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„Службени лист општине Неготин“

На основу члана 6. и 30. Закона о начину
одређивања максималног броја запослених у
јавном сектору („Сл. гласник РС“, бр. 68/2015 и
81/16 - УС), тачке 7. и 8. Одлуке о максималном
броју запослених на неодређено време у систему
државних органа, систему јавних служби, систему
Аутономне покрајине Војводине и систему
локалне самоуправе за 2017. годину („Сл.гласник
РС“, бр. 61/2017, 82/2017, 92/2017, 111/2017 и
14/2018) и члана 42. тачка 52. Статута општине
Неготин („Сл.лист општине Неготин“, бр. 9/2015пречишћен текст), Скупштина општине Неготин
на седници одржаној 14.05. 2018. године,
донела ј е
ОДЛУКУ
О МАКСИМАЛНОМ БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ
НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ У СИСТЕМУ
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ – ОПШТИНЕ
НЕГОТИН ЗА 2017. ГОДИНУ
Члан 1.
Овом Одлуком утврђује се максималан
број запослених на неодређено време по
организационим облицима у систему локалне
самоуправе – општине Неготин за 2017. годину и
рок за поступање организационих облика по овој
Одлуци.
Одлуком
о
максималном
броју
запослених на неодређено време у систему
државних органа, систему јавних служби, систему
Аутономне покрајине Војводине и систему
локалне самуправе за 2017. годину утврђено је да
општина Неготин може имати највише 460
запослених на неодређено време.
Члан 2.

Назив организационог
облика

1

Општинска
управа
општине Неготин
Дом културе „Стеван
Мокрањац“ Неготин
Народна
библиотека
„Доситеј
Новаковић“

2
3

6

7
8
9
10

Неготин
Музеј Крајине Неготин
Историјски
архив
Неготин
Туристичка
организација општине
Неготин
ЈКП
„Бадњево“
Неготин
Центар за социјални
рад Неготин
Предшколска установа
„Пчелица“ Неготин
Месне заједнице
Укупно:

9
9
6

182
6
76
3
460

Члан 3.
Организациони облик из члана 2. ове
Одлуке који има обавезу рационализације, дужан
је да укупан број запослених на неодређено време
сведе на број утврђен овом Одлуком применом
одредби
Закона
о
начину
одређивања
максималног броја запослених у јавном сектору.
Уколико не изврши рационализацију
броја запослених у складу са чланом 2. и чланом
3. став 1. ове Одлуке, организационом облику ће
бити привремено обустављена средства из буџета
општине Неготин.
Члан 4.
Oва одлука се доставља Министарству
финансија и Министарству државне управе и
локалне самоуправе
Члан 5.

Максималан
број
запослених
по
организационим облицима у систему локалне
самоуправе – општине Неготин је:

Ред.
број

4
5

15.05.2018.

Максималан
број
запослених
на неодређено
време
у 2017. години
136
18
15

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном листу општине
Неготин“.

Број: 112-133/2018-I/08
14.05. 2018. године
Неготин

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

15.05.2018.

„Службени лист општине Неготин“

На основу члана 7., 11., 15. и 60. Закона о
финансирању локалне самоуправе (,,Службени
гласник,,, број: 62/2006, 47/2011, 93/2012,
83/2016), члана 20. став 1. тачка 4. и члана 32.
став 1. тачка 3. Закона о локалној самоуправи
(,,Службени гласник РС,,, бр. 129/07, 83/20114 –
др.закон), члана 42. став 1. тачка 3. Статута
општине Неготин (,,Службени лист општине
Неготин,,, број: 9/2015 - пречишћен текст) члана
42. тачка 33. Статута општине Неготин
(,,Службени лист општине Неготин,,, број:
9/2015-пречишћен текст), Скупштина општине
Неготин,
на
седници
одржаној
14.05.2018.године, доноси

OДЛУКА
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ
О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ
ТАКСАМА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
НЕГОТИН
Члан 1.
У Тарифном броју 1 у ставу 2. Тарифе
локалних комуналних такси на територији
општине Неготин која је саставни део Одлуке о
лакалним комуналним таксама на територији
општине Неготин (,,Службени лист општине
Неготин“, број. 26/2017) између броја 2) и 3)
брише се реч ,,и,, ставља запета и иза броја 3)
додаје се:,,и 4),,.
,,

У ставу 8. иза броја 3) додаје се:,,и 4) .

Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у
листу
,,Службеном
општине Неготин,,,

Број: 434-9/2018-I/08
Дана: 14.05.2018.године
Неготин

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
ПРЕДСЕДНИК,
мр Милан Уруковић,с.р.
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На основу члана 20. тачка 12. Закона о
локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр.
129/07, 83/14 - др. закон и 101/16 - др. закон), a у
вези члана 7. став 1, Закона о јавним путевима
("Сл. гласник РС", бр. 101/05, 123/07, 101/11,
93/12 и 104/13) и члана 42. тачка 7. Статута
општине Неготин (''Службени лист општине
Неготин'',
број
9/2015-пречишћен
текст),
Скупштина општине Неготин на седници
одржаној 14.05.2018. године донела је

ОДЛУКУ
О УЛИЦАМА, ЛОКАЛНИМ И
НЕКАТЕГОРИСАНИМ ПУТЕВИМА

I.

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овом одлуком се уређује и обезбеђује
обављање послова који се односе на изградњу,
рехабилитацију и реконструкцију, одржавање,
заштиту, коришћење, развој и управљање
улицама, локалним и некатегорисаним путевима
на територији општине Неготин.

Члан 2.
Улице, локални и некатегорисани путеви,
као добра у општој употреби, у jaвној су својини
Републике Србије, односно општине Неготин.

Члан 3.
Улице су јавни путеви у насељеном месту
који служе за кретање возила и пешака са
елементима који одговарају потребама насеља
(тротоари, ивичњаци, кишна канализација и др.)
Улице се деле на примарне и секундарне.
Примарне улице су улице од посебног
значаја за одвијање саобраћаја.
Секундарне улице су остале улице на
територији општине.
Члан 4.
Локални путеви су јавни путеви који
повезују насељена места на подручју општине,
насељена места са подручја општине са државним
путевима и који су од значаја за саобраћај за
општину, а немају елементе улице.
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Члан 5.

Некатегорисани пут јесте саобраћајна
површина која је доступна већем броју разних
корисника коју надлежни орган прогласи
некатегорисаним путем и која је уписана у
катастар непокретности као некатеготисани пут
(сеоски, пољски и шумски путеви, путеви на
насипима за одбрану од поплава, простори око
бензинских пумпи, паркиралишта и сл.)
Некатегорисани путеви се деле на
некатегорисане путеве од општег интереса и
остале некатегорисане путеве.

Члан 6.
Улице и локалне путеве (у даљем тексту:
јавни путеви) и некатегорисане путеве од општег
интереса на подручју општине, односно
насељеног места одређује Скупштина општине
Неготин планским документом општине, односно
насељеног места, у складу са овом одлуком.
Члан 7.
Скупштина општине Неготин може улицу
или локални пут одредити за део државног пута,
по
претходно
прибављеној
сагласности
Министарства надлежног за саобраћај и путеве.
Члан 8.
Решење о забрани саобраћаја на јавном и
некатегорисаном путу од општег интереса, или
његовом делу, у потпуности или за поједине врсте
возила, издаје Општинска управа - Одељење
надлежно за послове саобраћаја.

II. ИЗГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА

15.05.2018.

Неготин издаје Општинска управа, орган
надлежан за послове урбанизма и грађевинарства.
Члан 11.
Уз захтев за издавање одобрења за
изградњу или реконструкцију улице, локалног или
некатегорисаног пута од општег интереса,
инвеститор је дужан да поднесе:
1. техничку документацију урађену у складу са
урбанистичком дозволом,
2. доказ да су решени имовинско-правни односи
са власницима земљишта преко кога се врши
изградња или реконструкција пута,
3. потребне сагласности, мишљења и друге доказе
утврђене посебним прописима.
Члан 12.
Инвеститор је дужан да најмање 30 дана
пре почетка радова
на изградњи или
реконструкцији јавног пута, или путног објекта о
томе обавести јавност преко средстава јавног
информисања.
Инвеститор некатегорисаног пута од
општег интереса дужан је да најмање 10 дана пре
почетка радова на изградњи или реконструкцији
пута, или путног објекта о томе обавести јавност
преко средстава јавног информисања.
Предузећа и друга правна и физичка лица
која се старају о објектима постављеним или
уграђеним у труп пута и у земљишном појасу,
односно путном објекту (канализација, водовод,
електрични, телефонски, телеграфски каблови и
др.), као и они који намеравају да такве објекте
изграде, усклађују радове на тим објектима са
радовима на изградњи пута.
При реконструкцији или извођењу других
радова на путу, имаоци објеката из става 2. овог
члана, дужни су да о свом трошку изместе те
објекте, односно прилагоде их насталим
променама.

Члан 9.

Члан 13.

Изградња
и
реконструкција
некатегорисаног пута од општег интереса врши се
по техничкој документацији која мора да буде
усаглашена са Законом и другим прописима који
се односе на јавне путеве.

На јавним и некатегорисаним путевима
од општег интереса могу се за опште потребе
постављати
електрични,
телефонски
и
телеграфски стубови, ваздушни водови, подземни
каблови, канализација, водовод и други слични
објекти.
За постављање објеката и извођење
радова из става 1. овог члана, инвеститор је дужан
да прибави одобрење Општинске управе Одељења надлежног за послове саобраћаја.

