКИМ ПЛАНОМ ЗА БОРСКИ ОКРУГ

-НЕДОВОЉЛНО
АКТИВНОСТИ
НА
СТВАРАЊУ
УСЛОВА
ЗА
КОНГРЕСНИ
ТУРИЗАМ

-УНАПРЕЂЕЊЕ САРАДЊЕ НА ЛОКАЛНОМ
НИВОУ КАО И СА РЕП.ИНСТИТУЦИЈАМА И
ДОНАТОРИМА

-НЕДОВОЉНЕ ПРОПАГАНДНЕ АКТИВНОСТИ
ВАН ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ

- МОГУЋНОСТИ ЗА УПОРЕДНИ РАЗВОЈ И
ПРОМОЦИЈУ ВИШЕ ВИДОВА ТУРИЗМА

-НЕПОСТОЈАЊЕ ВИНОТЕКЕ У ГРАДУ ЗА
ПРЕДСТАВЉАЊЕ
ЛОКАЛНИХ
ПРОИЗВОЂАЧА ВИНА

-ПОВЕЗИВАЊЕ
ВИНСКОГ,
СЕОСКОГ
ТУРИЗМА И ПЧЕЛАРСТВА И ПЛАСМАНА
ЛОКАЛНЕ ПРОИЗВОДЊЕ

-НЕПОСТОЈАЊЕ
МУЗЕЈА
ВИНОГРАДАРСТВА

-УНАПРЕЂЕЊЕ САРАДЊЕ СА СУСЕДНИМ
ОПШТИНАМА - ФОРМИРАЊЕ РЕГИОНАЛНЕ
ТУРИСТИЧКЕ АГЕНЦИЈЕ/ОРГАНИЗАЦИЈЕ У
ТУРИЗМУ
У
ЦИЉУ
КРЕИРАЊА
И
ПРЕДСТАВЉАЊА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ

ВИНА

И

-НЕДОВОЉНА УРЕЂЕНОСТ ЛОКАЦИЈА ЗА
ЛОВ, РИБОЛОВ, КАМПОВАЊЕ
-НЕПОСТОЈАЊЕ
ЈАВНИХ
ТОАЛЕТА
И
ПАРКИНГА
У
ГРАДУ
И
БИТНИМ
ТУРИСТИЧКИМ ЛОКАЦИЈАМА
-НЕДОВОЉНА
САРАДЊА
ИЗМЕЂУ
НАДЛЕЖНИХ ИНСТИТУЦИЈА ( Србија шуме,
Србија воде, Завод за заштиту споменика
културе,Удружења…НЕМА ИНОВАТИВНОСТИ
У НАЛАЗЕЊУ ЗАЈЕДНИЧКИХ РАЗВОЈНИХ
РЕШЕЊА
-НЕДОВОЉНА ПРИМЕНА ХИГИЈЕНСКО –
ТЕХНИЧКИХ ПРОПИСА У ТУРИСТИЧКОУГОСТИТЕЉСКИМ ОБЈЕКТИМА

-УНАПРЕђЕЊЕ
САРАДЊЕ
ПОГРАНИЧНИМ ОПШТИНАМА

СА

-АНГАЖОВАЊЕ ДИЈАСПОРЕ У РАЗВОЈУ
ТУРИЗМА/ ПРИВЛАЧЕЊЕ ИНВЕСТИТОРА
-ПОБОЉШАЊЕ ГРАДСКЕ ПОНУДЕ КРОЗ
ОСНИВАЊЕ МУЗЕЈА ВИНА И ПРОМОЦИЈУ
ВИНАРСТВА
-ПОВЕЋАЊЕ
АТРАКТИВНОСТИ
И
ТУРИСТИЧКЕ ФУНКЦИОНАЛНОСТИ ГРАДА
И ОКОЛИНЕ (РЕСТАУРАЦИЈА ГРАДСКИХ
ФАСАДА, ИЗГРАДЊА ЈАВНОГ ТОАЛЕТА,
ИНСТАЛИРАЊЕ

-НЕПОСТОЈАЊЕ УДРУЖЕЊА У ТУРИЗМУ
МОГУЋНОСТИ
-РАЗВОЈНИ ОПШТИНСКИ БУЏЕТ
-КОМПЛЕТИРАЊЕ
ПЛАНСКЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
(УЗ
ПОМОЋ
МИНИСТАРСТАВА
И
ДОНАЦИЈА)
УНАПРЕЂЕЊЕ ПУТНЕ И ТУРИСТИЧКЕ
ИНФРАСТРУКТУРЕ (ПАРКИНЗИ, ТОАЛЕТИ,

САВРЕМЕНЕ
ИТ
ИНФРАСТРУКТУРЕ)

ТУРИСТИЧКЕ

-КОНСТАНТНО ИНОВИРАЊЕ КОНЦЕПТА И
САДРЖАЈА ФЕСТИВАЛА МОКРАЊЧЕВИ
ДАНИ/ УКЉУЧЕЊЕМ ЛОКАЛНИХ АКТЕРА И
ОРГАНИЗАЦИЈОМ ПРАТЕЋИХ АКТИВНОСТИ
ТОКОМ ГОДИНЕ
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-ОРГАНИЗАЦИЈА СЕМИНАРА, КОНГРЕСА У
РАЗНИМ ОБЛАСТИМА

- НЕДОСТАТАК ЉУДСКИХ РЕСУРСА ЗБОГ
МИГРАЦИЈА

-СУБВЕНЦИЈЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ ЗА РАЗВОЈ
ТУРИСТИЧКЕ
ПРИВРЕДЕ:
ЕДУКАЦИЈУ
АНГАЖОВАНИХ У ТУРИЗМУ, УНАПРЕЂЕЊЕ
САНИТАРНЕ
И
ТУРИСТИЧКЕ
ИНФРАСТРУКТУРЕ,
САНАЦИЈУ
И
РЕСТАУРАЦИЈУ
АУТЕНТИЧНИХ
ЕТНО
ОБЈЕКАТА
ТРАДИЦИОНАЛНЕ
СЕОСКЕ
АРХИТЕКТУРЕ

- НЕМОТИВИСАНОСТ И НЕУПУЋЕНОСТ У
МОГУЋНОСТИ РАЗВОЈА

-ИЗРАДА ПЛАНА ЗАШТИТЕ И УПРАВЉАЊА
ПИВНИЦАМА
КАО
ТУРИСТИЧКОМ
ДЕСТИНАЦИЈОМ
ПОДРЖАНОГ
СУБВЕНЦИЈАМА ЗА ВЛАСНИКЕ, ПОСЕБНО
ОНЕ КОЈИ ЈОШ УВЕК АКТИВНО ПРОИЗВОДЕ
ВИНО НА ПИВНИЦАМА
-УРЕЂЕЊЕ ОБАЛЕ ДУНАВА И УРЕЂЕЊЕ И
РЕГИСТРОВАЊЕ ПЛАЖЕ
-ПОДСТИЦАЈ
СТВАРАЊУ
АНГАЖОВАНИХ У ТУРИЗАМ

УДРУЖЕЊА

ОТЕЖАВАЈУЋЕ ОКОЛНОСТИ

-НЕЕФИКАСАН
ПРИСТУП
У
РАЗВОЈУ
ПОЈЕДИНИХ
ДЕСТИНАЦИЈА
/НЕОБЈЕКТИВНА ПРОМОЦИЈА ПОЈЕДИНИХ
ЛОКАЦИJА
5.

АНАЛИЗА РЕЛЕВАНТНОСТИ

Листе приоритетних пројеката Програма
развоја туризма општине Неготин

Листа приоритетних пројеката Програма развоја
туризма
општине
Неготин,
представља
анализирану и усклађену листу приоритетних
пројекта у туризму а на основу одредница
Стратегије одрживог развоја општине Неготин,
као кровног стратешког документа општине
Неготин као и на основу стања на терену и
реализованих пројеката од момента усвајања
СЛОР. Листа је креирана након партиципативног
процеса свих релевантних учесника и стучне
процене Радне групе за израду Програма развоја
туризма општине Неготин.

- ЈАКА МЕђУНАРОДНА КОНКУРЕНЦИЈА
- НЕДОВОЉНО СТРУЧНИХ КАДРОВА
ОБЛАСТИ РАЗВОЈА ТУРИЗМА

У

-НЕДОСТАТАК
СРЕДСТАВА
ЗА
РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКАТА – НЕДОВОЉНО
ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА ЗА ПРИОРИТЕТНЕ
ПРОЈЕКТЕ
- НЕСПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ ОДРЖИВОГ
РАЗВОЈА ОПШТИНЕ И НЕКОРИШЋЕЊЕ
ПОСТОЈЕЋИХ МОГУЋНОСТИ И СНАГА
НЕПЛАНСКА
УРБАНИЗАЦИЈА
ЗАШТИЋЕНИХ ПОДРУЧЈА ЗБОГ ДИВЉЕ
ИЗГРАДЊЕ
- НЕДОВОЉАН ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД
СТРАНЕ РЕПУБЛИЧКИХ ИНСТИТУЦИЈА И
ДОНАТОРА

Туризам као један од развојних приоритета
општине Неготин је у сагласности са
приоритеним правцима развоја наведеним у
стратешким документима републике Србије – као
и горе наведена листа приоритетних пројеката; у
даљем тексту је извод из текста Стратегије
развоја туризма републике Србије којим се то
документује

ЦИЉЕВИ РАЗВОЈА ТУРИЗМА РЕПУБЛИКЕ
СРБИЈЕ
Циљеви развоја туризма Републике Србије и
интереси
Републике
Србије
у
туризму
дефинисани Стратегијом развоја туризма
републике Србије 2016-2025, су следећи:
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-ефикаснија предузетничка и друштвена
употреба као и свеобухватнија заштита
неискоришћених природних и култулних добара
-подизање
енергетске
угоститељском сектору

ефикасности

у

-подстицање регионалног и руралног развоја и
смањење депопулације
-стварање и одржавање позитивног имиџа
републике Србије
Реализацијом ових циљева постиже се:
- Подстицање привредног раста, запошљавања и
квалитета живота становника путем развоја
туризма;
- Обезбеђење развоја
међународне слике

сопствене

позитивне

- Обезбеђење дугорочне заштите и интегрисаног
управљања природним и културним ресурсима,
што је у интересу одрживог развоја туризма;
-Обезбеђење међународних стандарда квалитета
заштите туристичких потрошача сагласно
савременој европској пракси.
Утврђено је да су за Републику Србију посебно
интересантни следећи туристички производи за
чије креирање постоје услови у општини
Неготин
1)Градски одмор;
2) Кружна путовања
3) Пословни туризам
4) Здравствени туризам
5) Планине и језера
6) Наутика;
7) Догађаји
8) Рурални туризам;
9) Специјални интереси
У односу на одреднице Мастер Плана Доње
Подунавље, Релевантност горе наведене листе
приоритетних пројеката, битних за развој туризма
општине Неготин , огледају се у следећим
елементима:

21.03.2018.

