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На основу члана 60. став 3. Закона о 

пољопривредном (''Службени гласник Републике 

Србије'' број 62/06, 65/08 – др.закон и 41/09, 

112/15 и 80/2017) и члана 62. Статута општине 

Неготин („Службени лист општине Неготин“, 

број 9/2015-пречишћен текст), председник 

општине Неготин, дана 22.03.2018. године, 

доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ДАВАЊЕ 

МИШЉЕЊА НА ПРЕДЛОГ ГОДИШЊЕГ 

ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И 

КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ 

ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 

НЕГОТИН ЗА 2018. ГОДИНУ 

 

I 

Образује се Комисија за давање 

мишљења на предлог Годишњег програма 

заштите, уређења и коришћења пољопривредног 

земљишта на територији општине Неготин за 

2018. годину. 

 

II 

Комисију чине председник и 4 члана. 

 

За председника: 

1. Слађана Стојановић, из Неготина, 

дипл. инж. пољопривреде 

 

за чланове: 

1. Славољуб Лекић, из Карбулова, 

пољопривредник , БПГ 728586000365 

2. Зоран Ђорђевић , из Рогљева, 

пољопривредник, БПГ 728748000012 

3. Слободан  Лицуловић, из Плавне, 

пољопривредник, БПГ 728683000110 

4. Станоје Петровић, из Мокрања, 

пољопривредник, БПГ 728667000209 

 

III 

Задатак Комисије је да размотри предлог 

Годишњег програма заштите, уређења и 

коришћења пољопривредног земљишта на 

територији општине Неготин за 2018. годину и да 

своје мишљење на исти. 

 

 

 

IV 

Ово решење објавити у „Службеном 

листу општине Неготин“. 

 

Број: 320-39/2018-II/05 

Дана: 22.03.2018. године 

Н е г о т и н 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

Владимир Величковић,  

дипл.педагог физичке културе,с.р. 

 

На основу члана 44. Закона о локалној 

самоуправи („Сл. гласник РС“ број 129/07 

83/2014-др.закон), члана 62. Статута општине 

Неготин („Сл. лист општине Неготин“ број 

9/2015-пречишћен текст), а у вези члана 39 и 42  

Одлуке о буџету општине Неготин за 2018. 

годину („Сл.лист општине Неготин“ број 

31/2017), председник општине  Неготин, доноси: 

 

РЕШЕЊЕ 

о 

образовању Комисије за  реализацију 

Програма мера подршке  за спровођење 

пољопривредне политике и политике руралног 

развоја општине Неготин  

у  2018. години 

 

I 

Образује се Комисија за реализацију 

Програма мера подршке за спровођење 

пољопривредне политике и политике руралног 

развоја општине Неготин у 2018. години у 

следећем саставу: 

1.   Срђан Младеновић, правник из 

Неготина, председник Комисије 

2. Владимир Станковић, мастер жаштите 

животне средине из Неготина, заменик 

председника Комисије 

3. Саша Благојевић , др.вет.медицине из 

        Неготина,  члан 

4. Саша Станимировић, проф.разредне 

наставе из Неготина, члан 

5. Станоје Петровић,  пољопривредник из 

Мокрања, члан 

6. Оприцић Ненад, пољопривредник из 

Буковча, члан 

7. Драгољуб  Чумпујеровић, 

        пољопривредник из Буковча, члан 
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II 

Задатак Комисије је да изради предлог 

Програма мера подршке за спровођење 

пољопривредне политике и политике руралног 

развоја општине Неготин у 2018. години, са 

врстама подстицаја, мерама подршке и начинима 

коришћења и одреди услове за остваривање права 

на подстицаје у 2018. години,  достави  

Министарству пољопривреде, шумарства и 

водопривреде на сагласност, а затим Општинском 

већу на усвајање, припреми Конкурс за 

реализацију Програма мера подршке за 

спровођење пољопривредне политике и политике 

руралног развоја општине Неготин у 2018. 

години,  врши обраду поднетих захтева по 

Конкурсу и у форми предлога решења достави 

председнику општине на усвајање. Комисија 

врши контролу наменског коришћења средстава 

код корисника подстицаја. 