Члан 10.
Одобрење за изградњу и реконструкцију,
као и одобрење за употребу за улицу, локални или
некатегорисани пут на територији општине
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Члан 14.
Члан 19.
Некатегорисани путеви који служе за
општу употребу могу се изграђивати за двосмерни
или једносмерни саобраћај.
Некатегорисани пут који служи за
саобраћај моторних возила изграђује се у ширини
од најмање 3 метра.
Члан 15.
Мостови, пропусти и други објекти на
некатегорисаним путевима за саобраћај моторним
возилима граде се за осовинско оптерећење од
најмање 10 тона, а за саобраћај запрежних возила
за осовинско оптерећење од 5 тона.
Члан 16.
Међусобно укрштање и прикључивање
некатегорисаних путева може се вршити у нивоу,
на местима која обезбеђују довољну прегледност
за безбедно одвијање саобраћаја.
Прикључак
некатегорисаног
пута
израђује се од савременог коловозног застора или
макадама у дужини од најмање 30 метара,
рачунајући од ивице коловозног пута, а у ширини
од 5 метара.
Одобрење
за
прикључивање
некатегорисаног пута на локални пут издаје
Општинска управа - Одељење надлежно за
послове саобраћаја.
Члан 17.
Правно лице које управља улицама,
локалним или некатегорисаним путевима је дужно
да путем средстава јавног информисања објави
предају пута на употребу.

III. ОДРЖАВАЊЕ, РЕХАБИЛИТАЦИЈА И
ЗАШТИТА ПУТЕВА
1.

Одржавање и рехабилитација
Члан 18.

Одржавање и рехабилитација улица,
локалних путева и некатегорисаних путева од
општег интереса обухвата радове којима се
обезбеђује несметан и безбедан саобраћај возила и
кретање пешака и чува употребна и реална
вредност улица, локалних путева, некатегорисаних
путева од општег интереса и путних објеката.

Радови на одржавању и рехабилитацији
улица, локалних путева и некатегорисаних путева
од општег интереса су:
1. поправка, обнављање и замена делова коловоза,
тротоара и трупа пута са одговарајућим
корекцијама којима се битно не мењају
конструктивни елементи,
2. поправка и замена ивичњака,
3. поправка мостова, тунела, потпорних и
обложних зидова, пешачких пасарела и других
путних објеката,
4. обнављање ознака на коловозу,
5. поправка, чишћење и фарбање саобраћајних
знакова, светлосних саобраћајних уређаја са
припадајућим носачима,
6. нивелација постојећих сливника и шахти у
коловозу и тротоару,
7. чишћење коловоза,
8. чишћење пропуста, јарака и ригола који служе
за одводњавање површинских вода са улица и
путева,
9. чишћење снега и леда са коловоза,
10. кошење траве и одржавање зелених површина
на земљишном појасу,
11. други радови на одржавању.
Члан 20.
Одржавање, рехабилитација, заштита и
развој улица и локалних и некатегорисаних путева
од општег интереса за територију општину
Неготин обавља се на основу програма развоја и
годишњих програма радова, које доноси управни
одбор правног лица које њима управља уз
сагласност Скупштине општине Неготин.
Некатегорисане путеве који нису од
општег интереса дужни су да одржавају њихови
корисници.
Члан 21.
Извођење радова на одржавању улица,
локалних и некатегорисаних путева правна лица
из члана 39. ове одлуке поверавају предузећу које
је Скупштина општине Неготин основала за
обављање ових послова или другим предузећима
и предузетницима.
Члан 22.
Предузећа односно предузетници, којима
су
поверени
послови
одржавања
или
рехабилитације, дужни су да обезбеде трајно,
непрекидно и квалитетно одржавање улица,
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локалних и некатегорисаних путева, одговарају за
штету која настане због неблаговременог
извршења појединих потребних радова и мера на
њиховом одржавању.
Члан 23.
Радови на одржавању или рехабилитацији
пута по правилу се изводе да се не обуставља
саобраћај на путу.
У случају обуставе саобраћаја на путу
Општинска управа - Одељење надлежно за
послове саобраћаја донеће решење о обустави
саобраћаја, у коме ће утврдити којим ће се другим
путем одвијати саобраћај и под којим условима.
Инвеститор радова је дужан да у случају
обуставе саобраћаја из става 2. овог члана,
најмање у року од 48 сати, пре почетка обуставе
саобраћаја, обавези кориснике путева путем
средстава јавног информисања.
Члан 24.
Постављање
саобраћајних
знакова,
светлосних уређаја и ознака на коловозу, на
улицама, локалним путевима и некатегорисаним
путевима од општег интереса, може се обавити
само на основу одобрења Оптинске управе Одељења надлежног за послове саобраћаја, према
техничким условима које издаје ЈП за комуналне
делатности "Бадњево" Неготин.
2.

Заштита

Члан 25.
Возила која прекорачују дозвољену
тежину, осовинско оптерећење или димензије
(ванредни превоз) могу се користити само на
основу дозволе управљача пута, по претходно
прибављеном мишљењу МУП-ССП Неготин.
Дозволом за ванредни превоз одређује се
начин и услови тог превоза.
Штету причињену ванредним превозом
путу и путним објектима сноси превозник.

Члан 26.
Прикључење на улицу или локални пут,
са земљишта које се граничи са улицом или
локалним путем, може се обавити само на основу
одобрења Општинске управе - Одељења
надлежног за послове саобраћаја, а у складу са
чланом 41. ове одлуке.
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Члан 27.
Власници односно корисници земљишта
које се граничи са некатегорисаним путем у
општој употреби или се налази у његовој близини
могу имати прилазе на некатегорисани пут.
Прикључивање и изградња прилаза
изводи се тако да не омета саобраћај.
На путном јарку власници, односно
корисници морају изградити одговарајући
пропуст за несметано отицање воде.
Члан 28.
Власник односно корисник земљишта не
може на штету некатегорисаног пута мењати
правац и јачину воде која природно отиче преко
његовог земљишта или кроз његово земљиште
(подземне воде).
Власник односно корисник земљишта
које се налази ниже од некатегорисаног пута,
дужан је да дозволи да преко тог земљишта тече
вода која природно отиче са суседног вишег
земљишта на коме је некатегорисан пут.
Власник односно корисник суседног
нижег земљишта нема право да својевољно
одвраћа тај природни ток воде на штету горњег
земљишта на коме је некатегорисани пут, нити
власник суседног горњег земљишта, које се
граничи са некатегорисаним путем, може
својевољно урадити нешто што би у већој мери
оптеретило ниже земљиште на коме је
некатегорисани пут.
Члан 29.
Грађевински и други материјал који не
служи за одржавање пута не може се депоновати
поред пута на одстојању ближем од 3 метра,
рачунајући од спољне ивице пута.
Члан 30.
Ширина
земљишног
појаса
некатегорисаног пута износи најмање 1 метар са
обе стране пута, мерено од линија које чине
крајње тачке попречног профила пута.
Ширина заштитног појаса са обе стране
пута износи 3 метра мерено од спољне ивице
земљишног појаса.
Члан 31.
У циљу заштите некатегорисаних путева
у ширини од 3 метра, рачунајући од спољне ивице
земљишног појаса, не могу да се граде објекти
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(стамбене, пословне, помоћне и сличне зграде,
резервоари, бунари, септичке јаме и др.), осим
објеката који служе саобраћају.
Инспектор за саобраћај и путеве, односно
саобраћајни инспектор дужан је да покрене
поступак ради рушења објеката из става 1. овог
члана и уклањања материјала који су изграђени,
односно постављени на путу или у земљишном
појасу.
Члан 32.
Потребу подизања заштитне ограде поред
локалног и некатегорисаног пута и начин њеног
одржавања утврђује Општинска управа - Одељење
надлежно за послове саобраћаја.
Члан 33.
Ограде и дрвеће поред некатегорисаних
путева могу се подизати тако да не ометају
прегледност пута и не угрожавају безбедност
саобраћаја.
Ширина појаса поред некатегорисаног
пута у коме не могу да се подижу ограде и дрвеће
износи 1 метар рачунајући од спољне ивице
земљишног појаса.
Дрвеће се мора неговати и одржавати
тако да размак између стабала високог дрвећа
мора износити најмање 5 метра, а гране које се
пружају на пут морају се кресати да би се
омогућило проветравање и осунчавање пута.
Живе ограде могу се подизати највише до
висине од једног метра и исте се морају неговати
и поткресивати најмање два пута годишње.
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Члан 35.
У циљу заштите локалноне категорисаног
пута забрањено је:
1. заузимање некатегорисаног пута и путног
земљишта и извођење радова на путу који нису у
вези са његовим одржавањем и реконструкцијом,
а нарочито: просипање, остављање или бацање
предмета и материјала, вучење греда, балвана,
плугова и других прикључних машина, камених
блокова и сл. По путу,
2. спуштање низ стране засека, усека и насипа
дрвне грађе, дрва за огрев, камења и другог
материјала,
3. паљење траве, орање и извођење других
пољопривредних радова,
4. пуштање стоке на пут, као и напасање на
путном земљишту,
5. грађење појила за стоку,
6. држање ђубришта или гнојних јама у
заштитном појасу пута,
7. испуштање отпадних и других вода на путно
земљиште, на пут или у путни јарак или
спречавање отицања воде са пута и из пропуста
кроз труп пута, или из путног јарка,
8. наношење блата са прилазног пута на
некатегорисани пут,
9. укључивање возила на пут и искључивање
возила са пута ван одређеног места, као и
остављање возила којим се омета безбедно и
несметано одвијање саобраћаја.
10. оштећење пута или путних објеката на било
који начин.
Члан 36.

Члан 34.
Власници, односно корисници земљишта
које се граничи са некатегорисаним путем дужни
су да уклањају дрвеће, шибље и друго растиње у
заштитном појасу у ширини од 3м, којима се
омета проходност некатегорисаног пута, смањује
прегледност и на други начин угрожава
безбедност саобраћаја, под претњом принудног
извршења.
Ако
власник,
односно
корисник
земљишта не поступи по налогу инспектора за
саобраћај и путеве, односно саобраћајног
инспектора, инспектор ће донети решење да
правно лице које управља одређеном категоријом
пута, уклони ограду и засаде о трошку власника,
односно корисника земљишта.