Приоритети Мастер Плана Доње Подунавље су
следећи:
1. Решавање приступа регији, приступа реци,
екологија,
и
инфраструктура
2. Решавање водених фонтова насеља, и
унапређење урбаног и комуналног стандарда свих
укључених насеља
3. Опремање и итерпретација наслеђених и
формирање нових атракција
4. Ревитализација и стављање у туристичку
функцију објеката туристичко историјског
наслеђа
5. Изградња и опремање туристичке
инфраструктуре , посебно за специјалне интересе
6. Реструктуирање и тржишно репозиционирање
наслеђених смештајних капацитета и изградња
нових
7. Офанзиван брендинг и нтернационални
маркетинг регије
Правци деловања дефинисани Мастер Планом
Доње Подунавље су следећи:

1.Заштита и унапређење природних и културних
добара
2.Реализација развојних идеја заснованих на
предностима подручја и светским
искуствима
3.Изградња професионалног људског софтвера и
индивидуалног гостопримства
4.Унапређење квалитета саобраћајног приступа
као предуслова развоја туристичке
Дестинације ( предуслов свих пројеката)
5.Постављање информационог и и продајног
система у циљу уласка понуде
подручја у туристичке канале маркетинга
6.Успостављање квалитативних критеријума
посебно у области предузетништва
7.Унапређивање услова за рад предузећа у
туризму
8. Унапређење локалне конкуренције и увођење
националних и иностраних
партнера у туристичку понуду
9.Стварање повољних услова за инвестирање у
сектору МСП од стране повратника

21.03.2018.
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из иностранства
10.Развој спортске и културне инфраструктуре у
циљу развоја манифестационог туризма у овим
областима

Мастер Планом Доње Подунавље предлаже се
акциони план који садржи реализацију 11 кључних
активности од којих се следеће четири директно
односе на општину Неготин и са којима су у
складу поједини горе наведени приоритетни
пројекти:
1.Највиши степен заштите Неготинских
пивница
2.Решавање проблема дивљих депонија и
успостављање ефикасног система
управљања отпадом
3.Израда планова детаљне регулације за
туристичке локалитете
4.Израда физибилити студија за развојне
пројекте ( Неготинске пивнице,Уређење обале
Дунава ...)
Релевантност Програма развоја туризма са
Стратегијом одрживог развоја општине
Неготин 2012-2021

Општина Неготин велики значај придаје развоју
туризма који представља један од приоритета
локалног економског развоја и у том циљу су
креирана и усвојена битна стратешка и планска
документа.
Стратегијом локалног одрживог развоја општине
Неготин за период 2012-2021 дефинисана су три
развојна приоритета општине Неготин и то:
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Институционална подршка развоју туризма
Развој инфраструктуре
Јачање и развој локалне привреде
2.Друштвени развој са следећим дефинисаним
стратешким циљем:
Унапређење капацитета локалне заједнице за
квалитетније
задовољење
потреба
свих становника са следећим специфичним
циљевима
-Унапређење
капацитета
кроз
капиталне
инвестиције и одржавање објеката и опреме
-Унапређење стручних и професионалних
капацитета и модернизација у друштвеном
сектору

3. Заштита животне средине са следећим
дефинисаним стратешким циљем:
Заштита и коришћење природних ресурса у
складу са принципима одрживог развоја.
Пројекти у овој овим областима важни су како из
угла заштите животне средине тако и из угла
заштите и уређења простора на којима се налазе
атрактивне туристичке дестинације чиме се
постиже повећање степена њихове атрактивности.

Програми из СЛОР-а који се могу сматрати
изузетно важним за развој туризма општине
Неготин:
Програми у области економског развоја:

1. Економски развој са следећим дефинисаним
стратешким циљевима:

Туристичка валоризација пивница и производње
вина

Унапређење рада општинске администрације

Туристичка валоризација комплекса
Мокрањских стена и тока реке Замне

Унапређење и модернизација пољопривреде
Побољшање услова за развој и унапређење
туризма

Вратна,

Развој културно- историјског туризма
Развој сеоског , ловног и планинског туризма
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Санација локалних путева и путева у функцији
туризма

21.03.2018.

креирању комплексне руралне
туристичке
понуде ( повезивање сеоског, винског, ловног,
агро и других видова туризма)

Уређење водопривредне инфраструктуре
6. ЛИСТА ПРИОРИТЕТНИХ ПРОГРАМА ПРОЈЕКАТА У ТУРИЗМУ

Програми подршке предузетништву
Програми у области друштвеног развоја:
Унапређење капацитета у области социјалне и
здравствене заштите, увођење нових услуга
Реконструкција сеоских амбуланти
Унапређење
инфраструктуре
образовања ( сеоске школе)

у

области

Усклађивање
образовних
профила
у
Пољопривредној школи и осталим школама са
потребама локалне привреде
Унапређење капацитета у области спорта и
културе (сеоски домовикултуре,спортски терени)
Програми у области заштите животне средине:
Израда генералног пројекта водоснабдевања ,
евакуације и пречишћавања отпадних вода свих
насеља на територији општине Неготин
Израда студије праћења и контроле квалитета
пијаће воде у сеоским месним заједницама
Уклањање амброзије на територији целе општине
Израда плана пошумљавања и ветрозаштитиних
појасева на територији општине
Изградња недостајућих канализационих мрежа у
селима
Проширење система сакупљања отпада на све
месне заједнице
Стратегијом Руралног развоја
општине
Неготин (2013-2018), развој туризма је
дефинисан као један од развојних приоритета
који генерише привредне и друштвене процесе у
руралним областима општине Неготин, што је
дефинисано
програмом
,,Повећање
и
диверзификација запослености и извора прихода
на руралним подручјима''/ Пројекти - Подршка

У циљу унапређења локалног економског развоја
и унапређења квалитета живота локалног
становништва али и ради поспешивања
међуопштинске, регионалне и републичке
сарадње кроз развој туризма, у складу са
одредницама Стратегије одрживог развоја
општине Неготин, као кровног стратешког
документа општине Неготин, дефинисана је
листа програма/пројеката од којих неки по свом
значају превазилазе општински значај и
доприносе
Стратешком
циљу
дефинисанимСЛОР-ом –Развој туризма

21.03.2018.
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1.

ПРОГРАМ ТУРИСТИЧКЕ ВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕГОТИНСКИХ ПИВНИЦА
( Рогљево, Рајац, Смедовац,Штубик) И ВИНАРСТВА
Пројекти
Носиоци
Индикатори
Време
Извори финансирања
реализациј
е
реализације
1.Проценат
1.1.Унапређење
Локална
2017-2026/ Општина Неготин,
комуналне
и самоуправа, Завод за реализације
по
Надлежна министарства
заштиту споменика планираних
туристичке
годинама
Завод за заштиту
инфраструктуре
у културе,
споменика културе,ТООН,
инфрастуктурни
комплексима пивница
донаторски програми
х пројеката
са
изградњом
туристичког
инфо
центра у Рајачким
2.Потражња за
пивницама
винима и број
посета у винском
туризму
1.2.Уређење
јавног Локална самоуправа 1.Реализован
2017-2026/ Општина
Неготин,
простора
и
Надлежна министарства
систем
јавне по
осветљења у оквиру Завод за
годинама
Завод
за
заштиту
заштиту расвете
споменика
комплекса Рајачких и споменика културе
Рогљевачких пивница
културе,ТООН,донаторск
2.Уређен јавни
и програми
простор
у
комплексима
пивница
1..Креирана
и 2017-2026/ Општина
Неготин,
1.3.1
Доношење
Надлежна министарство,
Одлуке о посебном Локална
усвојена Одлука по
годинама
Завод
за
заштиту
и
статусу Рогљевачких самоуправа,
споменика културе,ТООН,
и Смедовачких и надлежно
донаторски програми
министарство,
Штубичких пивница
Студија заштите
и
управљања
131.Израда Студије Завод за
заштиту комплексима
пивница
као
управљања
споменика културе
туристичким
комплексима пивница
дестинацијама
као
туристичким
дестинацијама
2017-2026/ Општина
Неготин,
1.4.Уређење пивнице Локална самоуправа 1.Уређења
МЗ
у
Рајачким
по
Надлежна министарства,
пивница МЗ
пивницама за потребе Завод за
годинама
Завод
за
заштиту
заштиту
едукативног-промо
споменика културе,ТООН,
споменика културе
2.Основан
центра
донаторски програми
едукативно
промотивни
центар
1.5.Реновирање
старе
школе на улазу у село

Локална
МЗ

самоуправа,
Рогљево,

1.Реновирана
школа

2017-2026/
по годинама

Локална
Рогљево,

самоуправа, МЗ
Надлежно
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Надлежно
министарство,ТООН

мултифункционалним
садржајима

1.6.Ревитализација
винског подрума и
осталих капацитета
пољопривредне
школе
Буково
у
едукативно
промотивне сврхе
1.7.Субвениције
удружењима
произвођача вина ( у
пивницама али и у
савременим
винаријама)
1.8.Подршка
брендирању
и
промоцији винарске
производње
1.9.Активности
на
ревитализацији
и
уређењу Смедовачки
х
и
Штубичких
пивница

Пољопривредна
школа
Буково,
Надлежно
Министарство,
Локална самоуправа

Локална
самоуправа,
Удружење винара

министарство,ТООН,
2.Основан
инфо
стоп са пратећим
садржајима

1.Ревитализован
вински подрум
2.Организовани
едукативно
промотивни
садржаји
1.Реализоване
субвенције

Завод
за
споменика културе

2.3. Оснивање музеја

заштиту

2017-2026/
по
годинама

Пољопривредна
школа
Буково,Локална
самоуправа,
Надлежно
министарство, донаторски
програми

2017-2026/
по
годинама

Локална самоуправа

2017-2026/
по
годинама

Локална
самоуправа,
Удружење
винара.
власници
Пивница,
Пољопривредна
школа
Буково,
Локална
самоуправа,
Власници пивница,Завод
за заштиту споменика
културе,
донаторски
програми

2.Број корисника
субвенција
Локална
самоуправа,
Удружење винара,
ТООН,ТОС
Локална
самоуправа,
Власници
пивница,Завод
за
заштиту споменика
културе

2.Промовисан
бренд вина на
амбалажи
и
промотивним
активностима
1.Ревитализоване
и
уређене
пивнице

2017-2026/
по
годинама

2.Број
посетилаца

2.ПРОГРАМ
УНАПРЕЂЕЊА
ТУРИСТИЧКЕ
АТРАКТИВНОСТИ
ГРАДСКОГ ТУРИСТИЧКОГ ЦЕНТРА
Пројекти
Носиоци
Индикатори Време
реализације
реализац
ије
2.1. Унапређење рада Локална
самоуправа, 1.Број
2017институција културе
Надлежно
манифестаци 2026/ по
министарство,Институциј ја
годинама
е културе
2.Број
посетилаца

2.2.Довршење
уређења
комплекса
Мокрањчеве куће

21.03.2018.

Локална
самоуправа,
Надлежно
министарство,Музеј
Крајине
Локална

3.Финасијск
и показатељи
1.Уређен цео
комплекс
Мокрањчеве
куће
1.Основан

НЕГОТИНА

КАО

Извори финансирања

Локална
самоуправа,
Надлежно
министарство,Институциј
е културе, донаторски
програми

20172026/ по
годинама

Локална
самоуправа,
Надлежно министарство,
Музеј Крајине

2017-

Локална

самоуправа,

21.03.2018.