 

III 

Стручне и административне послове за 

потребе Комисије вршиће Одељење за друштвене 

делатности, привреду и развој. 

 

IV 

Ступањем на снагу овог Решења престаје 

да важи Решење број: 320-11/2017-II/05 од 

02.02.2017. године. 

 

V 

Решење ступа на снагу даном 

објављивaња у „Службеном листу општине 

Неготин“. 

 

 

Број : 320-47/2018-II/05 

Датум : 30.03.2018. год.              

Н е г о т и н          
 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

Владимир Величковић,  

дипл.педагог физичке културе,с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

                      
   На основу члана 69. Закона о буџетском 

систему („Службени гласник РС“,број: 54/2009, 

73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/2013,63/201

3-испр.,108/2013, 142/2014,68/2015 – др. 

закон,103/2015, 99/2016 и 113/2017) и  члана 16. 

Одлуке о буџету општине Неготин за 2018. 

годину  (“Сл. лист општине Неготин”,број: 

31/2017), председник општине Неготин,  

д о н о с и 

       

Р Е Ш Е Њ Е 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

I 

Из  средстава  утврђених  Одлуком о 

буџету општине Неготин за 2018.годину (“Сл. 

лист општине Неготин”,број: 31/2017),у разделу 

5.- Општинска управа,програм 15.-опште услуге 

локалне  самоуправе 0602, програмска активност 

–текућа буџетска резерва 0602-0009,функција 111 

– извршни и законодавни органи, позиција 190, 

економска класификација 499100 – средства 

резерве – текућа резерва,одобравају се средства у  

износу од  220.000,00 динарa Основној школи 

„Бранислав  Нушић “ из  Уровице. 

   

II 

Средства из става 1.овог решења 

распоређују се у оквиру раздела 5. ,програма  9 – 

основно образовање  и васпитање 

2002,програмске активности – функционисање  

основних школа 2002-0001,функције  912 – 

основно образовање,Основној школи „Бранислав  

Нушић“ из  Уровице  и то на позицији 

97,економска класификација 4631- текући 

трансфери осталим нивоима власти,код 

корисника  економска класификација  483100-

новчане казне и пенали по решењу судова,за 

измирење  дуга по рачунима из 2016. године и 

трошкове поступка  са АД „Житопромет“ 

Зајечар,у  износу  од  220.000,00     динара. 

    

III 

  О извршењу овог решења стараће се 

Одељење за буџет, финансије и локалну пореску 

администрацију. 

IV 

 Решење  објавити у „Службеном листу 

општине Неготин“. 
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О б р а з л о ж е њ е 

 

На   основу  захтева  Основне  школе 

„Бранислав  Нушић “ из  Уровице  за 

одобравањем додатних средстава,број: 401-

167/2018-II/04 од 27.03.2018. године,Обавештења 

председнику општине о доношењу решења из 

текуће резерве,број: 401-167/2018-IV/04  од  

27.03.2018. године и Записника о рочишту за 

главну расправу број 1.П.184/2017 од 20.03.2018. 

године,одобравају се додатна   средства у износу 

од  220.000,00   динара из текуће резерве. 

Одлуком о буџету општине Неготин за 

2018.годину (“Сл. лист општине Неготин”,број: 

31/2017), у разделу 5.,програму  9 – основно 

образовање  и васпитање 2002,програмској 

активности – функционисање  основних школа 

2002-0001,функцији  912 – основно образовање 

,позицији 97,економска класификација 4631- 

текући трансфери осталим нивоима власти,код 

Основне  школе „Бранислав  Нушић “ из  Уровице  

нису планирана  средства за измирење  главног 

дуга и законске затезне камате по рачунима из 

2016. године и  трошкове поступка са АД 

„Житопромет“ Зајечар.   

Из тог разлога и на основу свега напред 

наведеног,одлучено је као у диспозитиву  

решења. 

 Решење  доставити: OШ „Бранислав  

Нушић “ из  Уровице,Управи за трезор 

Експозитури  Неготин, Одељењу за буџет, 

финансије и локалну пореску администрацију и 

архиви Општинске управе општине Неготин.   