Уклањање снега и леда са локалних и
некатегорисаних путева обавља се по одредбама
ове одлуке и према Програму зимске службе.
Програм рада зимске службе усваја
Општинско веће општине Неготин до 15. октобра
текуће године, за наредну годину, на основу
предлога правног лица које управља локалним и
некатегорисаним путевима.
Члан 37.
Програм зимске службе садржи:
1. списак локалних и некатегорисаних путева од
општег интереса, са редом првенства по коме се
обавља уклањање снега и леда са тих површина,
спречава
стварање
поледице
и
посипа
одговарајућим материјалом,
2. носиоце посла,
3. број и врсту механичких средстава, њихову
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намену и распоред коришћења,
4. број и распоред радника који ће уклањати снег
и лед,
5. услуге и средства других предузећа и установа
који ће се користити у случају потребе,
6. места за депоније за снег и начин њиховог
одржавања и
7. потребна финансијска средства за спровођење
Програма зимске службе.
Приликом утврђивања реда првенства
морају се узети у обзир саобраћајнице у којима се
одвија јавни градски превоз, налазе здравствене и
дечје установе, школе, центри за снабдевање и сл.
Члан 38.
О уклањању снега и леда у складу са
Програмом зимске службе дужни су да се старају
носиоци послова утврђени Програмом.
IV. УПРАВЉАЊЕ
Члан 39.
Послови
управљања,
јавним
и
некатегорисаним
путевима
на
територији
општине Неготин поверени су Јавном предузећу
за комуналне делатности “Бадњево” Неготин (у
даљем тексту управљач пута).
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некатегорисаних путева обезбеђују се из прихода
остварених у складу са законом и другим
прописима Општинске управе општине Неготин.

VI. НАДЗОР
Члан 42.
Послове инспекцијског надзора врши
Одељење за инспекцијске послове, преко
инспектора за саобраћај и путеве, односно
саобраћајног инспектора.
Инспектор за саобраћај и путеве, односно
саобраћајни инспектор у вршењу инспекцијског
надзора над одредбама ове Одлуке, има
овлашћење да изда прекршајни налог за
прекршаје за које су овом Одлуком прописане
новчане казне у фиксном износу и врши друге
послове у складу са овлашћењима из Закона о
јавним путевима, Закона о инспекцијском надзору
и овом Одлуком.
Правна лица, предузетници и физичка
лица су дужни да инспектору за саобраћај и
путеве и саобраћајном инспектору омогуће
неометано вршење послова, ставе на увид сва
потребна документа, да у року који инспектор
одреди доставе потребну документацију и поступе
по налогу инспектора.
Члан 43.

Члан 40.
Управљач
пута
у
оквиру
своје
надлежности обавља и следеће послове:
1. даје услове и сагласности за прикључење
прилазног
пута
на
улицу,
локални
и
некатегорисани пут,
2. води евиденцију о стању улица, локалних или
некатегорисаних путева, као и техничких
података и катастра за те путеве,
3. даје сагласност за постављање водова и
инсталација у трупу улице, локалног или
некатегорисаног пута од општег интереса,
земљишном или заштитном појасу,
4. даје сагласност за постављање објеката и
постројења у заштитном појасу поред локалних и
некатегорисаних путева од општег интереса.

V. ФИНАНСИРАЊЕ
Члан 41.
Средства за финансирање управљања,
одржавања, заштите и развоја улица, локалних и

Лицу које прекрши одредбе ове Одлуке,
инспектор за саобраћај и путеве, односно
саобраћајни инспектор у писаној форми издаје
прекршајни налог у складу са одредбама о
достављању из закона који уређује општи управни
поступак.
Прекршајни налог се састоји од
оригинала и две копије. Оригинал се уручује лицу
против кога се издаје прекршајни налог, а копије
задржава Општинска управа надлежна за
инспекцијске послове.
Прекршајни налог се уручује присутном
лицу за кога се сматра да је учинило прекршај у
моменту откривања прекршаја.
Лице против кога је издат прекршајни
налог својим потписом на одговарајућем месту у
налогу потврђује његов пријем.
Ако је лице за кога се сматра да је
учинило прекршај одсутно и када околности
откривања или природа прекршаја то захтевају,
достављање прекршајног налога ће се извршити
путем поште или доставне службе, у складу са
одредбама о достављању из закона који уређује
општи управни поступак.
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Ако присутно лице против кога се издаје
прекршајни налог одбије да прими налог,
инспектор за саобраћај и путеве односно
саобраћајни инспектор, ће га упозорити на
последице одбијања пријема, унети у прекршајни
налог забелешку о одбијању пријема, дан и час
када је пријем одбијен чиме се сматра да је
прекршајни налог уручен.
Лице против кога је издат прекршајни
налог прихвата одговорност за прекршај
плаћањем половине изречене казне у року од осам
дана од дана пријема прекршајног налога, чиме се
ослобађа плаћања друге половине изречене казне.
Ако лице против кога је издат прекршајни
налог у року од осам дана од дана пријема
прекршајног налога не плати изречену казну, или
не поднесе захтев за судско одлучивање о издатом
прекршајном налогу, сматраће се да је прихватило
одговорност пропуштањем, а прекршајни налог ће
постати коначан и извршан.
Прекршајни налог са констатацијом
коначности и забелешком да новчана казна није
плаћена инспектор за саобраћај и путеве односно
саобраћајни инспектор доставља надлежном
прекршајном суду ради спровођења извршења у
складу са законом.
Лице против кога је издат прекршајни
налог може прихватити одговорност за прекршај и
након истека рока од осам дана од пријема
прекршајног налога ако пре поступка извршења
добровољно плати целокупан износ изречене
новчане казне.

Новчаном казном у фиксном износу од
80.000 динара казниће се правно лице као
инвеститор:
1. ако поступи супротно одредбама члана 12. ове
одлуке,
2. ако поступи супротно одредбама члана 17. ове
одлуке,
3. ако не прибави решење о обустави саобраћаја
(члан 23. став 2.),
4. ако поступи супротно одредбама члана 23. став
3. ове одлуке,
5. изврши прикључење на улицу или локални пут
без одобрења надлежног органа (члан 26.),
6. ако поступи супротно одредбама члана 27. став
2. или 3. ове одлуке,
7. ако поступи супротно одредбама члана 29. ове
одлуке,
8. ако поступи супротно одредбама члана 31. став
1. ове одлуке,
За прекршај из става 1. овог члана
казниће се и одговорно лице у предузећу
новчаном казном у фиксном износу од 20.000
динара.
За прекршаје из става 1. овог члана
казниће се предузетник новчаном казном у
фиксном износу од 30.000 динара.
За прекршај из става 1. овог члана
казниће се и физичко лице новчаном казном у
фиксном износу од 10.000 динара.

VII. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 46.

Члан 44.

Новчаном казном у фиксном износу од
50.000 динара казниће се за прекршај правно лице
као корисник, ако :
1. поступи супротно одредбама члана 12. ове
одлуке,
2. не одржава некатегорисане путеве који нису од
општег интереса (члан 20. став 2.ове одлуке),
3. као превозник у случају ванредног превоза, не
прибави дозволу надлежног органа (члан 25. ове
одлуке),
4. поступи супротно одредбама члана 27. став 2.
или 3. ове одлуке,
5. као власник или корисник земљишта поступи
супротно одредбама члана 28. ове одлуке,
6. поступи супротно одредбама члана 29. ове
одлуке,
7. поступи супротно одредбама члана 31. став 1.
ове одлуке,
8. поступи супротно одредбама члана 33. ове
одлуке,
9. поступи супротно одредбама члана 34. став 1.

Новчаном казном у фиксном износу од
80.000 динара казниће се за прекршај предузеће:
1. коме су поверени послови одржавања или
рехабилитације, ако не обезбеди трајно,
непрекидно и квалитетно одржавање улица,
локалних и некатегорисаних путева (члан 22 ове
одлуке),
2. ако изврши постављање саобраћајних знакова,
светлосних уређаја и ознака на коловозу без
одобрења надлежног органа (члан 24 ове одлуке),
3. ако поступи супротно одредби члана 29. ове
одлуке,
4. носилац посла утврђен Програмом зимске
службе, не уклања снег и лед у складу са истим
(члан 38. ове одлуке),
За прекршај из става 1. тачка 4. овог
члана казниће се и одговорно лице у предузећу
новчаном казном у фиксном износу од 20.000
динара.

Члан 45.
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ове одлуке,
10. поступи супротно одредбама члана 35. ове
одлуке.
За прекршај из става 1. овог члана
казниће се и одговорно лице у предузећу
новчаном казном у фиксном износу од 10.000
динара.
За прекршаје из става 1. овог члана
казниће се предузетник као корисник, новчаном
казном у фиксном износу од 20.000 динара.
За прекршај из става 1. овог члана
казниће се и физичко лице, новчаном казном у
фиксном износу од 5.000 динара.

VIII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 47.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје
да важи Одлука о локалним и некатегорисаним
путевима (Сл. лист општине Неготин, број 4/94).

Члан 48.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у "Службеном листу општине
Неготин".