винарства

2.4.Увећање броја и
квалитета
манифестација
у
граду и на територији
општине(сајмови,конг
реси,
семинари такмичења,с
портски турнири...)
2.5.Изградња
и
иновирање туристичке
инфраструктуре
у
граду ( инфо панои,
јавни тоалети,паркинз
и, ИТ
промо
и
услужна
инфраструктура,
мобилна
мрежа,соларни
пуњачи,
,,паметне
клупе''...)
2.6.Уређење градских
фасада
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самоуправа,Музеј
Крајине,Надлежно
министарство,ТООН,Удр
ужење винара
Локална самоуправа,
Дом културе,образовне
институције, удружења
грађана

Локална
самоуправа,
ТООН, ТОС, надлежно
министарство

музеј
2.Број
посетилаца
1.Број
манифестаци
ја
2.Број
посетилаца

1.Иновирана
туристичка
инфраструкт
ура
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2026/ по
годинама

20172026/ по
годинама

Музеј Крајине, Надлежно
министарство,ТООН,Удр
ужење винара, донаторски
програми
Локална самоуправаДом
културе,
ТООН,
Удружења
грађана,
надлежна
министарства,донаторски
програми

20172026/ по
годинама

ТООН, ТОС, локална
самоуправа,
Надлежно
министарство, донаторски
програми

20172026/ по
годинама

Локална
приватни
објеката

2.Број
посетилаца

Локална
приватни
објеката

самоуправа,
власници

1.Број
уређених
фасада

самоуправа,
власници

2.Естетске
карактирист
ике града

3. ПРОГРАМ УНАПРЕЂЕЊА И ТУРИСТИЧКЕ ВАЛОРИЗАЦИЈЕ МУЗИЧКОГ ФЕСТИВАЛА ,,
МОКРАЊЧЕВИ ДАНИ''
Пројекти
Носиоци
Индикатори
Време
Извори финансирања
реализације
реализације
3.1. Унапређење
Дом културе, Локална
1.Садржај
2017-2026/
Дом културе, Локална
финансијског,
самоуправа,Надлежно
по
самоуправа,Надлежно
програма
организационог и
министарство
годинама
министарство,
фестивала ,
садржајног концепта
донаторски програми
фестивала
2.Број
посетилаца
3.Број и
структура
учесника
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3.2. Обогаћивање
културно туристичке
понуде у току целе
године везане за
фестивал

„Службени лист општине Неготин“

Дом културе, ТООН,
Удружења грађана

3.3. Развијање
пратећих промотивних
активности у току
трајања Фестивала

Дом културе, ТООН,
Удружења грађана

3.4. Израда Маркетинг
плана фестивала

Дом културе, Локална
самоуправа, Надлежно
министарство

3.5. Израда
сувенира,обезбеђење
услуга водича.
кустоса..

Дом културе, Локална
самоуправа, ТООН,
ТОС,Надлежно
министарство,
Удружења грађана

1.Број и
структура
пратећих
садржаја
фестивала,
Број учесника
и посетилаца
1.Број промо
активности
2.Број
учесника,
3.број
посетилаца
1.Креиран
маркетинг
план
фестивала
1.Иновирана
понуда
сувенира,

21.03.2018.

2017-2026/
по
годинама

Дом културе, ТООН,
Удружења
грађана,Локална
самоуправа, донаторски
програми

2017-2026/
по
годинама

Дом културе, ТООН,
Локална самоуправа,

2017-2026/
по
годинама

Дом културе, Локална
самоуправа, Надлежно
министарство

2017-2026/
по
годинама

Дом културе, Локална
самоуправа, Надлежно
министарство,
донаторски програми

2.Број
аангажованих
водича и
кустоса

4.Програм ТУРИСТИЧКА ВАЛОРИЗАЦИЈА КОМПЛЕКСА ВРАТНА и МОКРАЊСКИХ СТЕНА
Пројекти
Носиоци
Индикатори
Време
Извори финансирања
реализације
реализац
ије
4.1.Израда
ТООН, Локална
1.Креирана
2017ТООН, локална
студије
самоуправа
самоуправа,надлежно
менаџмент студија 2026/ по
менаџмент
годинама министарство, донаторски
туристичке
програми
2.Оформљено
дестинације за
управљачко тело
обе дестинације
и оснивање
управљачког
тела за
управљање
овим
локацијама
4.2.Регулисање
Локална самоуправа,
1.Регулисани
2017Локална самоуправа,
имовинскоТуристичка
имовинско правни 2026/ по
Туристичка
правних односа организација,МЗВратна,С односи
годинама организација,МЗ Вратна,
за планинарски
ПЦ,ЈП Србија Шуме
СПЦ, ЈП Србија Шуме

21.03.2018.

„Службени лист општине Неготин“

дом у Вратни,
реновирање
активирање
истог

4.3. Допуна
уређења
пешачких стаза
, одморишта –
видиковаца ,
ограда и израда
туристичке
сигнализације
на обе
дестинације
4.4.Изградња
паркинга и
кампа са инфо
пунктом и
тоалетом
испред обе
локације
4.5.Промотивне
активности,вод
ичке услуге,
израда
сувенира…
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2.Реновиран и
активиран дом

ТООН,МЗ Вратна, МЗ
Мокрање, СПЦ, ЈП Србија
шуме

1.Допуњене
пешачке стаза
2.Нова одморишта,
видиковци

20172026/ по
годинама

Локална самоуправа,
Туристичка
организација,МЗВратна,С
ПЦ,ЈП Србија Шуме,
надлежно министарство,
донаторски програми

3.Допуњенатурист
ичка
сигнализација

ТООН,МЗ Вратна, МЗ
Мокрање, СПЦ, ЈП Србија
шуме

1.Изграђени
паркинзи и
кампови са инфо
пунктовима и
тоалетом испред
обе локације

20172026/ по
годинама

Локална самоуправа,
Туристичка
организација,МЗ Вратна,
МЗ Мокрање, СПЦ,ЈП
Србија Шуме, надлежно

ТООН, Локална
самоуправа, Удружења
грађана

1.Број
промотивних
активности
Сувенири
2.Реализоване
водичке услуге
3.Број посетилаца
и организованих
посета локацијама
4.Заступљеност
наведених
локација у
туристичкој
понуди

20172026/ по
годинама

ТООН, Локална
самоуправа, удружења
грађана

5. Програм ТУРИСТИЧКА ВАЛОРИЗАЦИЈА ОБАЛЕ ДУНАВА
Пројекти
Носиоци
Индикатори
успешности

Време
реализације

Извори
финансирања
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5.1. Припрема
урбанистичко пројектне
документације за уређење
појединих локација на
Дунаву

„Службени лист општине Неготин“

Локална
самоуправа,
ЈПСрбија воде,
ХЕ ,,Ђердап 2''

1.Креирана
урбанистичко
пројектна
документација

2017-2026/ по
годинама

Општина, Надлежна
министарства ,Ј П
Србија воде,
ХЕ''Ђердап 2'',
Србија воде,
ТООН,ТОС,
донаторски
програми

1. Изграђени
спортско
рекреативни и
угоститељско
смештајни
капацитети у
приобаљу Дунава

2017-2026/ по
годинама

Локална
самоуправа,
ЈПСрбија воде,
ХЕ ,,Ђердап 2''

1.Реализовани
садржаји
предвиђени ПДР
Михајловац и
идејним решењем
,Дунавски бисер''

2017-2026/ по
годинама

1.Изграђена
комунална и путна
инфраструктура за
наведене локације
на Дунаву

2017-2026/ по
годинама

ТООН,ТОС ,
приватни сектор

5.2. Изградња спортско
рекреативних и
угоститељско –
смештајних капацитета у
приобаљу ДунаваМихајловац,приобаље код
Слатинског моста,
Кусјак са уређењем
пристана, Прахово,
Радујевац
5.3 Наставак реализације
капацитета према ПДР
Михајловац и идејном
решењу ,Дунавски бисер''

5.4. Изградња потребне
комуналне и путне
инфраструктуре за
наведене локације на
Дунаву

5.5.Асфалтирање пута на
релацији Слатински мостМихајловац-Кусјак ( нова
бициклистичко пешачка
рута)

5.6.Реализација
промотивних
активности, сувенири...

5.7.Организација
спортско-рекреативних

Локална
самоуправа,
ЈПСрбија воде,
ХЕ ,,Ђердап 2''
ТООН,ТОС ,
приватни сектор

Локална
самоуправа,
ЈПСрбија воде,
ХЕ ,,Ђердап 2''
ТООН,ТОС ,
приватни сектор
Локална
самоуправа,
ЈПСрбија воде,
ХЕ ,,Ђердап 2''
ТООН,ТОС ,
приватни сектор
Локална
самоуправа,
ЈПСрбија воде,
ХЕ ,,Ђердап 2''
ТООН,ТОС ,
приватни сектор
ТООН, удружења
грађана

ТООН,
ТОС,удружења

21.03.2018.

1.Асфалтиран пут,

ТООН,ТОС ,
приватни сектор

2017-2026/ по
годинама

Локална
самоуправа,
ЈПСрбија воде,
ХЕ ,,Ђердап 2''
ТООН,ТОС ,
приватни сектор
Локална
самоуправа,
ЈПСрбија воде,
ХЕ ,,Ђердап 2''
ТООН,ТОС ,
приватни сектор
ТОС, локална
самоуправа,

2.Број корисника
пута

1.Број и садржај
промотивних
активности,
2.Број посетилаца
и учесника
1.Број и садржај
спортско

2017-2026/ по
годинама

ТООН, Удружења
грађана, Локална
самоуправа,
донаторски
програми

2017-2026/ по
годинама

ТОН,
ТОС,Локалнна

21.03.2018.

„Службени лист општине Неготин“

активности на Дунаву

грађана
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рекреативних
активности, број
посетилаца и
уцесника

самоуправа,
удружења
грађана,
донаторски
програми

6.Програм РАЗВОЈ И ПЛАНИНСКОГ, ЛОВНОГ И СЕОСКОГ ТУРИЗМА
Пројекти

Носиоци

6.1.Израда
урбанистичко
техничке
документације за
изградњу
туристичкорекреативног
комплекса на
планини Дели
Јован, Стеванске
ливаде
6.2. Санација и
иновирање
постојеће
инфраструктуре и
туристичке
сигнализације

Локална
самоуправа,приватни
инвеститори

Локална самоуправа,
ТООН, надлежно
министарство

6.3.Укључивање
понуде сеоског
смештаја у
планински
туризма

ТООН, Локалне
туристичке агенције

6.4.Промоција
планинског
туризам

ТООН,ТОС, Локална
самоуправа,Надлежно
министарство

6.5.Уређење и
активирање
постојећа четири
ловачка дома

ЈП Србија шуме,
локална ловачка
удружења

Индикатори
реализације
1.Креирана
урбанистичкотехничка
документација

Време
реализације
2017-2026/
по годинама

Извори финансирања

1.Санирана
постојећа
инфраструктура

2017-2026/
по годинама

Локална
самоуправа,ТООН,

2.Постављена
туристичка
сигнализација
1.Креирана и
промовисана
интегрална
туристичка понуда
2.Број посетилаца
1. Број
промотивнеих
активности везаних
за планински
туризам
2.Број посетилаца
1.Уређена и
активирана
постојећа четири
ловачка дома
2.Број посетилаца-

Локална самоуправа,
МТТТ, туристичка
организација,
донаторски програми

ТОС, Надлежно
министарство

2017-2026/
по годинама

ТООН,ТОС,Локалне
туристичке агенције

2017-2026/
по годинама

ТООН,ТОС,Локалне
туристичке агенције,
Надлежно
министарство

2017-2026/
по годинама

ЈП Србија шуме.
ТООН, Ловачка
удружења
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21.03.2018.