                                                  

Број: 401-167/2018-II/04                  

Дана:27.03.2018. године                                                              

Н е г о т и н 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

Владимир Величковић,  

дипл.педагог физичке културе,с.р. 

 

 

 

          На основу члана 69. Закона о буџетском 

систему („Службени гласник РС“,број: 

54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/201

3,63/2013-испр.,108/2013,142/2014,68/2015 – др. 

закон,103/2015, 99/2016 и 113/2017) и  члана 16. 

Одлуке о буџету општине Неготин за 2018. 

годину  (“Сл. лист општине Неготин”,број: 

31/2017), председник општине Неготин,  

д о н о с и 

 

      

Р Е Ш Е Њ Е 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

I 

Из  средстава  утврђених  Одлуком о 

буџету општине Неготин за 2018.годину (“Сл. 

лист општине Неготин”,број: 31/2017),у разделу 

5.- Општинска управа,програм 15.-опште услуге 

локалне  самоуправе 0602, програмска активност 

–текућа буџетска резерва 0602-0009, функција 

111 – извршни и законодавни органи, позиција 

190, економска класификација 499100 – средства 

резерве – текућа резерва,одобравају се средства у  

износу од  140.000,00 динара.  

II 

 Средства из става 1. овог решења 

распоређују се у оквиру раздела 5. Месне 

заједнице,главе 1.,програма 15.-опште услуге 

локалне самоуправе  0602, програмске активности 

–функционисање месних заједница  0602-0002, 

функције 160 – опште јавне услуге 

некласификоване на другом месту,позиције 

205/1,економскe класификацијe  444200- казне за 

кашњење,у износу  од  140.000,00   динара. 

III 

             О извршењу овог решења стараће се 

Одељење за буџет, финансије и локалну пореску 

администрацију. 

IV 

 Решење  објавити у „Службеном листу 

општине Неготин“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

На   основу   захтева МЗ Радујевац 

,број:401-169/2018-II/04 од 28.03.2018. 

године,споразума закљученог између ДОО 

техноградња Монтинг,Брестовац, Бор и МЗ 

Радујевац,број:1/2018 од 27.03.2018. 

године,решења о извршењу посл. бр. 

3.ИИв.328/2017 од 21.07.2017. године,закључка о 

спровођењу извршења   посл. бр. 225-И.ИВ-

175/2017 од 04.09.2017. године,обрачуна затезне 

камате и  Обавештења  председника  oпштине о 

доношењу решења из текуће  резерве за 2018. 

годину,број: 401-169/2018-IV/04   од  28.03.2018. 

године  за одобравањем  додатних  средстава  за  

плаћање казни за кашњење односно за исплату 

камате по уговору број 17/2015 од 27.08.2015. 

године и 18/16  од 08.09.2016. године за извођење 

радова –адаптација објекта МЗ Радујевац на кп. 

бр. 2716/1 КО Радујевац, одобравају се  додатна   
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средства у износу  од  140.000,00   динара из 

текуће  резерве. 

Одлуком о буџету општине Неготин за 

2018.годину („Сл. лист општине Неготин“, број: 

31/2017), у разделу 5. Месне заједнице,глава 

1.,програм 15.-опште услуге локалне самоуправе  

0602, програмска активност –функционисање 

месних заједница  0602-0002,функција 160 – 

опште јавне услуге некласификоване на другом 

месту,нису планирана средства и додаје се нова  

позиција 205/1,економска класификација  444200- 

казне за кашњење, за  плаћање казни за кашњење. 

Из тог разлога и на основу свега напред 

наведеног,одлучено је као у диспозитиву  

решења. 

Решење  доставити: МЗ 

Радујевац,Управи за трезор Експозитури  

Неготин, Одељењу за буџет, финансије и локалну 

пореску администрацију и архиви Општинске 

управе општине Неготин.   

                                                

Број: 401-169/2018-II/04                  

Дана: 28.03.2018. године                                                              

Н е г о т и н 

 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

Владимир Величковић,  

дипл.педагог физичке културе,с.р. 