Број:344-77/2018-I/08
Дана: 14.05.2018. године
Неготин

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

На основу члана 27. и 30. Закона о
јавној својини (,,Службени гласник РС”, број:
72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 -др. закон ,
108/2016 и 113/2017), члана 3. став 1. тачка 3.
и став 4. Уредбе о условима прибављања и
отуђења непокретности непосредном погодбом
и давања у закуп ствари у јавној својини,
односно
прибављања
и
уступања
искоришћавања других имовинских права, као
и поступцима јавног надметања и прикупљања
писмених понуда (,,Службени гласник РС”,
број: 16/2018), члана 51. став 1. тачка 3. Одлуке
о стварима у својини општине Неготин
(“Службени лист општине Неготин”, број:
8/2017) и члана 42. став 1. тачка 14. Статута
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општине Неготин (“Службени лист општине
Неготин”, број: 9/2015 - пречишћен текст),
Скупштина општине Неготин
на седници
одржаној 14.05. 2018.године, д о н е л а ј е
ОДЛУКУ
О ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У
ЈАВНУ СВОЈИНУ ОПШТИНЕ НЕГОТИН
НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ, РАЗМЕНОМ
У К.О.: НЕГОТИН
Члан 1.
ПРИБАВЉА СЕ непокретност у јавну
својину
општине
Неготин
непосредном
погодбом, разменом и то:
1 – Западни део кп.бр. 3249/1, чија је укупна
површина 629 м2, у следећим мерама и
границама:
• Са запада до кп.бр.12512 у дужини од
14.53 метара,
• Са севера до кп.бр.12573/2 у дужини од
2.69 метара,
• Са истока до преосталог дела
кп.бр.3249/1 у три прелома почевши од
севера ка југу и то: први прелом у
дужини од 4.18 метара, други прелом у
дужини од 3.75 метара и трећи прелом у
дужини од 6.51 метара,
• Са југа до кп.бр.3250/9 у дужини од
2.92 метара, а овако описани део има
површину од 35 м2 и
2 -– североисточни део кп.бр. 3249/1, чија је
укупна површина 629 м2, у следећим мерама и
границама:
Са запада у дужини од 0.00 метара,
Са севера до кп.бр.12573/2 у дужини од
9.65 метара,
• Са истока до кп.бр.12573/2 у дужини од
2.06 метара,
•
Са
југа
до
преосталог
дела
кп.бр.3249/1 у три прелома почевши од истока
ка западу и то: први прелом у дужини од 1.81
метара, други прелом у дужини од 3.48 метара и
трећи прелом у дужини од 4.23 метара, а овако
описани део има површину од 6 м2, а која оба
дела имају укупну површину од 41 м2, којa сe
по листу непокретности, број: 5264, К.О.:
Неготин, води као приватна својина Водић
Љубише из Неготина, са уделом од 7/8, чија
тржишна вредност износи 142.106,00 динара,
јер је оправдано и целисходно прибавити управо
ове делове наведене парцеле, пошто су исти на
•
•
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терену заузети улицама у насељу „Милошевски
пут II“ у Неготину.
Члан 2.
Делови предметне непокретности, ближе
описани у члану 1., размениће се за следећу
непокретност и то:
– 1/8 кп.бр. 3249/1, која има укупну површину
629 м2, остало грађевинско земљиште, улица
„Сретена Вучковића“ у Неготину, површине 79
м2, којa сe по листу непокретности, број: 5264,
К.О.: Неготин, води као јавна својина општине
Неготин, чија је тржишна вредност 273.814,00
динара.
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На основу члана 46. став 1. Закона о
планирању и изградњи (Службени гласник РС",
број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-Одлука УС,
24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 50/13-Одлука УС
и 98/13-Одлука УС, 132/14 и 145/14), члана 31.
Правилника о садржини, начину и поступку
израде докумената просторног и урбанистичког
планирања ("Службени гласник PC", 6рој 64/15), и
члана 42. став 1. тачка 6. Статута општине
Неготин ("Службени лист општине Неготин", број
9/15-пречишћен
текст),
по
прибављеном
мишљењу Комисије за планове општине Неготин,
број 350-82/2018-IV/02 од 17.04.2018. године,
Скупштина општине Неготин, на седници
одржаној дана 14.05. 2018. године, донела је

Члан 3.
Водић Љубиша је дужан да са општином
Неготин закључи Уговор о прибављању
непокретности у јавну својину по овом основу у
року од 30 дана након ступања на снагу ове
Одлуке. У противном, ако у том року не приступи
и не закључи Уговор, сматраће се да је именовани
одустао од размене непокретности.
Члан 4.
Овлашћује
се
председник
општине
Неготин, Владимир Величковић да у име општине
Неготин закључи Уговор из члана 3. Ове Одлуке.

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ИЗМЕНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА НАСЕЉЕ ПРАХОВО
Члан 1.
Приступа се изради Измене Плана
генералне регулације за насеље Прахово
(("Службени лист општине Неготин", број
44/2014) - у даљем тексту: Измена Плана).

Члан 2.
Члан 5.
Уговор о прибављању непокретности у
јавну својину по овом основу закључује се по
претходно прибављеном мишљењу Одељења за
правну заштиту имовинских права и интереса
општине Неготин, Општинске управе општине
Неготин.
Члан 6.
Одлука ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у “Службеном листу општине
Неготин”.
Број:464-8/2018-I/08
14.05.2018. године
Неготин
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
ПРЕДСЕДНИК,
мр Милан Уруковић,с.р.

Оквирну границу обухвата Измене Плана
генералне регулације за насеље Прахово чине:
1. Обухват „А“ Измене Плана односи се на зону
I.2. – спортско рекреативни центар, и чине је целе
катастарске парцеле: 116/2, 24/1, 24/2, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 31, 32; и делови к.п.бр. 23/11 и 100/1.
2. Граница обухвата „Б“ почиње на северу од
тромеђе к.п. бр: 116/7, 118 и 5843, иде
североисточном границом к.п.бр. 5808/1 до
тромеђе кп.бр.5456/7, 263/1 и 5808/1, даље
северном границом к.п.бр. 5456/7 до пресека са
к.п. бр. 263/2 и 264, одатле управно наставља, сече
к.п.бр. 5456/7 у односу на пругу до северозападне
границе к.п.бр. 5478, граница скреће ка
југоистоку, прати северозападну границу кп.бр.
5478 до пресека са југозападном границом ПГР за
насеље Прахово, даље прати југозападну и
северозападну границу ПГР-а до тромеђе к.п.бр.
5844/1, 252/1 и 5808/1 где се спаја са почетном
тачком.
3. Обухват „Ц“ Измене Плана односи се на део
радне зоне – VI.1 – привређивање, и чине је целе
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катастарске парцеле: 2544, 2543, 2540, 2541,
2542/1, 2542/2, 2542/3, 2460, 2417/1, 2417/2,
5824/5, 5824/4, 2193, 2202.
Површина простора у обухвату Измене
Плана (А,Б и Ц) износи око 48 ha.
У осталом делу границе плана остају
непромењене.
Током израде Измене Плана могуће је
одступање од оквирне границе дефинисане овом
Одлуком, што ће се верификовати приликом
стручне контроле нацрта Измена Плана од стране
Комисије за планове општине Неготин.

15.05.2018.
Члан 6.

Средства за израду Измене Плана обезбедиће се
у буџету Општине Неготин.
Члан 7.
Саставни део ове Одлуке је графички
прилог: Планирана функционална организација
простора са претежном планираном наменом
површина у грађевинском подручју са уцртаном
границом обухвата Измене Плана.
Члан 8.

Члан 3.
Циљ
израде
Измене
Плана
је
преиспитивање ширине резервисаног коридора за
железничко земљиште и стварање планског
основа за изградњу објеката.
За делове зона по обухвату Измене Плана
у којима је предвиђена обавезна израда ПДР-а
предвидети могућност спровођења планиране
намене Урбанистичким пројектом.
Члан 4.
Плански документи ширег подручја од
значаја за израду Измена Плана су:
-Просторни план Републике Србије од
2010.до 2020.године (“Службени гласник РС”,бр.
51/11);
-Регионални план Тимочке Крајине
(“Службени гласник РС”,бр. 51/11)
-Просторни план општине Неготин
(“Службени лист општине Неготин”,бр.16/11)
Потребне подлоге за израду Плана су:
Планови катастра непокретности РГЗ-а
за предметни обухват по граници Плана (ДКП)
Члан 5.
Начела планирања, коришћења, уређења
и заштите простора заснивају се на принципима
уређења и коришћења простора утврђеним чланом
3. Закона о планирању и изградњи(Службени
гласник РС", број 72/09, 81/09-исправка, 64/10Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС,50/13Одлука УС и 98/13-Одлука УС, 132/14 и 145/14) и
смерницама датим у горе наведеној планској
документацији , као и другој законској
регулативи.

Рок за израду Измене Плана је шест месеци од
дана ступања на снагу ове Одлуке.
Члан 9.
Саставни део ове Одлуке је и Одлука о
неприступању израде Стратешке процене утицаја
Измене Плана на животну средину, која је донета
на основу решења Одељења за урбанизам и
грађевинарство Општинске упране Неготин, број
501-48/2018-IV/02 од 17.04.2018. год.

Члан 10.
Излагање нацрта Измене Плана на јавни
увид врши се после обављене стручне контроле од
стране Комисије за планове општине Неготин.
Нацрт Измене Плана излаже се на јавни
увид у просторијама општине Неготин, у трајању
од 30 дана од дана оглашавања.
Излагање нацрта Измене Плана на јавни
увид, као и време и место одржавања јавне
седнице, оглашава се у дневном и локалном листу,
огласној табли у згради Скупштине општине и
путем сајта Општине Неготин.
О излагању нацрта Плана на јавни увид
стараће
се
Одељење
за
урбанизам
и
грађевинарство Општинске управе Неготин.
По завршеном јавном увиду, Комисија за
планове општине Неготин одржава јавну седницу
и припрема извештај о обављеном јавном увиду у
нацрт планског документа
Извештај о стручној контроли нацрта
Измене Плана и извештај о обављеном јавном
увиду представљају саставни део образложења
предлога Измене Плана који се упућује
Скупштини општине Неготин на доношење.
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Члан 11.