ловаца
6.6.Укључивање
капацитета сеоског
туризма у
смештајну понуду
за потребе ловачке
клијентеле

ЈП Србија шуме,
ТООН,ТОС, Локална
самоуправа,Надлежно
министарство,локалне
туристичке агенције

1.Креирана
интегрална
туристичка понудаловног и сеоског
туризма

2017-2026/ по
годинама

ЈП Србија шуме
ТООН,ТОС,Локалне
туристичке агенције

6.7.Подршка
ловачким
удружењима и
ловним
резерватима и
узгајалиштима
дивљачи
6.8. Унапређење
ловне водичке
службе,
константна обука
нових кадрова

ЈП Србија шуме. ТООН,
Ловачка
удружења,Локална
самоуправа

1.Унапређен рад
ловачких
удружења, ловних
резервата и
узгајалишта

2017-2026/
по годинама

ЈП Србија
Шуме,Локална
самоупрва, ТООН

2017-2026/
по годинама

ЈП Србија шуме,
ТООН,ТОС

1.Повећан број
едукованих ловних
водича
1.Број корисника
субвенција
1.Број посетилаца и
ноћења сеоском
туризму

6.9.Субвенције за
подршку сеоском
туризму

Локална самоуправа

2017-2026/
по годинама

Локална самоуправа

1.Боравишна такса
1.Број едукованих
лица за бављење
сеоским туризмом

2017-2026/
по годинама

Локална самоуправа,
ТООН,ТОС,
донаторски програми

2017-2026/
по годинама

Локална самоуправа,
ТООН,ТОС,
донаторски програми

2017-2026/
по годинама

ТООН, ТОС, Локална
самоуправа

2.Број гостију

6.10.Обука
ангажованих за
бављење сеоским
туризмом,

6.11.Подршка
заједничким
промотивним
активностима и
неговању етно
манифестација
6.12. Подршка
неговању старих
заната

ЈП Србија шуме. ТООН,
Ловачка удружења

Локална самоуправа,
ТООН,ТОС,
специјализоване
агенције

Локална самоуправа,
ТООН,ТОС

2.број активних
домаћинстава
1.Број реализованих
активности
2.Број посетилаца

Локална самоуправа,
ТООН,ТОС, Етно
удружења

1.Број реализованих
обука,

2.Број учесника
7. Програм РАЗВОЈ КУЛТУРНО- ИСТОРИЈСКОГ ТУРИЗМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
Пројекти
Носиоци
Индикатори
Време
Извори финансирања
реализације
реализациј
е
7.1.Унапређење стања
Музеј Крајине,СПЦ
1.Стање
2017-2026/ СПЦ, Локална
културно-историјских
културно
по
самоуправа,приваттн

21.03.2018.

објеката
(манастири,цркве,аутентичн
о народно градитељство)

„Службени лист општине Неготин“

Локална
самоуправа,Надлежн
о министарство

7.2. Унапређење
путне,комуналне и
туристичке инфраструктуре
везане за ове објекте

Музеј Крајине,СПЦ
Локална самоправа,
надлежна
министарства

7.3.Организација водичке
службе,промо активности

ТООН, ТОС, СПЦ,
Надлежно
министарство
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историјских
објеката

годинама

и донатори,
Надлежна
министарства

1.Унапређена
инфраструктура
везана за
културно
историјске
објекте
1.Број стручних
водича
2.Број промо
активности

2017-2026/
по
годинама

СПЦ, Локална
самоуправа,приваттн
и донатори,
Надлежна
министарства

2017-2026/
по
годинама

ТООН,ТОС,
СПЦ,Надлежна
министарства

3.Укљученост
култ.историјски
х објеката у
локалну
туристичку
понуду

8. Програм ТУРИСТИЧКА ВАЛОРИЗАЦИЈА АРХ.НАЛАЗИШТА ВРЕЛО ШАРКАМЕН
Пројекат
носиоци
Индикатори
Време
Извори финансирања
успешности
реализације
8.1.Израда
Локална
1.Проценат
2017-2026/
Локална самоуправа, Музеј
планске и
комплетираности
по годинама
Крајине, Надлежно
самоуправа,
пројектнопројектно-техничке
министарство донаторски
Музеј Крајин
документације
техничке
програми,
документације за
е, Надлежно
истраживања на
министарство
локалитету
8.2.Откуп
Министарство
1.Проценат
2017-2026/
Локална самоуправа, Музеј
земљишта у
културе РС
откупљеног
по годинама
Крајине, Надлежно
околини
Локална
земљишта за
министарство
локалитета у циљу самоуправа,
потребе даљег
наставка
Музеј Крајине,
истраживања
истраживања
8.3.Наставак
Надлежно
1.Започето
2017-2026/
Локална самоуправа, Музеј
истраживања на
министарство
по годинама
Крајине, Надлежно
истраживање
арх. Локалитету
Локална
министарство,донаторски
Врело Шаркамен
самоуправа,
програми
2.Проценат
Музеј Крајине,
истраженог терена
8.4.Изградња
ЈГП, Локална
1.Изграђена путна и 2017-2026/
ЈГП, Локална самоуправа,
путне и
самоуправа,
техничка
по годинама
Музеј Крајине, Надлежно
туристичке
Музеј Крајине,
инфраструктура
министарство,донаторски
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инфраструктуре
до и на
локалитету
8.5.Унапређење
промоције и
организација
стручне водичка
служба,

Локална
самоуправа,
ТООН,ТОС,
Надлежно
министарство

Пројекти

Носиоци

9.1. Различити
видови обуке за
запослене у ТО,
угоститељству,
хотелијерству, за
сеоска туристичка
домаћинства,
агенције,водиче
локалне
самоуправе,
институције
културе ...)

ТООН, Локална
самоуправа
организација, центар за
образовну
делатност,надлежна
министарства

21.03.2018.

програми,

1Број тематских
промоција

2017-2026/
по годинама

2. Штампани и
видео садржаји
9. Програм ЈАЧАЊЕ КАПАЦИТЕТА ЗАПОСЛЕНИХ У ТУРИЗМУ
Индикатор
реализације
1.Број и
структура
кадрова за рад
у туризму

Време
реализације
2017-2026 /
по годинама

Музеј крајине. Локална
самоуправа,ТООН,ТОС,
Надлежно министарство,
донаторски програми

Извори финансирања
Општина, Надлежна
министарства
ТООН,ТОС,донаторски
програми

2.Структура
обучених
кадрова за рад
у туризму

10.Програм ПОВЕЋАЊЕ АТРАКТИВНОСТИ ЖИВОТНОГ ПРОСТОРА И УНАПРЕЂЕЊЕ
КВАЛИТЕТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЗДРАВЉА ЛОКАЛНОГ СТАНОВНИШТВА И
ПОСЕТИЛАЦА
Пројекти
Носиоци
Индикатор
Време
Извори финансирања
реализације
реализације
1.Број депонија
2017-2026 /
Локална самоуправа, Служба
10.1. Пројекти у
Локална
области
по годинама
самоуправа,
за заштиту животне
упраљављања
Служба за
2.Квалитет воде,
отпадом и
заштиту животне
земљишта и
ЈКПе, Надлежно
смањења загађења
ваздуха
министарство
воде, земљишта и
ЈКПе,
ваздуха
10.2. Пројекти
Локална
2.Конролисани
2017-2026 /
Локална самоуправа, Служба
смањења нивоа
ниво јонизујућег по годинама
за заштиту животне
самоуправа,
зрачења
јонизујећег
Служба за
зрачења и нивоа
заштиту животне
ЈКПе, Надлежно
алергена у ваздуху
министарство
ЈКП
10.3.Пројекти
Локална
3.Извештаји
2017-2026 /
Локална самоуправа, Служба
очувања флоре,
релевантних
по годинама
за заштиту животне
самоуправа,

21.03.2018.

фауне и ретких и
нестајућих врста

10.4.Пројекти
еколошког, комуна
лног и пејзажног
уређења
туристичког
простора
Буково,Бадњево
10.5. Уређење
Арборетума у
комплексу
пољопривредне
школе у Букову
10.6.Унапређење
стручних ресурса
запослених на
пословима заштите
животне средине и
обуке у циљу
јачања еколошке
свести локалног
становништва
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Служба за
заштиту животне

институција за
заштиту о стању
флоре и фауне

Надлежна
министарства
Локална
самоуправа,
Служба за
заштиту животне

1.Стање уређења
пејзажних
целина
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Надлежна министарства

2017-2026 /
по годинама

Локална самоуправа, Служба
за заштиту животне
ЈКП,
Надлежно министарство

ЈКП,

Пољопривредна
школа
Буково,Локална
самоуправа

1.Уређен
Арборетум

2017-2026 /
по годинама

Локална
самоуправа,
Служба за
заштиту животне

1.Број стручних
радионица
2.Број
едукованих
запослених

2017-2026 /
по годинама

ЈКП Пољопривред
на школа Буково

Локална самоуправа, Служба
за заштиту животне, ЈП
Србија шуме,
ЈКП, Надлежно министарство
Локална самоуправа, Служба
за заштиту животне
ЈКП,
Надлежно
министарство,донаторски
програми

3.Број ширих
едукативних
активности

11. Програм Унапређење услова за бициклизам и пешачење на целој територији
општине Неготин

Пројекти

Носиоци

11.1. Изградња,
обележавање
бициклистичких и
пешачких стаза,
одмориста, инфо
пунктова
11.2. Повезивање и

Локална
самоуправа,
МТТТ, ТООН,
ТОС

Локална

Индикатори
реализације
1.Обележеност
бициклистичких
пешачких стаза
2.Број ноћења
бициклиста
1.Степен

Време
реализације
2017-2026 / по
годинама

Извори финансирања

2017-2026 / по

МТТТ, ТООН, ТОС,

Локална самоуправа,
МТТТ, ТООН, ТОС,
донаторски програми
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ширење траса са
европском трасом
Еуровело 6 и Еуро
вело 13

11.3 Промоција
Еуро вело траса у
Србији и на
територији
општине Неготин
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самоуправа,
МТТТ, ТООН,
ТОС

Локална
самоуправа,
МТТТ, ТООН,
ТОС

повезаности
бициклистичких
стаза
2.Број ноћења
бициклиста
1.Број
промотивних
активности
бициклистичких
стаза

21.03.2018.