 

 

На основу члана 69. Закона о буџетском 

систему („Службени гласник РС“,број: 

54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/201

3,63/2013-испр.,108/2013,142/2014,68/2015 – др. 

закон,103/2015, 99/2016 и 113/2017) и  члана  6. 

12. и 16. Одлуке о буџету општине Неготин за 

2018. годину  (“Сл. лист општине Неготин”,број: 

31/2017), председник општине Неготин,  

д о н о с и 

       

Р Е Ш Е Њ Е 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

I 

  Из  средстава  утврђених  Одлуком о 

буџету општине Неготин за 2018.годину  (“Сл. 

лист општине Неготин”,број: 31/2017),у разделу 

5.- Општинска управа,програм 15.-опште услуге 

локалне самоуправе 0602, програмска активност –

стална буџетска резерва 0602-0010, функција 111 

– извршни и законодавни органи, позиција 191, 

економска класификација 499100 – средства 

резерве – стална резерва,одобравају се средства у  

износу од 2.000.000,00 динара.  

 

 

II 

Средства из става 1.овог решења 

распоређују се у оквиру  раздела 5.- Општинска 

управа,програма 15.- опште услуге локалне 

самоуправе  0602, програмске активности –

управљање у ванредним ситуацијама  0602-0014, 

функције 111 – извршни и законодавни органи, 

позиције 192, економска класификација 484100- 

накнада штете за повреде или штету насталу 

услед елементарних непогода,  у износу од  

2.000.000,00  динара. 

III 

             О извршењу овог решења стараће се 

Одељење за буџет, финансије и локалну пореску 

администрацију. 

IV 

 Решење објавити у „Службеном листу 

општине Неготин“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

На   основу   закључка команданта Штаба 

за ванредне ситуације за територију општине 

Неготин,број:870-7-1/2018-II/09 од 02.03.2018. 

године,Одлуке о проглашењу  ванредне ситуације 

на територији општине Неготин,број: 870-7-

2/2018-II/09 од 02.03.2018. године,Наредба о 

ангажовању одређених  субјеката  за време 

снежних падавина и наноса,Уговора о 

ангажовању за време трајања ванредне ситуације 

,Решења о утврђивању ценовника за радне 

машине ангажоване у ванредним ситуацијама 

Општинског већа општине Неготин,број:870-

11/2018-III/07 од 16.03.2018. године    и 

Обавештења председника општине о доношењу 

решења из сталне резерве,број: 401-173/2018-

IV/04  од 29.03.2018. године , распоређују  се   

средства у износу од 2.000.000,00  динара из 

сталне  резерве. 

Одлуком о буџету општине Неготин за 

2018.годину (“Сл. лист општине Неготин”,број: 

31/2017), у  разделу 5., програму 15.- опште 

услуге локалне самоуправе  0602, програмској 

активности –управљање у ванредним ситуацијама  

0602-0014, функцији 111 – извршни и 

законодавни органи, планирана  су средства  на 

позицији 192,економској класификацији  484100- 

накнада штете за повреде или штету насталу 

услед елементарних непогода  у износу од 

500.000,00 динара. 

Та средства су недовољна да се изврше 

плаћања са наведене позиције  по  приспелим  

рачунима за ангажоване радне машине у 

ванредним околностима. 
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Из тог разлога и на основу свега напред 

наведеног,одлучено је као у диспозитиву  

решења. 

 

РЕШЕЊЕ  ДОСТАВИТИ:  Управи за 

трезор Експозитури  Неготин,  Одељењу за буџет, 

финансије и локалну пореску администрацију  и 

архиви Општинске управе општине Неготин.   

                                                 

Број: 401-173/2018-II/04                  

Дана: 29.03.2018. године                                                              

Н е г о т и н 

                                           

                                                      

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

Владимир Величковић,  

дипл.педагог физичке културе,с.р. 

 

На основу члана 44. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС„ бр. 129/2007 

и 83/2014-др.закон) и члана 62. Статута општине 

Неготин („Службени лист општине Неготин“ 

бр.9/2015-пречишћен текст), председник 

Општине Неготин доноси 

          

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОБРАЗОВАЊУ ОРГАНИЗАЦИОНОГ 

ОДБОРА МАЈСКИХ СВЕЧАНОСТИ 2018. 