Текстуални и графички део Измене Плана се
израђује у по четири примерака у аналогном и
дигиталном облику.
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Члан 12.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у "Службеном листу општине
Неготин".
Број:350-105/2018-I/08
Дана: 14.05. 2018. Године
Неготин
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
ПРЕДСЕДНИК,
мр Милан Уруковић,с.р.
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На основу члана 12. Закона о јавним
путевима („Сл.гласник РС“, број: 101/2005,
123/2007, 101/2011, 93/2012 и 104/2013) и члана
42. став 1. тачка 15. Статута општине Неготин (
„Сл. лист општине Неготин“ , број: 9/2015пречишћен текст) Скупштина општине Неготин,
на седници одржаној дана 14.05.2018. године,
доноси
ОДЛУКУ
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ДЕЛОВА
ПУТЕВА
Члан 1.
Овом Одлуком утврђује се престанак
функције делова следећих путева:
1. кп.бр.1211/2, реални део
135/808, К.О.
Јабуковац , потес „Варошица“, у укупној
површини од 808 м2 , јавна својина општине
Неготин, уписана у листу непокретности бр.1119,
К.О.: Јабуковац,
2. кп.бр.1211/4, површине 32 м2, К.О.
Јабуковац, потес „Варошица“, у укупној
површини од 32 м2 , јавна својина општине
Неготин, уписана у листу непокретности бр.1119,
К.О.: Јабукова,
3. кп.бр.1827, реални део 3/14841, К.О.Неготин ,
потес Хајдук Вељкова, Неготин, у укупној
површини од 14841 м2 , јавна својина општине
Неготин, уписана у листу непокретности бр.72,
К.О.: Неготин,
4. кп.бр.9231, реални део 11/107 К.О.
Душановац потес „Село“, у укупној површини од
107 м2 ,јавна својина
општине Неготин, уписана у листу непокретности
бр.372, К.О.: Душановац,
5. кп.бр.15754/1, реални део 68/27147, К.О.
Душановац, потес”Фаца” у укупној површини од
27147 м2, јавна својина општине Неготин, уписана
у листу непокретности бр.372, К.О.: Душановац,
6. кп.бр.15797, реални део
11/1749, К.О.
Душановац, потес „Село“, у укупној површини
од 1749 м2 , јавна својина општине Неготин,
уписана у листу непокретности бр.372, К.О.:
Душановац
7. кп.бр.7000, реални део 7/2649, К.О. Речка,
потес „Село“, у укупној површини од 2649 м2 ,
јавна својина општине Неготин, уписана у листу
непокретности бр.267, К.О.: Речка,
8.кп.бр. 14714 КО Уровица, реални део 41/568,
К.О.: Уровица, потес „Село“, у укупној
површини од 568 м2 , јавна својина општине
Неготин, уписана у листу непокретности бр.645,
К.О. Уровица,
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Члан 2.
За делове парацела из члана 1. ове Одлуке
Служба за катастар непокретности
Неготин
формираће нове катастарске парцеле, које ће по
основу ове Одлуке бити уписане као грађевинско
земљиште, односно земљиште у грађевинском
подручју.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном листу општине
Неготин“.
Број:344-78 /2018-I/08
Дана: 14.05.2018.године
Неготин
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
ПРЕДСЕДНИК
мр Милан Уруковић,с.р.
На основу члана 536. став 1. и 2. Закона о
привредним друштвима („Сл. гласник РС“, бр.
36/11, 99/11, 83/2014- др.закон и 5/2015) и члана
42. тачка 52. Статута општине Неготин
("Службени лист општине Неготин", број 9/2015пречишћен текст) Скупштина општине Неготин,
на седници одржаној 14.05. 2018. године, донела
је
РЕШЕЊЕ
О УСВАЈАЊУ ПОЧЕТНОГ
ЛИКВИДАЦИОНОГ ИЗВЕШТАЈА ЗАВОДА
ЗА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И
ПРОЈЕКТОВАЊЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН – У
ЛИКВИДАЦИЈИ
I
Усваја се Почетни ликвидациони
извештај Завода за урбанистичко планирање и
пројектовање општине Неготин – у ликвидацији.
II
Почетни ликвидациони извештај Завода
за урбанистичко планирање и пројектовање
општине Неготин – у ликвидацији је саставни део
овог Решења.
III
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Неготин“.
Број:023-7/2018-I/08
Дана: 14.05. 2018. године
Неготин
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
ПРЕДСЕДНИК
мр Милан Уруковић,с.р.
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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 14.05.2018. године, донела је

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 14.05.2018. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ПЧЕЛИЦА“ У
НЕГОТИНУ

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ У НЕГОТИНУ

Члан 1.
У Решењу о именовању чланова
Управног
одбора
Предшколске
установе
„Пчелица“ у Неготину („Службени лист општине
Неготин“, бр. 22/2017 и 24/2017), врши се следећа
измена:
I - РАЗРЕШАВА СЕ дужности, члан
Управног
одбора
Предшколске
установе
„Пчелица“ у Неготину и то :
-Татјана Васић, представник јединице
локалне самоуправе.
II – ИМЕНУЈЕ СЕ за члана Управног
одбора Предшколске установе „Пчелица“ у
Неготину и то:
- Марија Стaкић , представник јединице
локалне самоуправе.
Члан 2.
Мандат новоименованог члана Управног
одбора траје до истека мандата Управног одбора
Предшколске установе „Пчелица“ у Неготину.
Члан 3.
Ово Решење објавити у „Службеном
листу општине Неготин“.
Број: 022-32 /2018-I/08
14.05. 2018. године
Неготин

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

Члан 1.
У Решењу о именовању чланова
Школског одбора Техничке школе у Неготину
(„Сл.лист
општине
Неготин“,
број
22/2014,38/2014, 23/2015, 11/2016 и 8/2017 ) врши
се следећа измена:
I-РАЗРЕШАВА
СЕ
дужности,
члан
Школског одбора Техничке школе у
Неготину, и то :
- Драгољуб Островљановић, представник
јединице локалне самоуправе
II-ИМЕНУЈУ СЕ за члана Школског одбора
Техничке школе у Неготину, и то:
- Марија
Стојисављевић,
представник
јединице локалне самоуправе-општине.
Члан 2.
Мандат новоименованог члана Школског
одбора Техничке школе у Неготину, из члана 1.
овог решења, траје до истека мандата Школског
одбора Техничке школе у Неготину.
Члан 3.
Ово Решење објавити у „Службеном
листу општине Неготин“.
Број:022-33/2018-I/08
Дана:14.05.2018.године
Неготин
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
ПРЕДСЕДНИК,
мр Милан Уруковић,с.р.
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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 14.05. 2018. године, донела је

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 14.05.2018. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
OСНОВНЕ ШКОЛЕ „ JOВАН ЈОВАНОВИЋ
ЗМАЈ “ У ЈАБУКОВЦУ

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
OСНОВНЕ ШКОЛЕ „ СТЕВАН МОКРАЊАЦ
“ У КОБИШНИЦИ

Члан 1.

Члан 1.

У Решењу о именовању чланова
Школског одбора Основне школе „Јован
Јовановић Змај“ у Јабуковцу („Сл.лист општине
Неготин“, број 30/2014) врши се следећа измена:

У Решењу о именовању чланова
Школског одбора Основне школе „Стеван
Мокрањац“ у Кобишници („Сл.лист општине
Неготин“, број 22/2014, 3/2016, 24/2017 и 31/2017
) врши се следећа измена:

I-РАЗРЕШАВА
СЕ
дужности,
члан
Школског одбора Основне школе „Јован
Јовановић Змај“ у Јабуковцу, и то :
- Драган Добросављевић, представник
јединице локалне самоуправе
II-ИМЕНУЈУ СЕ за члана Школског одбора
Основне школе „Јован Јовановић Змај“ у
Јабуковцу и то:
- Ненад
Богосављевић,
представник
јединице локалне самоуправе-општине.

I-РАЗРЕШАВА
СЕ
дужности,
члан
Школског одбора Основне школе „Стеван
Мокрањац“ у Кобишници, и то :
- Снежана Лукић, представник јединице
локалне самоуправе
II-ИМЕНУЈУ СЕ за члана Школског одбора
Основне
школе
„Стеван
Мокрањац“
у
Кобишници и то:
- Јелица Булбић, представник јединице
локалне самоуправе-општине.

Члан 2.
Мандат новоименованог члана Школског
одбора Основне школе „Јован Јовановић Змај“ у
Јабуковцу, из члана 1. овог решења, траје до
истека мандата Школског одбора Основне школе
„Јован Јовановић Змај“ у Јабуковцу.
Члан 3.

Члан 2.
Мандат новоименованог члана Школског
одбора Основне школе „Стеван Мокрањац“ у
Кобишници, из члана 1. овог решења, траје до
истека мандата Школског одбора Основне школе
„Стеван Мокрањац“ у Кобишници.
Члан 3.

Ово Решење објавити у „Службеном
листу општине Неготин“.

Ово Решење објавити у „Службеном
листу општине Неготин“.