годинама

д,Локална
самоуправа,донаторски
програми

2017-2026 / по
годинама

МТТТ, Надлежна
министарства,ТООН, ТОС,
донаторски програми

2.број ноћења
бициклиста
12.Програм Унапређење видљивости, доступности и промоција туристичких локација и
манифестација и повезивање за окружењем

Пројекти

Носиоци

Индикатори
реализације

12.1.Изградња
туристичке
сигнализације на
територији целе
општине

Локална самоуправа,
Надлежно
министарство,ТООН

12.2.Изградња
путне
инфраструктуре
до свих
туристичких
локација на
територији
општине Неготин
12.3.Разноврсна
Промоција свих
типова туризма и
израда промо
материјала

Локална самоуправа,
Надлежно
министарство

1.Степен
изграђености
туристичке
сигнализације
на територији
општине
1.Степен
изграђености
путне
инфраструктур
е до свих
туристичких
локација

Локална самоуправа,
Надлежно
министарство,ТООН

1.Број и тип
промо
активности
2.Број
посетилаца,
учесника,
корисника
3.Позиција
Неготина на
туристичком
тржишту

Време
реализациј
е
2017-2026 /
по
годинама

Извори финансирања

2017-2026 /
по
годинама

ЈГП, Локална самоуправа,
Надлежно
министарство,ТООН,Донаторск
и програми

2017-2026 /
по
годинама

Локална самоууправа,
ТООН,ТОС, надлежно
министарство, донаторски
програми

Локална самоуправа, Надлежно
министарство,ТООН

21.03.2018.

12.4.Организациј
а нових
манифестација и
унапређење
постојећих
манифестација
12.5. Сарадња са
општинама у
окружењу у
промоцији
локалних
туристичких
ресурса
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Локална самоуправа,
Надлежно
министарство,ТООН
,
Дом културе,
удружења грађана
Локална самоуправа,
самоуправе у
окружењу, ТООН,
Надлежно
министарство

1.Број нових
манифестација

2017-2026 /
по
годинама

2.Број
укључених
носилаца и
корисника
3.Позиција
Неготина на
туристичком
тржишту

Локална самоуправа, Надлежно
министарство,ТООН,
Дом културе и остале
институције културе, Музеј

2.Број
посетилаца

1.Број
заједничких
промо
активности
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годинама

Локална самоуправа, Надлежно
министарство,ТООН,
ТОС, донаторски програми
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7. Закључак
Израда и усвајање Програма развоја туризма
општине Неготин 2017-2016 један је од пројеката
дефинисаних Стратегијом одрживог развоја 20122021, чиме општина Неготин прецизније
стратешки и плански дефинише даље активности
у циљу развоја туризма
доприносећи тиме
укупним активностима на унапређењу локалног
економског развоја и побољшања квалитета
живота локалног становништва и заједнице у
целини.
Из наведених података Анализе релевантности
листе пројеката, може се закључити да постоји
висок степен усклађености приоритетне листе
пројеката са приоритетима у наведеним
националним
и
локалним
стратешким
документима у области локалног економског и
руралног развоја и туризма, а на основу
званичних података о реализованим активностима
може се закључити да општина Неготин активно
ради на реализацији одредаба наведених
стратешких докумената.
У претходном периоду, од момента уствајања
СЛОР, реализовани су поједини од наведених
пројеката у СЛОР ( израда ПДР за Рајачке и
Рогљевачке пивнице, ПДР за комплекс ,,Дунавски
бисер'', село Михајловац, бројна урбанистичко
техничка документација, унапређење стања
локалне комуналне и путне инфраструктуре,
пројекти подршке локалном економском развоју
уз подршку републичких министарстава као и
донаторских програма /пројекти подржани од
стране развојних агенција Аустрије, Немачке,
Швајцарске,
донације
Јапана,
програма
прекограничне сарадње и других ЕУ програма.....)
Како би се наставио започети ток реализације
пројекта битних за развој туризма општине
Неготин, за даљу реализацију предложених
пројеката и дефинисање њиховог временског
оквира, предлаже се израда годишњих планова
активности у складу са раније дефинисаним
Акционим планом СЛОР-а и временским планом
датом у Програму развоја туризма, као и у складу
са и могућностима општинског буџета за сваку
годину у планираном периоду Програма развоја
туризма општине Неготин.
Реализацијом наведених активности наведених
Програмом развоја туризма општине Неготин,
поред осталих активности дефинисаних СЛОР-ом
и Стратегијом руралног развоја, може се значајно
кроз развој туризма, допринети унапређењу
локалног економског и руралног развоја општине
Неготин, развоју и диверзификацији туристичког

21.03.2018.

тржишта, смањењу негативних миграционих
трендова а тиме и квалитету живота локалног
становништва и његовом бољом повезаношћи са
ужим и ширим окружењем
Састав Радне групе која је радила на изради
Нацрта
Програма развоја туризма општине
Неготин а које је именовано од стране
председника општине Неготин, Владимира
Величковића, решењем број: 332-9/2017-II/07 од
13.07.2017. године је следећи:
1.
Маријана
Ђорђевић,
дипл.туризмолог,
Координатор Радне групе, саветник у Одељењу за
друштвене делатности ,привреду и развој
2. Слађана Стојановић, дипл.инж.пољопривреде руководилац Одељења за друштвене делатности,
привреду и развој,
3. Надица Васић, дипл.политиколог - помоћник
председника општине за економски развој и
управљање пројектима,
4. Татјана Панић, економиста - члан Општинског
већа, задужена за културу, туризам и
информисање,
5. Александра Матић, дипл.инж.пољопривреде Одељење за друштвене делатности, привреду и
развој,саветник
6. Оливера Петришоровић, дипл.туризмолог републички
инспектор
за
туризам
и
угоститељство,
7. Ивица Трајковић, дипл. туризмолог – директор
Музеја Крајине,
8.Душан Петровић, дипл. инж. шумарства –
директор Туристичке организације општине
Неготин.
Консултанти на изради Стратегије Програма
развоја туризма општине Неготин су :
1. др Бранислав Милић, експерт за рурални развој
2.Слађана Грујић, експерт за локални економски
развој
Стручна литература/правни основ
Закон о Туризму РС, Стратегија развоја туризма
РС, актуелне локалне, националне и ЕУ
стратегије у релевантној области

21.03.2018.
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На основу члана 32. тачка 20. Закона о
локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, број
129/2007, 83/2014-др.закон“и 101/2016-др.закон)
и члана 42. тачка 9. и 34. Статута општине
Неготин („Сл.лист општине Неготин“, број
9/2015-пречишћен текст), Скупштина општине
Неготин на седници одржаној 20.03 .2018. године,
донела је

На основу члана 32. тачка 20. Закона о
локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, број
129/2007, 83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон) и
члана 42. тачка 9. и 34. Статута општине Неготин
(„Сл.лист општине Неготин“, број 9/2015пречишћен текст), Скупштина општине Неготин
на седници одржаној 20.03.2018. године, донела је

ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ СА
ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ ДОМА
КУЛТУРЕ „СТЕВАН МОКРАЊАЦ“
НЕГОТИН ЗА 2017. ГОДИНУ

ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ СА
ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ МУЗЕЈА
КРАЈИНЕ НЕГОТИН ЗА 2017. ГОДИНУ

Члан 1.
Члан 1.
УСВАЈА СЕ Извештај о раду
са
финансијским извештајем Дома културе „Стеван
Мокрањац“ Неготин за 2017. годину, који је
усвојио Управни одбор Дома културе „Стеван
Мокрањац“ Неготин, на седници одржаној дана
05.03.2018.године.

УСВАЈА СЕ Извештај о раду
са
финансијским извештајем Музеја Крајине за 2017.
годину, који је усвојио Управни одбор Музеја
Крајине Неготин, на седници одржаној дана
27.02.2018. године.

Члан 2.
Члан 2.

Одлуку објавити у „Службеном листу
општине Неготин“.

Одлуку објавити у „Службеном листу
општине Неготин“.

Број: 402-21/2018-I/08
20.03.2018. године
Неготин

Број: 402-22/2018-I/08
20.03. 2018. године
Неготин

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
ПРЕДСЕДНИК,
мр Милан Уруковић,с.р.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
ПРЕДСЕДНИК,
мр Милан Уруковић,с.р.
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„Службени лист општине Неготин“

21.03.2018.

На основу члана 32. тачка 20. Закона о
локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, број
129/2007, 83/2014-др.закон“ и 101/2016-др.закон)
и члана 42. тачка 9. и 34. Статута општине
Неготин („Сл.лист општине Неготин“, број
9/2015-пречишћен текст), Скупштина општине
Неготин на седници одржаној 20.03.2018. године,
донела је

На основу члана 32. тачка 20. Закона о
локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, број
129/2007, 83/2014-др.закон“и 101/2016-др.закон)
и члана 42. тачка 9. и 34. Статута општине
Неготин („Сл.лист општине Неготин“, број
9/2015-пречишћен текст), Скупштина општине
Неготин на седници одржаној 20.03.2018. године,
донела је

ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ СА
ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ
ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА НЕГОТИН
ЗА 2017. ГОДИНУ

ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ СА
ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ
НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ „ДОСИТЕЈ
НОВАКОВИЋ“ НЕГОТИН ЗА 2017. ГОДИНУ

Члан 1.

Члан 1.

УСВАЈА СЕ Извештај о раду
са
финансијским извештајем Историјског архива
Неготин за 2017. годину, који је усвојио Управни
одбор Историјског архива Неготин, на седници
одржаној дана 05.03.2018. године.

УСВАЈА СЕ Извештај о раду
са
финансијским извештајем Народне библиотеке
„Доситеј Новаковић“ Неготин за 2017. годину,
који је усвојио Управни одбор Народне
библиотеке „Доситеј Новаковић“ Неготин, на
седници одржаној дана 08.03.2018.године.

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

Број: 402-23/2018-I/08
20.03.2018. године
Неготин

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
ПРЕДСЕДНИК,
мр Милан Уруковић,с.р.

Одлуку објавити у „Службеном листу
општине Неготин“.

Број: 402-24/2018-I/08
20.03.2018. године
Неготин

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
ПРЕДСЕДНИК,
мр Милан Уруковић,с.р.

21.03.2018.

„Службени лист општине Неготин“

На основу члана 32. тачка 20. Закона о
локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, број
129/2007, 83/2014-др.закон“и 101/2016-др.закон)
и члана 42. тачка 9. и 34. Статута општине
Неготин („Сл.лист општине Неготин“, број
9/2015-пречишћен текст), Скупштина општине
Неготин на седници одржаној 20.03.2018. године,
донела је

ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ СА
ИЗВЕШТАЈЕМ О ФИНАНСИЈСКОМ
ПОСЛОВАЊУ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ
РАД НЕГОТИН, ЗА ПЕРИОД
01.01.2017.-31.12. 2017. ГОДИНЕ
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На основу члана 36. Закона о локалној
самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007,
83/2014-др.закон и 101/2016-др. закон), члана 47.
и 50. Статута општине Неготин („Сл.лист
општине Неготин“, бр. 9/2015-пречишћен текст) и
члана 32, 33 и 34. Пословника Скупштине
општине Неготин („Сл.лист општине Неготин“,
бр. 25/08) Скупштина општине Неготин на
седници одржаној 20.03.2018. године, дoнела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ
ЗА ОМЛАДИНУ, СПОРТ И ФИЗИЧКУ
КУЛТУРУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
НЕГОТИН
Члан 1.

Члан 1.
УСВАЈА СЕ Извештај о раду
са
Извештајем о финансијским пословању Центра
за социјални рад Неготин за период 01.01.2017.31.12. 2017. године, који је усвојио Управни
одбор Центра за социјални рад Неготин, на
седници одржаној дана 07. 03. 2018. године.