ПОВОДОМ ОБЕЛЕЖАВАЊА 12. МАЈА -  

ДАНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

 

I 

 

          OБРАЗУЈЕ СЕ Организациони одбор за 

спровођење  Мајских свечаности 2018. у следећем 

саставу: 

Владимир Величковић, председник Општине 

Неготин, председник Организационог 

одбора, 

Мерлина Селенић, заменик председника 

Општине Неготин, заменик председника 

Организационог одбора 

Татјана Панић, члан Општинског већа за 

културу, информисање и туризам, члан 

Организационог одбор   

Ненад Војиновић, директор Историјског 

архива Неготин, члан Организационог 

одбора  

Милорад Грбовић, директор Народне 

библиотеке „Доситеј Новаковић“, члан 

Организационог одбора 

Владимир Радић, в.д. директор Дома културе 

„Стеван Мокрањац“, члан 

Организационог одбора 

 

 

Душан Петровић, директор Туристичке 

организације општине Неготин,члан 

Организационог  одбора 

Валентина Ђуричић, шеф Oдељења за буџет, 

финансије и ЛПА, члан Организационог 

одбора 

Ивица Трајковић, директор Музеја Крајине, 

члан Организационог одбора 

Драгана Пашић, директор Уметничке школе 

„Стеван Мокрањац“, члан 

Организационог одбора 

Драган Мијуцић, извршни директор  ЈКП 

„Бадњево“, члан Организационог одбора 

Коста Стојановић, члан Организационог 

одбора, шеф ОЗСК Неготин – Полицијске 

станице Неготин  

Бојан Живановић, руководилац службе за 

послове председника и Општинског већа, 

члан Организационог одбора       

                                       

II 
 

           Ово Решење ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у Службеном листу 

општине Неготин. 

 

III 

 

            РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ : члановима 

Организационог одбора и архиви.            

                                             

                     

Број:644-1/2018-II/07 

Дана:02.04.2018. 

Н е г о т и н  

 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Владимир Величковић, 

 дипл. педагог физичке културе,с.р. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



03.04.2018.                                   „Службени лист општине Неготин“                                 Број  11 страна 163 

 

 Република Србија 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

Комисија за избор и именовања, награде и 

признања 

Број: 170 - 1/2018 – I/ 08 

03. 04. 2018. године 

Н е г о т и н 

 

 

 На основу члана 9, 11. и 12. а у вези 

члана 2. и 3. Одлуке о додели награда и јавних 

признања („Сл.лист општине Неготин“, бр. 

10/2007,  6/2013 и 15/2013) Комисија за избор и 

именовања, награде и признања Скупштина 

општине Неготин, о б ј а в љ у ј е 

 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ 

о предлагању кандидата за доделу награда и 

јавних признања 

поводом Дана општине Неготин 12. маја – за 

2017. годину 

 

I 

 

 Сва физичка и правна лица са територије 

општине Неготин могу поднети образложени 

предлог за доделу награда и јавних признања, 

правним и физичким лицима и другим 

организацијама, за постигнуте резултате и 

значајне доприносе у развоју општине Неготин и 

другим областима, за 2017. годину. 

 

II 

 

 Награде и јавна признања су: 

- „Мајска награда општине Неготин“ 

- Повеља 

- Звање почасног грађанина 

 

 

„Мајска награда општине Неготин“ 

додељује се правним и физичким лицима и 

другим организацијама за постигнуте резултате и 

значајне доприносе у развоју општине Неготин и 

другим областима , остварене у периоду од 01. 

јануара до 31.децембра 2017. године. 

 

 Повеља се додељује ученицима и 

студентима са територије општине Неготин, за 

постигнуте резултате на такмичењима у земљи и 

иностранству, у 2017. години. 

 

 

 Звање почасног грађанина Неготина 

додељује се појединцу, држављанину  Републике 

Србије или странцу, за достигнућа и дела која 

представљају изузетан допринос развоју општине 

Неготин, изградњи хуманих односа међу људима 

и развоју сарадње у области привреде и културе 

са општином односно Републиком Србијом. 