Број:022-34/2018-I/08
Дана:14.05.2018.године
Неготин

Број:022-35/2018-I/08
Дана:14.05. 2018.године
Неготин

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

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

Број 14 Страна 200

„Службени лист општине Неготин“

На основу члана 29. став 4. и члана 36.
став 6. Закона о јавној својини (,,Службени
гласник РС”, број: 72/2011, 88/201, 105/2014,
104/2016- др.закон, 108/2016 и 113/2017), члана 3.
став 2. и став 4. Уредбе о условима прибављања и
отуђења непокретности непосредном погодбом и
давања у закуп ствари у јавној својини, односно
прибављања и уступања искоришћавања других
имовинских права, као и поступцима јавног
надметања и прикупљања писмених понуда
(,,Службени гласник РС”, бр. 16/2018), члана 52.
и 54. Одлуке о стварима у својини општине
Неготин (,,Службени лист општине Неготин“,
број: 8/2017), члана 42. тачка 16. Статута општине
Неготин (,,Службени лист општине Неготин“,
број: 9/2015-пречишћен текст) и члана 136. Закона
о општем управном поступку (,,Службени гласник
РС”,број: 18/2016), у предмету отуђења
непокретности – објекта у јавној својини општине
Неготин, изграђеног на к.п.бр. 1044/2, К.О.:
Неготин, Скупштина општине Неготин на
седници одржаној 14.05. године, д о н о с и
РЕШЕЊЕ
О ОТУЂЕЊУ ОБЈЕКТА У ЈАВНОЈ
СВОЈИНИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН
НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ И ТО:
ПОМОЋНОГ ОБЈЕКТА БР.2, НА К.П.БР.
1044/2, К.О.: НЕГОТИН

1. ОТУЂУЈЕ СЕ Фирановић Живици из Неготина,
улица „Добриле Радосављевић“, бр.6 и Станојевић
Мирку
из
Неготина,
улица
„Добриле
Радосављевић“, бр.6, непосредном погодбом
непокретност - помоћни објекат бр.2, на к.п.бр.
1044/2, К.О.: Неготин у јавној својини општине
Неготин, са уделом од по 1/2 и то:
1 - помоћни објекат бр.2 – шупа за дрва,
изграђен на к.п.бр. 1044/2, К.О.: Неготин,
укупне површине 33 м2, с тим што се северни
део наведеног објекта отуђује Станојевић
Мирку, а јужни део наведеног објекта отуђује
Фирановић Живици
2. Непокретност из члана 1. отуђује се из јавне
својине Општине Неготин непосредном погодбом
и то по цени од 270.703,13 динара, а који ће
износ именовани исплатити по 1/2. У случају
једнократне исплате купопродајне цене, остварује
се попуст од 20 %.
3. У року од тридесет дана од дана доношења
решења о отуђењу предметног објекта Општина
Неготин, отуђилац и Фирановић Живица и
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Станојевић
Мирко,
обоје
из
Неготина,
прибавиоци, закључиће уговор о отуђењу истог
непосредном погодбом. Лице овлашћено за
закључење уговора о отуђењу непокретности
непосредном погодбом је председник општине.
Образложење
Фирановић Живица из Неготина, улица
„Добриле Радосављевић“, бр.6 и Станојевић
Мирко
из
Неготина,
улица
„Добриле
Радосављевић“, бр.6 , пред органом управе
закључили су поравнање у вези куповине
непосредном погодбом помоћног објекта бр.2, на
к.п.бр. 1044/2, К.О.: Неготин, укупне површине
33 м2, с тим што је договорено да се северни део
наведеног објекта отуђи Станојевић Мирку, а
јужни део наведеног објекта отуђи Фирановић
Живици.
Увидом у препис листа непокретности
број: 11428, К.О.: Неготин за к.п.бр. 1044/2, К.О.:
Неготин утврђено је да је у питању помоћни
објекат – шупа за дрва, објекат бр.2, у јавној
својини општине Неготин.
Судски вештак, својим налазом и мишљењем
утврдио је цену отуђења наведеног објекта у
јавној својини општине Неготин, изграђеног на
к.п.бр. 1044/2, К.О.: Неготин, површине 33 m2 у
износу од 270.103,13 динара.
Учесници поравнања, изјаснили су се да пристају
на отуђење предметног објекта у јавној својини и
то: помоћног објекта бр.2, на к.п.бр. 1044/2, К.О.:
Неготин, укупне
површине 33 м2, укупне
2
површине 33 м по цени од 270.103,13 динара, а
такође су се изјаснили да ће цену отуђења
једнократно исплатити и по том основу остварују
попуст од 20% , сагласно члану 56. став 2.
Одлуке о стварима у својини општине Неготин.
У смислу члана 29. став 4. Закона о јавној
својини одлучено је као у ставу 1. да се наведени
објекат у јавној својини општине Неготин отуђи
непосредном погодбом, јер је утврђено да је
надележно Одељење општинске управе за правну
заштиту имовинских права и интереса општине
Неготин дало сагласност приликом закључења
поравнања за отуђење предметног објекта у јавној
својини општине Неготин.
Отуђење наведеног објекта је једино
могуће решење из разлога што је исти био
предмет откупа станова, чији су власници
Станојевић Мирко и Фирановић Живица, обоје из
Неготин, али је увидом у Уговоре о куповини
станова, изграђених на наведеној парцели
утврђено да су ценом откупа обухваћени само
станови, а не и помоћни објекат.
Пошто наведени објекат поменута лица и
даље користе, то је оправдано и целисходно да се
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предметни објекат отуђи њима, непосредном
погодбом, јер је то у интересу општине Неготин,
као носиоца права јавне својине, обзиром да ће
бити исправљена грешка, настала у откупу
станова, а општина Неготин ће добити средства
од отуђења.
Као у ставу 2. диспозитива одлучено је у складу
са чланом 3. став 2. и став 4. Уредбе о условима
прибављања
и
отуђења
непокретности
непосредном погодбом и давања у закуп ствари у
јавној својини, односно прибављања и уступања
искоришћавања других имовинских права, као и
поступцима јавног надметања и прикупљања
писмених понуда, а цена отуђења предметног
грађевинског земљишта у јавној својини,
утврђена од судског вештака на
270.103,13
динара умањује за 20% , у складу са чланом 56.
став 2. Одлуке о стварима у својини општине
Неготин (,,Службени лист општине Неготин“,
број: 8/2017), због пристанка учесника поравнања
да цену отуђења једнократно исплате.
На основу члана 36. став 6. Закона о
јавној својини одлучено је као у ставу 3.
диспозитива решења.
Обзиром на чињенице изнете у
образложењу, одлучено је као у диспозитиву
решења.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против овог решења не може се изјавити жалба,
нити водити управни спор, али се може поднети
тужба надлежном суду за поништај уговора
закљученог на основу овог решења у року од 8
дана од сазнања за закључење уговора, а
најкасније у року од 30 дана од дана закључења
уговора.
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: Фирановић Живица
из Неготина, улица „Добриле Радосављевић“, бр.6
и Станојевић Мирку из Неготина, улица „Добриле
Радосављевић“, бр.6, Одељењу за општу управу,
имовинске и стамбено-комуналне послове и
архиви.
Број: 464-9/2018-I/08
Дана: 14.05..2018.године
Неготин
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
ПРЕДСЕДНИК,
мр Милан Уруковић,с.р.
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На основу члана 99. став 13. и члана 100. став 1.
тачка 2. Закона о планирању и изградњи
(,,Службени гласник РС”, број: 72/2009, 81/2009исправка, 64/2010 – Одлука УС, 24/2011,
121/2012, 42/2013 – Одлука УС, 50/2013– Одлука
УС, 98/2013-Oдлука УС, 132/2014 и 145/2014),
члана члан 2. став 1. и члан 3. став 2. Уредбе о
условима прибављања и отуђења непокретности
непосредном погодбом и давања у закуп ствари у
јавној својини, односно прибављања и уступања
искоришћавања других имовинских права, као и
поступцима јавног надметања и прикупљања
писмених понуда (,,Службени гласник РС”, бр.
16/2018), члана 52. Одлуке о стварима у својини
општине Неготин (,,Службени лист општине
Неготин“, број: 8/2017), члана 42. тачка 16.
Статута општине Неготин (,,Службени лист
општине Неготин“, број: 9/2015-пречишћен текст)
и члана 136. Закона о општем управном поступку
(,,Службени гласник РС”,број: 18/2016), у
предмету отуђења грађевинског земљишта у
јавној својини општине Неготин, непосредном
погодбом ради исправке граница суседних
катастарских парцела у
К.О.: Неготин,
Скупштина општине Неготин на седници
одржаној 14.05.2018. године, д о н о с и
РЕШЕЊЕ
О ОТУЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ
ОПШТИНЕ НЕГОТИН НЕПОСРЕДНОМ
ПОГОДБОМ И ТО: К.П.БР. 12975/23, К.О.:
НЕГОТИН
1. ОТУЂУЈЕ СЕ Димитријевић Нинославу и
Мирјани из Неготина, улица „Жарка Зрењанина“,
бр.14,
непосредном
погодбом
грађевинско
земљиште у јавној својини општине Неготин у
К.О.: Неготин, ради исправке граница суседних
катастарских парцела број: 9565 и 12975/23, К.О.:
Неготин и то:
- Катастарска парцела бр. 12975/23, улица
„Мише Анастасијевића“ у Неготину, К.О.:
Неготин у површини од 163 м2
2. Непокретност из члана 1. отуђује се из јавне
својине Општине Неготин непосредном погодбом
и то по цени од 29,33 евра по 1м2, а што за
укупну површину од 163 m2 износи 4.780,80
евра, с тим што се исплата врши у динарској
противвредности по средњем званичном курсу
Народне банке Србије на дан уплате. У случају
једнократне исплате цене отуђења, остварује се
попуст од 30 %.
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3. У року од тридесет дана од дана доношења
решења о отуђењу грађевинског земљишта
Општина Неготин, отуђилац и Димитријевић
Нинослав и Мирјана из Неготина, прибавиоци,
закључиће уговор о отуђењу
грађевинског
земљишта непосредном погодбом.
4. Након решених имовинско правних односа,
власници парцеле кп.бр. 9565, К.О.: Неготин
дужни су да израде елаборат геодетских радова и
поднесу захтев за исправку граница парцеле
органу надлежном за послове државног премера и
катастра. Трошкове исправке граница парцеле
сносе власници предметне катастарске парцеле.
Образложење
Димитријевић Нинослав и Мирјана из Неготина
поднели су овом органу захтев за куповину
непосредном погодбом грађевинског земљишта у
К.О.: Неготин и то катастарске парцеле, број:
12975/23, К.О.: Неготин, ради исправке граница
суседних катастарских парцела, односно ради
припајања исте својој парцели, кп.бр. 9565, К.О.:
Неготин.
Поступајући
по
захтеву
именованих
прибављена је Информација о локацији за кп.бр.
12975/23, К.О.: Неготин, издата од Одељења за
урбанизам и грађевинарство Општинске управе
општине Неготин, број: 350-72/2018-IV/02 од
11.04.2018.године о постојању услова за исправку
граница суседних парцела, наведених у
Информацији, обзиром да је сходно члану 68.
став 7. Закона о планирању и изградњи
испоштовано правило да катастарска парцела у
јавној својини, која се припаја суседној парцели,
не испуњава услове за посебну грађевинску
парцелу, као и да је мање површине од парцеле
којој се припаја.
Увидом у препис листа непокретности
број: 10833, К.О.: Неготин за 12975/23, К.О.:
Неготин утврђено је да је у питању грађевинско
земљиште у јавној својини општине Неготин.
Такође је увидом у извод из листа
непокретности број: 7827, К.О.: Неготин за к.п.бр.
9565, К.О.: Неготин, утврђено да је у питању
грађевинско земљиште у својини Димитријевић
Нинослава и Мирјане из Неготина.
Увидом у копију плана, број: 953-1/2018129-1 од 28.03.2018.године, издату од стране
Републичког геодетског завода, Службе за
катастар непокретности Неготин утврђено је да су
кп.бр. 12975/23 и 9565, К.О.: Неготин суседне
катастарске парцеле.
Министарство финансија и привреде, Пореска
управа, Филијала Неготин, својим Записником,

15.05.2018.