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

У Комисији за омладину, спорт и физичку
културу Скупштине општине Неготин бирају се:
1. Иван Којић, председник
2. Санела Страиновић, заменик председника
3. Јасмина Рајковић, члан
4. Драгиша Барагановић, члан
5. Иван Николић, члан
Члан 2.
Мандат председника, заменика председника
и чланова Комисије из члана 1. овог Решења траје
четири (4) годинa.
Члан 3.
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Неготин“.

Број: 402-25/2018-I/08
20.03.2018. године
Неготин
Број: 016-47/2018-I/08
Датум: 20.03. 2018. године
Неготин
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
ПРЕДСЕДНИК,
мр Милан Уруковић,с.р.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
ПРЕДСЕДНИК,
мр Милан Уруковић,с.р.
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„Службени лист општине Неготин“

21.03.2018.

На основу члана 36. Закона о локалној
самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007,
83/2014-др.закон и 101/2016-др. закон), члана 47.
и 50. Статута општине Неготин („Сл.лист
општине Неготин“, бр. 9/2015-пречишћен текст) и
члана 32, 33 и 34. Пословника Скупштине
општине Неготин („Сл.лист општине Неготин“,
бр. 25/08) Скупштина општине Неготин на
седници одржаној 20.03.2018. године, дoнела је

На основу члана 36. Закона о локалној
самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007,
83/2014-др.закон и 101/2016-др. закон), члана 47.
и 50. Статута општине Неготин („Сл.лист
општине Неготин“, бр. 9/2015-пречишћен текст) и
члана 32, 33 и 34. Пословника Скупштине
општине Неготин („Сл.лист општине Неготин“,
бр. 25/08) Скупштина општине Неготин на
седници одржаној 20.03.2018. године, дoнела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА,
ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
КОМИСИЈЕ ЗА ОДНОСЕ СА ВЕРСКИМ
ЗАЈЕДНИЦАМА СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ НЕГОТИН

РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА,
ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
КОМИСИЈЕ ЗА САРАДЊУ СА СУСЕДНИМ
ЗЕМЉАМА, МЕЂУНАРОДНИМ
АСОЦИЈАЦИЈАМА ЛОКАЛНИХ ВЛАСТИ И
РАДНИЦИМА НА ПРИВРЕМЕНОМ РАДУ У
ИНОСТРАНСТВУ СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ
НЕГОТИН

Члан 1.
У Комисији за односе са верским
заједницама Скупштине општине Неготин бирају
се:
1. Драгана Ђорђевић, председник
2. Миодраг Петровић, заменик председника
3. Радослав Богдановић, члан
4. Спасоје Недељковић, члан
5. Зоран Станојевић, члан
Члан 2.
Мандат председника, заменика председника
и чланова Комисије из члана 1. овог Решења траје
четири (4) годинa.
Члан 3.
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Неготин“.

Члан 1.
У Комисији за сарадњу са суседним
земљама, међународним асоцијацијама локалних
власти и радницима на привременом раду у
иностранству Скупштине општине Неготин
бирају се:
1. Драгољуб Островљановић, председник
2. Синиша Челојевић, заменик председника
3. Душан Фурнигић, члан
4. Александар Станојевић, члан
5. Слађан Михајловић, члан
Члан 2.
Мандат председника, заменика председника
и чланова Комисије из члана 1. овог Решења траје
четири (4) годинa.
Члан 3.

Број: 016-48/2018-I/08
Датум: 20.03. 2018. године
Неготин

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
ПРЕДСЕДНИК,
мр Милан Уруковић,с.р.

Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Неготин“.

Број: 016-49/2018-I/08
Датум: 20.03. 2018. године
Неготин

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
ПРЕДСЕДНИК,
мр Милан Уруковић,с.р.

21.03.2018.

„Службени лист општине Неготин“

На основу члана 36. Закона о локалној
самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007,
83/2014-др.закон и 101/2016-др. закон), члана 47.
и 50. Статута општине Неготин („Сл.лист
општине Неготин“, бр. 9/2015-пречишћен текст) и
члана 32, 33 и 34. Пословника Скупштине
општине Неготин („Сл.лист општине Неготин“,
бр. 25/08) Скупштина општине Неготин на
седници одржаној 20.03.2018. године, дoнела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА,
ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
КОМИСИЈЕ ЗА РАЗВОЈ МЕСНИХ
ЗАЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
НЕГОТИН
Члан 1.
У Комисији за развој месних заједница
Скупштине општине Неготин бирају се:
1. Драган Добросављевић, председник
2. Љубиша Савић, заменик председника
3. Обрен Николић, члан
4. Жељко Стевић, члан
5. Топлица Ђорђевић, члан
Члан 2.
Мандат председника, заменика председника
и чланова Комисије из члана 1. овог Решења траје
четири (4) годинa.
Члан 3.
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Неготин“.
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На основу члана 36. Закона о локалној
самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007,
83/2014-др.закон и 101/2016-др. закон), члана 47.
и 50. Статута општине Неготин („Сл.лист
општине Неготин“, бр. 9/2015-пречишћен текст) и
члана 32, 33 и 34. Пословника Скупштине
општине Неготин („Сл.лист општине Неготин“,
бр. 25/08) Скупштина општине Неготин на
седници одржаној 20.03.2018. године, дoнела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА,
ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
КОМИСИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
НЕГОТИН
Члан 1.
У Комисији за заштиту животне средине
Скупштине општине Неготин бирају се:
1. Живојин Ницуловић, председник
2. Воислав Поповић, заменик председника
3. Драган Милошевић, члан
4. Тања Ђорђевић, члан
5. Драган Дрондић, члан
Члан 2.
Мандат председника, заменика председника
и чланова Комисије из члана 1. овог Решења траје
четири (4) годинa.
Члан 3.
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Неготин“.

Број: 016-50 /2018-I/08
Датум: 20.03. 2018. године
Неготин

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
ПРЕДСЕДНИК,
мр Милан Уруковић,с.р.

Број: 016-51/2018-I/08
Датум: 20.03. 2018. године
Неготин

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
ПРЕДСЕДНИК,
мр Милан Уруковић,с.р.
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„Службени лист општине Неготин“

21.03.2018.

На основу члана 117. став 3. тачка 5. и
члана 116. став 5. Закона о
основама система
образовања
и
васпитања
(„Сл.гласник
РС“,бр.88/2017), члана 42. тачка 52. Статута
општине
Неготин
(„Сл.лист
општине
Неготин“,бр.
9/2015-пречишћен
текст),
Скупштина
општине Неготин, на седници
одржаној 20.03.2018. године, донела је

На основу члана 117. став 3. тачка 2. и
члана 116. став 5. Закона о
основама система
образовања и васпитања („Сл.гласник РС“,број
88/2017), члана 42. тачка 52. Статута општине
Неготин („Сл.лист општине Неготин“,бр. 9/2015пречишћен текст) Скупштина општине Неготин,
на седници одржаној 20.03.2018. године,
донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ
ШКОЛЕ „MOMЧИЛО РАНКОВИЋ“ У
РАЈЦУ

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ
ШКОЛЕ „ВЕРА РАДОСАВЉЕВИЋ“ У
НЕГОТИНУ

Члан 1.
У Решењу о именовању чланова
Школског одбора Основне школе „Момчило
Ранковић“ у Рајцу („Службени лист општине
Неготин“, бр. 44/2014) врши се следећа измена:

Члан 1.
У Решењу о именовању чланова
Школског одбора Основне школе „Вера
Радосављевић“ у Неготину („Службени лист
општине Неготин“, бр. 30/2014, 6/2015 и 22/2017)
врши се следећа измена:

I – РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана
Школског одбора Основне школе „Момчило
Ранковић“ у Рајцу,и то :
- Снежана Марковић – представник из
реда запослених и
- Зоран Милорадовић– представник из
реда запослених.
II – ИМЕНУЈУ СЕ за члана Школског
одбора Основне школе „Момчило Ранковић“ у
Рајцу, и то:
- Ивана Стефановска Михајловић –
представник из реда запослених и
- Бабић Драгана- представник из реда
запослених.
Члан 2.
Мандат
новоименованих
чланова
Школског одбора из тачке 1. став 3. овог Решења
траје до истека мандата Школског одбора
Основне школе „Момчило Ранковић“ у Рајцу.
Члан 3.
Ово Решење објавити у „Службеном
листу општине Неготин“.

Број: 022- 19/2018-I/08
20.03.2018. године
Неготин

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
ПРЕДСЕДНИК
мр Милан Уруковић,с.р.

I – РАЗРЕШАВА СЕ дужности члана
Школског одбора Основне школе „Вера
Радосављевић“ у Неготину и то:
- Милутин Сандуловић – представник
из реда родитеља.
II – ИМЕНУЈЕ СЕ за члана Школског
одбора Основне школе „Вера Радосављевић“ у
Неготину и то:
- Бојана Јанковић – представник из реда
родитеља.

Члан 2.
Мандат новоименованог члана Школског
одбора овог Решења траје до истека мандата
Школског одбора Основне школе „Вера
Радосављевић“ у Неготину.
Члан 3.
Ово Решење објавити у „Службеном
листу општине Неготин“.

Број: 022- 20/2018-I/08
20.03.2018. године
Неготин

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
ПРЕДСЕДНИК
мр Милан Уруковић, с.р.

21.03.2018.

„Службени лист општине Неготин“
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На основу члана 3. Закона о комуналним делатностима („Сл.гласник РС“, бр. 88/2011 и 104/2016),
члана 69. тачка 3. Закона о јавним предузећима ( „Сл.гласник РС“, бр.15/2016), члана 55 став 1. Одлуке о
пијацама на територији оштине Неготин („Сл. лист општине Неготин“, бр.26/2015, 3/2016, 5/2016 и 3/2017) и
члана 42. тачка 35. Статута општине Неготин ( „Сл.лист општине Неготин“ бр.9/2015 – пречишћен текст),
Скупштина општине Неготин на седници одржаној дана 20.03.2018. године, донела је

РЕШЕЊЕ
O ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП „БАДЊЕВО“ НЕГОТИН О
УТВРЂИВАЊУ ПОЧЕТНИХ ЦЕНА О РАСПИСИВАЊУ ЛИЦИТАЦИЈЕ ЗА ГОДИШЊИ ЗАКУП
ТЕЗГИ НА ЗЕЛЕНОЈ ПИЈАЦИ У НЕГОТИНУ ЗА ПЕРИОД ОД 01. 04. 2018. ГОДИНЕ - 31. 03. 2019.
ГОДИНЕ БР. 603-05/2018-4/1 ОД 22.02.2018. ГОДИНЕ

I - ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о утврђивању почетних цена о расписивању
лицитације за годишњи закуп тезги на Зеленој пијаци у Неготину за период од 01. 04. 2018. године –
31. 03. 2019. године бр. 603-05/2018-4/1 од 22. 02. 2018. године, коју је донео Надзорни одбор ЈКП
„Бадњево“ Неготин.
II – Решење и Одлуку о утврђивању почетних цена о расписивању лицитације за годишњи закуп
тезги на Зеленој пијаци у Неготину за период од 01. 04. 2018. године – 31. 03. 2019. године бр. 603-05/20184/1 од 22. 02. 2018. године, објавити у „Службеном листу општине Неготин“.