 

III 

 

 Oбразложени предлози, са одговарајућим 

прилозима (у фотокопији) за доделу награда и 

јавних признања достављају се у писменој форми 

Комисији за избор и именовања, награде и 

признања Скупштине општине Неготин  до  

30.04. 2018. године. 

Неблаговремени и непотпуни предлози 

неће се разматрати. 

 Ближе информације могу се добити 

преко Службе за скупштинске послове 

Општинске управе општине Неготин на телефон 

број: 019/544-000, локал 130. 

 

IV 

 

 Одлуку о додели награда и јавних 

признања зa 2017. годину доноси Комисијa за 

избор и именовања, награде и признања 

Скупштине општине Неготин. 

 

V 

 

 Јавни позив о подношењу предлога 

кандидата за доделу награда и јавних признања 

објавити  у средствима јавног информисања  као  

и на сајту општине Неготин www.negotin.rs. 

 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР, ИМЕНОВАЊА, 

НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА 

ПРЕДСЕДНИК, 

Татјана Васић ,с.р. 
 

 

 

 

 



Број 11 Страна 164                                „Службени лист општине Неготин“                                   03.04.2018. 

 

 Република  Србија 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ 

НЕГОТИН 

Одељење за буџет, финансије и  

локалну пореску администрацију 

Број: 401-157/2018-IV/04 

20.03.2018. године 

Н е г о т и н 

 

На основу члана 61. Закона о буџетском 

систему („Службени гласник РС“,број: 

54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/201

3,63/2013-испр.,108/2013,142/2014,68/2015 – др. 

закон,103/2015, 99/2016 и 113/2017)  и  члана 15. 

Одлуке о буџету општине Неготин за 2018. 

годину  (“Сл. лист општине Неготин”,број: 

31/2017), Одељење за буџет,финансије и локалну 

пореску администрацију, д о н о с и 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ПРОМЕНУ 

АПРОПРИЈАЦИЈА ОДОБРЕНИХ   

СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН  У 

2018. ГОДИНИ 

 

I 

 Одобрава се промена апропријација 

Скупштини  општине Неготин, у оквиру  законом  

предвиђене  могућности,до 10% 

апропријације,раздео 1., програм  16- политички 

систем локалне самоуправе  2101,програмска 

активност- подршка  раду извршних органа 

власти и скупштине 2101-0003,функција 160–

опште јавне услуге некласификоване на другом 

месту,позиција  19-услуге по уговору,економска 

класификација  423500- стручне услуге-накнада 

за чланове изборне комисије и бирачких одбора,у  

износу од  200.000,00  динара,извор  финансирања 

01,ради обезбеђења средстава за редован рад 

Скупштине општине Неготин. 

 

II 

 

 Измена апропријација ће се извршити 

умањењем позиције Одлуке о буџету општине 

Неготин за 2018.годину, и то: 

 - позиција 19- услуге по уговору,зa 3,33 

%,економска класификација  423500- стручне 

услуге-накнада за чланове изборне комисије и 

бирачких одбора, у  износу од  200.000,00   

динара, извор  финансирања 01.  

 

 

 

 

 

III 

 

Износ  од  200.000,00   

динара,преусмерава се за намене недовољно 

планиране Одлуком о буџету општине Неготин за 

2018.годину,а ради обезбеђења  средстава  за  

редован  рад  Скупштине  општине Неготин и то 

на позицији 4-накнаде  трошкова за 

запослене,економска класификација  415100 – 

накнаде  трошкова за запослене, извор  

финансирања 01, у оквиру  раздела 1.,програма  

16- политички систем локалне самоуправе  2101, 

програмске   активности функционисање 

Скупштине 2101-0001 и функције  111-извршни и 

законодавни органи. 

 

IV 

 

 О промени одобрене апропријације на 

начин утврђен ставом II и III, упознати  

председника општине Неготин.    

                  

V 

 

За износ одобрене промене апропријација 

извршити измене распоређених средстава на 

одговарајућим позицијама Одлуке о буџету 

општине Неготин за 2018.годину  и Финансијског 

плана за рад Скупштине  општине Неготин за 

2018. годину. 