број:
072-464-08-00017/2018-К5С02
од
16.04.2018.године утврдила је цену отуђења
грађевинског земљишта у јавној својини и то
к.п.бр. 12975/23, К.О.: Неготин, површине 163 m2
у износу од 564.958,00 динара.
Подносиоци захтева,Димитријевић Нинослав и
Мирјана из Неготина су на записник о саслушању
дана 25.04.2018.године изјавили да пристају на
отуђење грађевинског земљишта у јавној својини
и то к.п.бр. 12975/23, К.О.: Неготин, површине
163 м2 по цени од 3.466,00 динара по метру
квадратном, изјаснили су се да ће цену отуђења
једнократно испплатити и по том основу
остварују попуст од 30% , сагласно члану 11.
став 2. Одлуке о грађевинском земљишту
(,,Службени лист општине Неготин“, број:
29/2012).
У смислу члана 99. став 13. и 100. став 1. тачка 2.
Закона о планирању и изградњи одлучено је као у
ставу 1. да се грађевинско земљиште у јавној
својини општине Неготин отуђи, јер је утврђено
да је надележно Одељење општинске управе за
правну заштиту имовинских права и интереса
општине Неготин дало сагласност под бројем: Р36/18 од 12.04.2018.године за исправку граница
суседних катастарских парцела, грађевинског
земљишта у јавној својини и то катастарске
парцеле број: 12975/23, К.О.: Неготин, ради
припајања суседној катастарској парцели број:
9565, К.О.: Неготин.
Као у ставу 2. диспозитива одлучено је у складу
са чланом 2. став 1. и чланом 3. став 2., Уредбе о
условима прибављања и отуђења непокретности
непосредном погодбом и давања у закуп ствари у
јавној својини, односно прибављања и уступања
искоришћавања других имовинских права, као и
поступцима јавног надметања и прикупљања
писмених понуда, а цена отуђења предметног
грађевинског земљишта у јавној својини,
утврђена од Пореске управе на
564.958,00
динара умањује за 30%, због пристанка
подносилаца захтева да цену отуђења једнократно
исплате.
На основу члана 99. став 14. Закона о
планирању и изградњи одлучено је као у ставу 3.
диспозитива решења.
На основу члана 68. став 3., 5. и 8.
Закона о планирању и изградњи одлучено је као у
ставу 4. диспозитива решења.
Обзиром на чињенице изнете у
образложењу, одлучено је као у диспозитиву
решења.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против овог решења не може се изјавити жалба,
нити водити управни спор, али се може поднети
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тужба надлежном суду за поништај уговора
закљученог на основу овог решења у року од 8
дана од сазнања за закључење уговора, а
најкасније у року од 30 дана од дана закључења
уговора.
РЕШЕЊЕ
ДОСТАВИТИ:
Димитријевић
Нинославу и Мирјани из Неготина, улица „Жарка
Зрењанина“, бр.14, Одељењу за општу управу,
имовинске и стамбено-комуналне послове и
архиви.
Број: 463- 38/2018-I/08
Дана: 14.05..2018.године
Неготин
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
ПРЕДСЕДНИК,
мр Милан Уруковић,с.р.

На основу члана 99. став 13. и члана 100. став 1.
тачка 2. Закона о планирању и изградњи
(,,Службени гласник РС”, број: 72/2009, 81/2009исправка, 64/2010 – Одлука УС, 24/2011,
121/2012, 42/2013 – Одлука УС, 50/2013– Одлука
УС, 98/2013-Oдлука УС, 132/2014 и 145/2014),
члана 3. став 2. Уредбе о условима прибављања и
отуђења непокретности непосредном погодбом,
давањем у закуп ствари у јавној својини и
поступцима јавног надметања и прикупљања
писмених понуда (,,Службени гласник РС”, бр.
24/2012, 48/2015 и 99/2015), члана 52. Одлуке о
стварима у својини општине Неготин (,,Службени
лист општине Неготин“, број: 8/2017), члана 42.
тачка 16. Статута општине Неготин (,,Службени
лист општине Неготин“, број: 9/2015-пречишћен
текст) и члана 192. Закона о општем управном
поступку (,,Службени лист СРЈ”,број: 33/97 и
31/01 и ,,Службени гласник РС”,број: 30/2010), у
предмету отуђења грађевинског земљишта у
јавној својини општине Неготин, непосредном
погодбом ради исправке граница према суседној
катастарској парцели у
К.О.: Неготин,
Скупштина општине Неготин на седници
одржаној 14.05.године, д о н о с и
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РЕШЕЊЕ
О ОТУЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ
ОПШТИНЕ НЕГОТИН НЕПОСРЕДНОМ
ПОГОДБОМ И ТО: К.П.БР. 3088/33 И 3088/34
К.О.: НЕГОТИН
1. ОТУЂУЈЕ СЕ Јовановић Марии из Неготина,
улица „Сретена Вучковића“, бр.33, непосредном
погодбом грађевинско земљиште у јавној својини
општине Неготин у К.О.: Неготин, ради исправке
граница суседних катастарских парцела број:
12873, 3088/33 и 3088/34, К.О.: Неготин и то:
1) - Катастарска парцела бр. 3088/33,
„Милошевски пут I“ у Неготину,
Неготин у површини од 93 м2 и
2) - Катастарска парцела бр. 3088/34,
„Милошевски пут I“ у Неготину,
Неготин у површини од 46 м2

потес
К.О.:
потес
К.О.:

2. Непокретности из члана 1. отуђују се из јавне
својине Општине Неготин непосредном погодбом
и то по цени од 29,33 евра по 1м2, а што за
укупну површину од 139 m2 износи 4.076,87
евра , с тим што се исплата врши у динарској
противвредности по средњем званичном курсу
Народне банке Србије на дан уплате. У случају
једнократне исплате цене отуђења, остварује се
попуст од 30 %.
3. У року од тридесет дана од дана доношења
решења о отуђењу грађевинског земљишта
Општина Неготин, отуђилац и Јовановић Мариа
из Неготина, прибавилац, закључиће уговор о
отуђењу грађевинског земљишта непосредном
погодбом.
4. Након решених имовинско правних односа,
власник парцеле кп.бр. 12873, К.О.: Неготин
дужан је да изради елаборат геодетских радова и
поднесе захтев за исправку граница парцеле
органу надлежном за послове државног премера и
катастра. Трошкове исправке граница парцеле
сноси власник предметне катастарске парцеле.
Образложење
Јовановић Мариа из Неготина поднела је овом
органу захтев за куповину непосредном погодбом
грађевинског земљишта у К.О.: Неготин и то
катастарских парцела, број: 3088/33 и 3088/34,
К.О.: Неготин, ради исправке граница суседних
катастарских парцела, односно ради припајања
истих својој парцели, кп.бр. 12873, К.О.: Неготин.
Поступајући
по
захтеву
именоване
прибављена је Информација о локацији за кп.бр.
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3088/33 и 3088/34, К.О.: Неготин, издата од
Одељења за урбанизам и грађевинарство
Општинске управе општине Неготин, број: 3503/2018-IV/02 од 11.01.2018.године о постојању
услова за исправку граница суседних парцела,
наведених у Информацији, обзиром да је сходно
члану 68. став 7. Закона о планирању и изградњи
испоштовано правило да катастарске парцеле у
јавној својини, које се припајају
суседној
парцели, не испуњавају услове за посебне
грађевинске парцеле, као и да су мање површине
од парцеле којој се припајају.
Увидом у препис листа непокретности
број: 10833, К.О.: Неготин за 3088/33 и 3088/34,
К.О.: Неготин утврђено је да је у питању
грађевинско земљиште у јавној својини општине
Неготин.
Такође је увидом у извод из листа
непокретности број: 9671, К.О.: Неготин за к.п.бр.
12873, К.О.: Неготин, утврђено да је у питању
грађевинско земљиште у својини Јовановић
Марие из Неготина.
Увидом у копију плана, број: 953-1/2017602 од 27.12.2017.године, издату од стране
Републичког геодетског завода, Службе за
катастар непокретности Неготин утврђено је да су
кп.бр. 3088/33 и 3088/34 и 9565, К.О.: Неготин
суседне катастарске парцеле.
Министарство финансија и привреде, Пореска
управа, Филијала Неготин, својим Записником,
број:
072-464-08-00018/2018-К5С02
од
16.04.2018.године утврдила је цену отуђења
грађевинског земљишта у јавној својини и то
к.п.бр. 3088/33 и 3088/34, К.О.: Неготин, укупне
површине 139 m2 у износу од 481.774,00 динара.
Подносилац захтева, Јовановић Мариа из
Неготина је на записник о саслушању дана
25.04.2018.године изјавила да пристаје на отуђење
грађевинског земљишта у јавној својини и то:
к.п.бр. 3088/33 и 3088/34, К.О.: Неготин, укупне
површине 139 м2 по цени од 3.466,00 динара по
метру квадратном , изјаснила се да ће цену
отуђења једнократно испплатити и по том основу
остварује попуст од 30% , сагласно члану 11. став
2. Одлуке о грађевинском земљишту (,,Службени
лист општине Неготин“, број: 29/2012).
У смислу члана 99. став 13. и 100. став 1., тачка
2. Закона о планирању и изградњи одлучено је
као у ставу 1. да се грађевинско земљиште у
јавној својини општине Неготин отуђи, јер је
утврђено да је надележно Одељење општинске
управе за правну заштиту имовинских права и
интереса општине Неготин дало сагласност под
бројем: Р-38/18 од 13.04.2018.године за исправку
граница
суседних
катастарских
парцела,
грађевинског земљишта у јавној својини и то
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катастарске парцеле број: 3088/33 и 3088/34,
К.О.: Неготин,
ради припајања суседној
катастарској парцели број: 12873, К.О.: Неготин.
Као у ставу 2. диспозитива одлучено је у складу
са чланом 3. став 2. Уредбе о условима
прибављања
и
отуђења
непокретности
непосредном погодбом, давањем у закуп ствари у
јавној својини и поступцима јавног надметања и
прикупљања писмених понуда, а цена отуђења
предметног грађевинског земљишта у јавној
својини, утврђена од Пореске управе на
481.774,00
динара умањује за 30% , због
пристанка подносиоца захтева да цену отуђења
једнократно исплати.
На основу члана 99. став 14. Закона о
планирању и изградњи одлучено је као у ставу 3.
диспозитива решења.
На основу члана 68. став 3., 5. и 8.
Закона о планирању и изградњи одлучено је као у
ставу 4. диспозитива решења.
Обзиром на чињенице изнете у
образложењу, одлучено је као у диспозитиву
решења.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против овог решења не може се изјавити жалба,
нити водити управни спор, али се може поднети
тужба надлежном суду за поништај уговора
закљученог на основу овог решења у року од 8
дана од сазнања за закључење уговора, а
најкасније у року од 30 дана од дана закључења
уговора.
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: Јовановић Марии из
Неготина, улица „Сретена Вучковића“, бр.33,
Одељењу за општу управу, имовинске и
стамбено-комуналне послове и архиви.
Број: 463- 39/2018-I/08
Дана: 14.05.2018.године
Неготин