Број: 380-3/2018-I/08
20.03.2018. године
Неготин

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН,
ПРЕСЕДНИК
мр Милан Уруковић, с.р.

Број 10 Страна 145

„Службени лист општине Неготин“

21.03.2018.

21.03.2018.

„Службени лист општине Неготин“

Број 10 страна 146

Број 10 Страна 147

„Службени лист општине Неготин“

На основу члана 32. тачка 20. Закона о
локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, број
129/2007, 83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон) и
члана 42. тачка 9. и 34. Статута општине Неготин
(„Сл.лист општине Неготин“, број 9/2015пречишћен текст), Скупштина општине Неготин
на седници одржаној 20.03.2018. године, донела је

ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ СА
ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ ЗА 2017.
ГОДИНУ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
ОПШТИНЕ НЕГОТИН

21.03.2018.

На основу члана 2. став 3. тачка 7), члана
3. тачка 7. Закона о комуналним делатностима
("Службени гласник РС", бр. 88/11 и 104/2016),
члана 20. тачка 5. Закона о локалној самоуправи
(„Сл. гласник РС“, број 129/2007 ,83/2014 –
др.закон и 101/2016-испр) и члана 15 тачка 6.
Статута општине Неготин („Сл.лист општине
Неготин“,број: 09/2015-пречишћен текст) ,
Скупштина општине Неготин, на седници
одржаној 20.03.2018. године, д о н е л а ј е

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ЈАВНИМ
ПАРКИРАЛИШТИМА

Члан 1.
УСВАЈА СЕ Извештај о раду
са
финансијскимн извештајем за 2017. годину
Туристичке организације општине Неготин, који
је
усвојио
Управни
одбор
Туристичке
организације општине Неготин, на седници
одржаној дана 13. 03. 2018. године.

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

Број: 402-26/2018-I/08
20.03.2018. године
Неготин

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
ПРЕДСЕДНИК,
мр Милан Уруковић,с.р.

Члан 1.
У члану 18. у ставу 1,2,3. и 4. уместо реч
„ доплатна“ сада има стајати: „дневна “.
Члан 2.
У члану 24. став 1. уместо „ 5.000,00 до
50.000,00“ , сада има стајати: „75.000,00“.
У истом члану у ставу 3. уместо „ 500,00
до 5.000,00“ , сада има стајати: „10.000,00“.
Члан 3.
У члану 24. став 1. уместо „ 5.000,00 до
50.000,00“ , сада има стајати: „75.000,00“.
У истом члану у ставу 3. уместо „ 500,00
до 5.000,00“ , сада има стајати: „10.000,00“.
Члан 4.
У члану 25. став 1. уместо „ 5.000,00 до
30.000,00“ , сада има стајати: „50.000,00“.
У истом члану у ставу 2. уместо „ 500,00
до 5.000,00“ , сада има стајати: „10.000,00“.
У истом члану у ставу 3. уместо „5.000,00
до 30.000,00“ , сада има стајати: „50.000,00“, а
уместо „ 500,00 до 5.000,00“ , сада има стајати:
„10.000,00“.
Члан 5.
Одлука ступа на снагу осмог дана од
објављиваља у „Службеном листу општине
Неготин “.

Број: 352-31/2018-I/08
Дана: 20.03.2018.године
Неготин

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
ПРЕДСЕДНИК,
мр Милан Уруковић,с.р.

21.03.2018.

„Службени лист општине Неготин“

На основу члана 117. став 3. тачка 2. и
члана 116. став 4. Закона о
основама система
образовања и васпитања („Сл.гласник РС“, брoj:
88/2017), члана 42. тачка 52. Статута општине
Неготин („Сл.лист општине Неготин“,бр. 9/2015пречишћен текст) Скупштина општине Неготин,
на седници одржаној 20.03.2018. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
УМЕТНИЧКЕ ШКОЛЕ „СТЕВАН
МОКРАЊАЦ“ У НЕГОТИНУ
Члан 1.
У Решењу о именовању чланова
Школског одбора Уметничке школе „Стеван
Мокрањац“ у Неготину („Сл.лист општине
Неготин“, бр. 22/2014, 6/2015, 23/2015 и 20/2016)
врши се следећа измена:
I – РАЗРЕШАВAЈУ СЕ дужности члана
Школског одбора Уметничке школе „Стеван
Мокрањац“ у Неготину и то:
1. Александра Васиљевић, представник
јединице локалне самоуправе општине
2. Вероника Ивановић, представник
јединице локалне самоуправе општине
II – ИМЕНУЈУ СЕ за чланове
Школског одбора Уметничке школе „Стеван
Мокрањац“ у Неготину и то:
1.
Данијела Ћосин, представник
јединице локалне самоуправе - општине
2. Тања Ђорђевић, представник јединице
локалне самоуправе – општине.
Члан 2.
Мандат
новоименованих
чланова
Школског одбора траје до истека мандата
Школског одбора Уметничке школе „Стеван
Мокрањац“ у Неготину.
Члан 3.
Ово Решење објавити у „Службеном
листу општине Неготин“.

Број: 022-21/2018-I/08
Дана: 20.03.2018.године
Неготин

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
ПРЕДСЕДНИК,
мр Милан Уруковић,с.р.

Број 10 страна 148

На основу члана 117. став 3. тачка 5. и
члана 116. став 9. тачка 3. Закона о
основама
система образовања и васпитања („Сл.гласник
РС“, број 88/2017), и члана 42. тачка 52. Статута
општине
Неготин
(„Сл.лист
општине
Неготин“,бр.
9/2015-пречишћен
текст)
Скупштина општине Неготин, на седници
одржаној 20.03.2018. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ
ШКОЛЕ „12. СЕПТЕМБАР“ У НЕГОТИНУ

Члан 1.
У Решењу о именовању чланова
Школског одбора Основне школе „12. септембар“
у Неготину („Службени лист општине Неготин“,
бр. 22/2014 и 25/2015) врши се следећа измена:
I – РАЗРЕШАВА СЕ дужности члана
Школског одбора Основне школе „12. септембар“
у Неготину, Мерлина Греблић - Селенић –
представник јединице локалне самоуправе –
општине.
II – ИМЕНУЈЕ СЕ за члана Школског
одбора Основне школе „12.септембар“ у
Неготину Јована Младеновић – представник
јединице локалне самоуправе – општине.
Члан 2.
Мандат новоименованог члана Школског
одбора овог Решења траје до истека мандата
Школског одбора Основне школе „12. септембар“
у Неготину.
Члан 3.
Ово Решење објавити у „Службеном
листу општине Неготин“.

Број: 022-22/2018-I/08
20.03.2018. године
Неготин

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
ПРЕДСЕДНИК
мр Милан Уруковић, с.р.

Број 10 Страна 149

„Службени лист општине Неготин“

На основу члана 117. став 3. тачка 2. и
члана 116. став 5. Закона о
основама система
образовања и васпитања („Сл.гласник РС“, број
88/2017), члана 42. тачка 52. Статута општине
Неготин („Сл.лист општине Неготин“,бр. 9/2015пречишћен текст) Скупштина општине Неготин,
на седници одржаној 20.03.2018. године,
донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ
ШКОЛЕ „ВЕРА РАДОСАВЉЕВИЋ“ У
НЕГОТИНУ

Члан 1.
У Решењу о именовању чланова
Школског одбора Основне школе „Вера
Радосављевић“ у Неготину („Службени лист
општине Неготин“, бр. 30/2014, 6/2015 и 22/2017)
врши се следећа измена:
I – РАЗРЕШАВА СЕ дужности члана
Школског одбора Основне школе „Вера
Радосављевић“ у Неготину - Биљана Машковић
– представник јединице локалне самоуправе –
општине..
II – ИМЕНУЈЕ СЕ за члана Школског
одбора Основне школе „Вера Радосављевић“ у
Неготину Тамара Гачић – представник јединице
локалне самоуправе – општине.
Члан 2.
Мандат новоименованог члана Школског
одбора овог Решења траје до истека мандата
Школског одбора Основне школе „Вера
Радосављевић“ у Неготину.
Члан 3.

21.03.2018.

На основу члана 117. став 3. и члана
116. став 5. Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл.гласник РС“,бр.
88/2017), члана 42. тачка 52. Статута општине
Неготин („Сл.лист општине Неготин“,број:
09/2015-пречишћен текст), Скупштина општине
Неготин, на седници одржаној 20.03.2018. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
OСНОВНЕ ШКОЛЕ „ ВУК КАРАЏИЋ “ У
НЕГОТИНУ
Члан 1.
У Решењу о именовању чланова Школског
одбора Основне школе „Вук
Караџић “ у
Неготину („Сл.лист општине Неготин“, број
22/2014 ) врши се следећа измена:
I-РАЗРЕШАВА
СЕ
дужности,
члан
Школског одбора Основне школе „Вук
Караџић“ у Неготину, и то :
- Дијана
Милојковић,
представник
јединице локалне самоуправе
II-ИМЕНУЈУ СЕ за члана Школског одбора
Основне школе „Вук Караџић“ у Неготину, и то:
- Слађана
Прњаковић,
представник
јединице локалне самоуправе-општине.
Члан 2.
Мандат новоименованог члана Школског
одбора Основне школе „Вук Караџић“ у
Неготину, из члана 1. овог решења, траје до
истека мандата Школског одбора Основне школе
„Вук Караџић“ у Неготину.
Члан 3.
Ово Решење објавити у „Службеном
листу општине Неготин“.

Ово Решење објавити у „Службеном
листу општине Неготин“.

Број: 022-23/2018-I/08
20.03.2018. године
Неготин
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
ПРЕДСЕДНИК
мр Милан Уруковић, с.р.

Број: 022-24/2018-I/08
Дана:20.03.2018.године
Неготин

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
ПРЕДСЕДНИК,
мр Милан Уруковић, с.р.

21.03.2018.

„Службени лист општине Неготин“

На основу члана 117. став 3. и члана
116. став 5. Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл.гласник РС“,бр.
88/2017) и члана 42. тачка 52. Статута општине
Неготин („Сл.лист општине Неготин“,бр. 9/2015пречишћен текст), Скупштина општине Неготин,
на седници одржаној 20.03.2018. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
НЕГОТИНСКЕ ГИМНАЗИЈЕ У НЕГОТИНУ
Члан 1.
У Решењу о именовању чланова
Школског одбора Неготинске гимназије у
Неготину („Сл.лист општине Неготин“, бр.
30/2014 , 26/2015 и 23/2017) врши се следећа
измена:
I – РАЗРЕШАВAЈУ СЕ дужности члана
Школског одбора Неготинске гимназије у
Неготину и то:
-Горан Јовановић - представник јединице
локалне самоуправе-општине и
-Александра Лајтиновић - представник
јединице локалне самоуправе-општине
II – ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Школског
одбора Неготинске гимназије у Неготину и то:
-Зоран Стојковић- представник јединице
локалне самоуправе-општине и
-Марија Перић- представник јединице
локалне самоуправе-општине.
Члан 2.
Мандат
новоименованог
члана
Школског одбора из члана 1. став 3. овог Решења
траје до истека мандата Школског одбора
Неготинске гимназије у Неготину.