 

VI 

 

 О реализацији  дате  сагласности стараће 

се Одељење за буџет,финансије и локалну 

пореску администрацију.         

                                               

VII 

 

 Сагласност за промену апропријација 

Скупштини општине Неготин, објавити у 

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

 

 

Чланом  61.  Закона о буџетском систему 

(„Службени гласник РС“,број: 

54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/201

3,63/2013-испр.,108/2013,142/2014,68/2015 – др. 

закон,103/2015, 99/2016 и 113/2017)  регулисано је 

да у току године може се извршити 

преусмеравање апропријације одобрене на име 

одређеног расхода и издатка.Орган управе 

надлежан  за финансије доноси решење  о 

повећању односно смањењу апропријације путем 

преусмеравања.  

Одлуком о буџету општине Неготин за 

2018.годину („Сл. лист општине Неготин“, број:  

31/2017), у разделу 1.  програму  16- политички 

систем локалне самоуправе  2101,програмској 

активности-  функционисање Скупштине 2101-

0001, функцији  111-извршни и законодавни 

органи ,позицији  4- накнаде  трошкова за 

запослене,економској класификацији  415100 – 

накнаде  трошкова за запослене , извор  

финансирања 01,нису предвиђена средства  за 

финансирање накнаде трошкова за превоз на 

посао и са посла. 

Из тог разлога и на основу свега напред 

наведеног,одлучено је као у диспозитиву  

решења. 

 

РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: Управи за 

трезор Експозитури Неготин,Одељењу за буџет, 

финансије и локалну пореску администрацију и 

архиви Општинске управе општине Неготин.  

     

  

РУКОВОДИЛАЦ  ОДЕЉЕЊА 

Валентина Ђуричић,с.р. 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Одлуци о измени одлуке о 

јавним паркиралиштима , број 352-31/2018-I/08 од 

20. 03. 2018. године, објављене у „Службеном 

листу општине Неготин“, број 10 од 21. 03. 2018. 

године даје следећу: 

 

И С П Р А В К У 

 

        Врши се исправка Одлуке о измени одлуке о 

јавним паркиралиштима , број 352-31/2018-I/08 од 

20. 03. 2018. године, тако да уместо објављене 

одлуке, Одлука  треба да гласи: 

 

„ 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. 

 У  члану 5. Одлуке о јавним 

паркиралиштима („Сл.лист општине Неготин“,број 

33/2008 ) иза става 3., додаје се  нови став који 

гласи „Одређује се привремено наменско 

паркиралиште за продају половних аутомобила од 

60 паркинг места и одређује се привремено 

наменско паркиралиште за продају бостана и 

купуса ,која ће бити посебно обележена за ту 

намену, на паркинг простору између улице 

Бадњевске,Милентија Поповића и улице поред 

Зелене пијаце-десна страна“.  

 

Члан 2.         

У члану 6. ,у поднаслову „ II ЗОНА“, у 

алинеји 4. иза речи „ пијаце“ додаје се „- лева 

страна“. 

 

   Члан 3. 

У члану 7. став 1. иза речи:“ теретних 

возила“, додају се речи: „за продају половних 

аутомобила, и за продају бостана и купуса“. 
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Члан 4. 

У члану 14. иза става 1. додаје се нови 

став 2. који гласи: „За коришћење привремених 

наменских паркиралишта корисник је дужан да 

плати одговарајућу накнаду коју утврђује 

предузеће“. 

Досадашњи чланови 2. и 3. постају 

чланови 3. и 4. 

 

Члан 5. 

У члану 18. у ставу 1,2,3. и 4.  уместо реч 

„ доплатна“ сада  има стајати:  „дневна “. 

 

Члан 6. 

          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 7. 

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 8. 

  Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу општине 

Неготин“.  

 

 

Број: 352-31/2018-I/08 

Дана: 20. 03. 2018.године 

Н е г о т и н            

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

ПРЕДСЕДНИК, 

мр Милан Уруковић,с.р.“ 

 

 

 

 

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

НЕГОТИН 

Драгослав Нинић, дипл.правник,с.р. 
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