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
ПРЕДСЕДНИК,
мр Милан Уруковић,с.р.
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На основу члана 32. тачка 9. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр.
129/2007, 83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон)
члана 46. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС“, бр. 15/2016) и члана 42.
тачка 10. Статута општине Неготин („Службени
лист општине Неготин“, бр. 9/2015-пречишћен
текст), Скупштина општине Неготин на седници
одржаној 14.05. 2018. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА КОМУНАЛНЕ
ДЕЛАТНОСТИ „БАДЊЕВО“ НЕГОТИН
I
ПРЕСТАЈЕ МАНДАТ Голубу Рајићу,
дипломираном економисти из Неготина, на
функцији директора Јавног предузећа за
комуналне делатности „Бадњево“ Неготин, због
подношења оставке, даном доношења овог
Решења.
.
II

На основу члана 52. Закона о јавним
предузећимa („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016) и
члана 42. тачка 10. Статута општине Неготин
(„Сл.лист општине Неготин“, бр. 9/2015пречишћен текст), Скупштина општине Неготин
на седници одржаној 14.05. 2018. године, донела
је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА
КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ „ БАДЊЕВО“
НЕГОТИН
I
ИМЕНУЈЕ СЕ Драган Мијуцић, дипл.
економиста из Неготина за вршиоца дужности
директора Јавног предузећа за комуналне
делатности „Бадњево“ Неготин, почев од дана
доношења решења.
II
Вршилац дужности из тачке I овог
решења, именује се на период који није дужи од
једне године.

Ово Решење објавити у „Службеном
листу општине Неготин“.

Број:023-8 /2018-I/08
14.05.2018. године
Неготин

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
ПРЕДСЕДНИК,
мр Милан Уруковић,с.р.
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III
Ово решење ступа на снагу даном
доношења и објавиће се у „Службеном листу
општине Неготин“.

Број: 023-9/2018-I/08
14.05.2018. године
Неготин

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
ПРЕДСЕДНИК,
мр Милан Уруковић,с.р.
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На основу члана 2. Закона о начину и
условима признања права и враћању земљишта
које је прешло у друштвену својину по основу
пољопривредно
земљишног
фонда
и
конфискацијом због неизвршених обавеза из
обавезног откупа пољопривредних производа ( „
Сл. гласник РС“, бр. 18/91, 20/92 и 42/98) и члана
42. тачка 52. Статута ( „ Сл. лист општине
Неготин“,
бр.
9/2015-пречишћен
текст),
Скупштина општине Неготин, на седници
одржаној дана 14.05.2018. године, утврђује:
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II

Предлог решења о образовању Комисије
за вођење поступка и доношење решења по
захтеву за враћање земљишта доставити
Министарству пољопривреде, шумарства и
водопривреде, ради образовања предметне
Комисије.
III
Предлог решења објавити у „ Службеном
листу општине Неготин“.

ПРЕДЛОГ
РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА
ВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА И ДОНОШЕЊЕ
РЕШЕЊА ПО ЗАХТЕВУ ЗА ВРАЋАЊЕ
ЗЕМЉИШТА
I
За чланове Комисије за вођење поступка
и доношење решења по захтеву за враћање
земљишта, ПРЕДЛАЖУ СЕ:
- За председника:
Јулијана Могош Живковић, судија Основног
суда у Неготину,
- За заменика председника:
Драгана Антоновић, судија Основног суда у
Неготину.

Број:461-6/2018-I/08
Дана: 14.05.2018. године
Неготин
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
ПРЕДСЕДНИК,
мр Милан Уруковић,с.р.

На основу члана 12. став 1. Закона о
управљању миграцијама („Сл.гласник РС“, бр.
107/2012) и члана 64. Статута општине Неготин
(„Сл. лист општине Неготин“, бр. 9/2015пречишћен текст) и члана 3. и 26. Пословника о
раду Општинског већа општине Неготин
(„Сл.лист општине Неготин“, бр. 25/08 и 35/2014)
Општинско веће општине Неготин на седници
одржаној дана 20. 04. 2018. године, донело је

- За чланове:
1. Иван Радосављевић, дипл.инж. пољопривреде,
2. Мирјана
геодезије,

Баланесковић,

струковни

инж.

3. Александра Лајтиновић, одборник,
4. Љубиша Савић, одборник.
- За заменике чланова:
1. Љубиша Мариновић, дипл.инж.шумарства,
2. Никола Манчев, геометар,
3. Срђан Јовановић, одборник,
4. Слађана Динкић, одборник.

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ
ЛОКАЛНОГ САВЕТА ЗА МИГРАЦИЈЕ
ОПШТИНЕ НЕГОТИН
I
У Решењу о образовању Локалног савета
за миграције општине Неготин („Сл.лист општине
Неготин“, бр. 42/2014 и 23/2015), тачка I мења се
и гласи:
„Образује се Локални савет за миграције
општине Неготин (у даљем тексту: Локални савет)
у саставу:
- Председник Локалног савета: Владимир
Величковић, председник општине Неготин
- Секретар Локалног савета: Верица
Црногорац, повереник за избеглице и миграције
општине Неготин,
Чланови Локалног савета:
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1. Драгана Паовић, запослена у Одељењу
за урбанизам и грађевинарство Општинске управе
општине Неготин,
2.Дејан Недељковић, инспектор у Одсеку
пограничне полиције за странце, сузбијање
илегалних миграција и трговине људима ПС
Неготин,
3. Габријела Рожа Алкоуали, запослена у
Оделењу за буџет, финансије и локалну пореску
администрацију Општинске управе општине
Неготин.,
4. Мирјана Дојчиновић, шеф Одељења за
урбанизам и грађевинарство Општинске управе
општине Неготин,
5. Невенка Антонијевић, запослена на
пословима ликвидатуре у Оделењу за буџет,
финансије и локалну пореску администрацију
Општинске управе општине Неготин.“
II
Ово Решење објавити у „Службеном
листу општине Неготин“.
Број: 561-5/2018-III/07
20. 04. 2018. године
Неготин

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН
Председавајући,
Владимир Величковић, дипл. педагог физичке
културе,с.р.
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На основу члана 77. Закона о основама
система образовања и васпитања (,,Службени
гласник РС”, број:88/2017), члана 7. Правилника о
додатној образовној, здравственој и социјалној
подршци детету и ученику (,,Службени гласник
РС”, 63/2010) и члана 31. Одлуке о Општинској
управи општине Неготин (,,Службени гласник
општине Неготин”, број: 24/2011, 38/2014, 6/2015,
20/2015 и 8/2017), начелник Општинске управе
општине Неготин, доноси
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ
КОМИСИЈЕ ЗА ПРОЦЕНУ ПОТРЕБА ЗА
ПРУЖАЊЕМ ДОДАТНЕ ОБРАЗОВНЕ,
ЗДРАВСТВЕНЕ И СОЦИЈАЛНЕ ПОДРШКЕ
ДЕТЕТУ И УЧЕНИКУ – ИНТЕРРЕСОРНЕ
КОМИСИЈЕ

I
У Решењу о именовању Комисије за
процену потреба за пружањем додатне образовне,
здравствене и социјалне подршке детету и
ученику- Интерресорне комисије (,,Службени
лист општине Неготин”, број:7/2016) у тачки II
под редним бројем 3. уместо ,,Славица Вујаковић,
социјални радник” треба да стоји ,, Гордана Нисић
Станојловић, социјални радник”.
II
У осталом делу наведено Решење остаје
на снази.
III
Ово Решење објавити у ,,Службеном
листу општине Неготин”.
Број: 560-7/2018-IV/05
Дана: 19.04.2018. године
Неготин
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ
НЕГОТИН
НАЧЕЛНИК,
Надежда Тодоровић, дипл.правник,с.р.
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