Број 10 страна 150

На основу члана 3. Закона о комуналним
делатностима („Сл.гласник РС“, бр. 88/2011 и
104/2016), члана 51 став 5. Одлуке о пијацама на
територији оштине Неготин („Сл. лист општине
Неготин“, бр.26/2015, 3/2016, 5/2016 и 3/2017) и
члана 64. Статута општине Неготин ( „Сл.лист
општине Неготин“ бр.9/2015 – пречишћен текст),
Општинско веће општине Неготин на седници
одржаној дана 13. 03. 2018. године, донело је

РЕШЕЊЕ
O ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКЕ
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП „БАДЊЕВО“
НЕГОТИН О РАСПИСИВАЊУ
ЛИЦИТАЦИЈЕ ЗА ЗАКУП ТЕЗГИ НА
ЗЕЛЕНОЈ ПИЈАЦИ У НЕГОТИНУ ЗА
ПЕРИОД ОД 01. 04. 2018. ГОДИНЕ - 31. 03.
2019. ГОДИНЕ БР. 603-05/2018-4/2 И
603-05/2018-4/3 ОД 22.02.2018. ГОДИНЕ

I - ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуке
о расписивању лицитације за закуп тезги на
Зеленој пијаци у Неготину за период од 01. 04.
2018. године – 31. 03. 2019. године бр. 60305/2018-4/2 и 603-05/2018-4/3 од 22. 02. 2018.
године, коју је донео Надзорни одбор ЈКП
„Бадњево“ Неготин.
II – Решење и Одлуке о расписивању
лицитације за закуп тезги на Зеленој пијаци у
Неготину за период од 01. 04. 2018. године – 31.
03. 2019. године бр. 603-05/2018-4/2 и 60305/2018-4/3 од 22. 02. 2018. године, објавити у
„Службеном листу општине Неготин“.

Број: 352-27/2018-I/08
13. 03. 2018. године
Неготин

Члан 3.
Ово Решење објавити у „Службеном
листу општине Неготин“.

Број: 022-25/2018-I/08
Дана: 20.03.2018.године
Неготин
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
ПРЕДСЕДНИК,
мр Милан Уруковић,с.р.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН
Председавајући,
Владимир Величковић,
дипл. педагог физичке културе,с.р.

Број 10 Страна 151

„Службени лист општине Неготин“

21.03.2018.

На основу члана 31. Статута Јавног предузећа за комуналне делатности “Бадњево” Неготин, Надзорни
одбор ЈКП “Бадњево” Неготин на својој седници одржаној дана 22.02.2018. године, донео је
ОДЛУКУ
о расписивању лицитације за закуп тезги на Зеленој пијаци у Неготину за
временски период од 01.04.2018. године – 31.03.2019. године
1. Јавно предузеће за комуналне делатности „Бадњево“ Неготин расписује лицитацију – јавно надметање за
закуп тезги и земљишта на Зеленој пијаци у Неготину за временски период од 01.04.2018. године –
31.03.2019. године.
2. Лицитација ће се спровести дана 21.03.2018. године на Зеленој пијаци са почетком у 08,00 часова.
3 . Утврђује се почетна цена тезги, без урачунатог ПДВ-а и то:
- За пијачне тезге за продају пољопривредних производа-цвеће и занатске робе
10.500,00 дин/ком
- Простор за продају садница из кавеза-4м дужних
13.125,00 дин/ком
За пијачне тезге са кавезима за продају лубеница и купуса од тезге бр. 105 до тезге 120 и тезге 225 до
тезге 240
13.125,00 дин/ком
- За пијачне тезге за продају млечних производа (сир, кајмак), производа од брашна (коре, фида) и
др.
15.750,00 дин/ком
4. Право учешћа на лицитацији имају пољопривредни произвођачи који имају регистрована пољопривредна
газдинства и као доказ доставе решење о истом, непосредно или преко чланова породичног домаћинства са
територије општине Неготин, с тим да сваки учесник на лицитацији може да закупи највише два продајна
места и који уплати износ депозита 100% од почетне цене.
5. Најповољнији лицитант поред преузимања обавеза плаћања излицитиране закупнине дужан је да одмах
уплати разлику до излицитираног износа, као и преузимање свих обавеза које произилазе из важећих
прописа о раду на Зеленој пијаци и пијачном реду.
6. Уколико најповољнији лицитант одустаје од закупа, лицитирана тезга се мора понудити наредном
најповољнијем лицитанту.
7. Одлука о расписивању лицитације-јавног надметања за закуп пијачних тезги на Зеленој пијаци објавити
преко средстава јавног информисања.
8 Одлука ступа на снагу даном доношења, а примењиваће се по добијању сагласности од оснивача .
9 Одлуку доставити: Директору, извршним директорима, Руководиоцу РЈ Услуге, правној и служби
рачуноводства, Комисији за спровођење лицитације и архиви.

НАДЗОРНИ ОДБОР ЈКП “БАДЊЕВО” НЕГОТИН
Број: 603-05/2018-4/2
Датум:22.02.2018. године
Неготин

Председник Надзорног одбора
Драган Благојевић,с.р.

21.03.2018.

„Службени лист општине Неготин“

Број 10 страна 152

На основу члана 31. Статута Јавног предузећа за комуналне делатности “Бадњево” Неготин,
Надзорни одбор ЈКП “Бадњево” Неготин на својој седници одржаној дана 22.02.2018. године, донео је
ОДЛУКУ
о расписивању лицитације за закуп тезги на Зеленој пијаци у Неготину за
временски период од 01.04.2018. године – 31.03.2019. године

1. Јавно предузеће за комуналне делатности „Бадњево“ Неготин расписује лицитацију – јавно надметање за
закуп тезги и земљишта на Зеленој пијаци у Неготину за временски период од 01.04.2018. године –
31.03.2019. године.
2. Лицитација ће се спровести дана 28.03.2018. године на Зеленој пијаци са почетком у 08,00 часова.
3. Утврђује се почетна цена тезги, без урачунатог ПДВ-а и то:
- За пијачне тезге за продају пољопривредних производа-цвеће и занатске робе
10.500,00 дин/ком
- Простор за продају садница из кавеза-4м дужних
13.125,00 дин/ком
- За пијачне тезге са кавезима за продају лубеница и купуса од тезге бр. 105 до тезге 120 и тезге 225 до тезге
240
13.125,00 дин/ком
- За пијачне тезге за продају млечних производа (сир, кајмак), производа од брашна (коре, фида) и др.
15.750,00 дин/ком

4. Право учешћа на лицитацији имају сва правна и физичка лица, која су прописана законом, а која уплате
износ депозита 100% од почетне цене.

5. Најповољнији лицитант поред преузимања обавеза плаћања излицитиране закупнине дужан је да одмах
уплати разлику до излицитираног износа, као и преузимање свих обавеза које произилазе из важећих
прописа о раду на Зеленој пијаци и пијачном реду.

6. Уколико најповољнији лицитант одустаје од закупа, лицитирана тезга се мора понудити наредном
најповољнијем лицитанту.

7. Одлука о расписивању лицитације-јавног надметања за закуп пијачних тезги на Зеленој пијаци објавити
преко средстава јавног информисања.

8. Одлука ступа на снагу даном доношења, а примењиваће се по добијању сагласности од оснивача.
9. Одлуку доставити: Директору, извршним директорима, руководиоцу РЈ Услуге, правној и служби
рачуноводства, Комисији за спровођење лицитације и архиви.
НАДЗОРНИ ОДБОР ЈКП “БАДЊЕВО” НЕГОТИН
Број:603-05/2018-4/3
Датум:22.02.2018. године
Неготин

Председник Надзорног одбора
Драган Благојевић,с.р.

Број 10 Страна 153

„Службени лист општине Неготин“

21.03.2018.

На основу члана 8. став 1. и 2. Пословника о раду Општинског већа општине Неготин („Службени
лист општине Неготин“, бр. 23/2008 и 35/2014), Општинско веће општине Неготин, дана 13.03.2018. године,
доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ
ЗА СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА

Члан 1.
У Решењу о образовању Комисије за социјална питања („Сл. лист општине Неготин“, бр. 2/2015 и
7/2017), члан 1. мења се и гласи:
„Образује се Комисија за социјална питања (у даљем тексту: Комисија), у саставу:
1.
2.
3.
4.
5.

Милош Гагић – члан Општинског већа општине Неготин, председник Комисије,
Мерлина Селенић – заменик председника општине Неготин, заменик председника Комисије,
Дане Суруџић – директор Центра за социјални рад Неготин, члан
Јасна Лазић Радосављевић – запослена у Центру за социјални рад Неготин, члан,
Сузана Станисављевић – запослена у Општинској управи општине Неготин, члан“.
Члан 2.

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Неготин“.

Број: 016-44/2018-III/07
13.03.2018. године
Неготин

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ,
Владимир Величковић, дипл.педагог физичке културе,с.р.

21.03.2018.

„Службени лист општине Неготин“

Број 10 страна 154

На основу члана 130. и 111. став 3. Закона о ванредним ситуацијама ( „ Сл. гласник РС“ , број:
111/2009, 92/2011 и 93/2012) и члана 25. Пословника о раду Општинског већа ( „ Сл. лист општине
Неготин“ , бр. 23/2008 и 35/2014), Општинско веће општине Неготин на седници одржаној дана 16.03.2018.
године, донело је
РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊЕ ЦЕНОВНИКА ЗА РАДНЕ МАШИНЕ АНГАЖОВАНЕ У ВАНРЕДНИМ
СИТУАЦИЈАМА
Члан 1.
Овим ценовником утврђује се цена радног сата за радне машине ангажоване у ванредним
ситуацијама на територији општине Неготин.
Члан 2.
Цене радног сата за ангажоване радне машине су следеће:
Ред.
Назив радне машине
број
1.
Камион
2.
3.
4.
5.

Утоваривач
Трактор
Булдозер
Остале радне машине

Цена без ПДВ-а
8.000,00 дин/сат
6.500,00 дин/сат
6.500,00 дин/сат
6.500,00 дин/сат
6.500,00 дин/сат

Члан 3.
Решење објавити у „ Службеном листу општине Неготин“

Број: 870-11/2018/-III/07
16.03.2018. године
Неготин
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН
Председавајући,
Владимир Величковић, дипл. педагог физичке културе,с.р.

Број 10 Страна 155

„Службени лист општине Неготин“

21.03.2018.

На основу члана 121. став 4. Пословника Скупштине општине Неготин
( „Службени лист
општине Неготин“ , број 25/2008), секретар Скупштине општине Неготин, због настале техничке грешке у
Решењу о избору председника, заменика председника и чланова комисије за друштвену делатност, привреду
и пољопривреду Скупштине општине Неготин , број 016-40/2018-I/08 од 13. 02. 2018. године, објављене у
„Службеном листу општине Неготин“, број 7 од 14. 02. 2018. године даје следећу:

ИСПРАВКУ

Врши се исправка Решењу о избору председника, заменика председника и чланова комисије за
друштвену делатност, привреду и пољопривреду Скупштине општине Неготин, број 016-40/2018-I/08 од 13.
02. 2018. године, тако да уместо „ Влада Станковић“, треба стајати „ Владимир Станковић“.

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН
Драгослав Нинић, дипл.правник,с.р.

21.03.2018.

„Службени лист општине Неготин“

Број 10 страна 156
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