29.06.2015.
„Службени лист општине Неготин“
Број 16 Страна 385
На основу члана 69.став 4. Закона о
РЕШЕЊЕ
буџетском систему (“Сл. гласник ”, бр. 54/2009,
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
73/2010,101/2010,101/2011 и 93/2012) и члана 15.став
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
3. Одлуке о буџету општине Неготин за 2015.годину
(“Сл.лист општине Неготин”, бр. 44/14 и 6/15)
I
Из средстава утврђених Одлуком о буџету
Председник општине Неготин д о н о с и
општине Неготин за 2015.годину («Сл.лист општине
Неготин», бр. 44/14 и 6/15), раздео 4. глава 1., програм
РЕШЕЊЕ
15., програмска активност 0602-0001 -функционисање
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
локалне самоуправе и градских општина, функција
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
110 – извршни и законодавни органи, финансијски и
фискални послови и спољни послови, позиција 107,
I
економска
класификација 499000 – средства резерви –
Из средстава утврђених Одлуком о буџету
текућа резерва, одобравају се средства у износу од
општине Неготин за 2015.годину («Сл.лист општине
130.000,00 динара .
Неготин», бр. 44/14 и 6/15), раздео 4. глава 1., програм
II
15., програмска активност 0602-0001 -пункционисање
Средства из става 1.овог решења распоређују
локалне самоуправе и градских општина, афункција
се у оквиру раздела 4. главе 15.- основно образовање,
110 – извршни и законодавни органи, финансијски и
програм 9., програмска активност 2002-0001фискални послови и спољни послови, позиција 107,
функционисање основних школа, функције 912 –
економска класификација 499000 – средства резерви –
основно образовање, Основној школи “Момчило
текућа резерва, одобравају се средства у износу од
Ранковић” Рајац, и то на позицију 256- текући
130.000,00 динара .
трансфери осталим нивоима власти, а код буџетског
II
корисника на намену – позицију стални трошкови,
Средства из става 1.овог решења распоређују
економска класификација 421200- енергетске услугесе у оквиру раздела 4. главе 15.- основно образовање,
огревно дрво у износу од 130.000,00 динара .
програм 9., програмска активност 2002-0001III
функционисање основних школа, функције 912 –
О
реализацији
овог Решења стараће се
основно образовање, Основној школи “Павле Илић
Одељење за буџет, финансије и локалну пореску
Вељко” Душановац, и то на позицију 256- текући
администрацију.
трансфери осталим нивоима власти, а код буџетског
IV
корисника на намену -позицију награде запосленима
Решење објавити у «Службеном листу
и остали посебни расходи, економска класификација
општине Неготин».
416100- јубиларне награде у износу од 130.000,00
Ово Решење доставити: Основној школи
динара .
“Момчило ранковић” Рајац, Одељењу за буџет,
III
финансије и локалну пореску администрацију, Управи
О реализацији овог Решења стараће се
за трезор и архиви Општинске управе.
Одељење за буџет, финансије и локалну пореску
администрацију.
Број: 401-253/2015-II/04
IV
Дана: 12.05.2015. године
Решење објавити у «Службеном листу
Неготин
општине Неготин».
Ово Решење доставити: Основној школи
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИ
“Павле Илић Вељко” Душановац, Одељењу за буџет,
Јован Миловановић, дипл.инж.електротехнике,с.р.
финансије и локалну пореску администрацију, Управи
за трезор и архиви Општинске управе.
Број: 401-236/2014-II/04
Дана: 30.04.2015. године
Неготин
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН,
Јован Миловановић, дипл.инж.електротехнике,с.р.

На основу члана 69.став 4. Закона о
буџетском систему (“Сл. гласник ”, бр. 54/2009,
73/2010,101/2010,101/2011 и 93/2012) и члана 15.став
3. Одлуке о буџету општине Неготин за 2015.годину
(“Сл.лист општине Неготин”, бр. 44/14 и 6/15)
Председник општине Неготин д о н о с и

На основу члана 69.став 4. Закона о буџетском
систему
(“Сл.
гласник
”,
бр.
54/2009,
73/2010,101/2010,101/2011 и 93/2012) и члана 15.став
3. Одлуке о буџету општине Неготин за 2015.годину
(“Сл.лист општине Неготин”, бр. 44/14 и 6/15)
Председник општине Неготин д о н о с и
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
I
Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Неготин за 2015.годину («Сл.лист општине
Неготин», бр. 44/14 и 6/15), раздео 4. глава 1., програм
15., програмска активност 0602-0001 -пункционисање
локалне самоуправе и градских општина, афункција

Број 16 Страна 386
„Службени лист општине Неготин“
29.06.2015.
110 – извршни и законодавни органи, финансијски и
функционисање средњих школа, функције 920 –
фискални послови и спољни послови, позиција 107,
средње образовање, Неготинској гимназији Неготин,
економска класификација 499000 – средства резерви –
и то на позицију 264- текући трансфери осталим
текућа резерва, одобравају се средства у износу од
нивоима власти, а код буџетског корисника на намену
400.000,00 динара .
– позицију
трошкови путовања, економска
класификација 422100-трошкови службених путовања
II
Средства из става 1.овог решења распоређују
у земљи изонс од 24.000,00 а на економску
се у оквиру раздела 1. главе 1.- Скупштина општине,
класификацију 422400 – трошкови путовања ученика
програм
15-локална
самоуправа,
програмска
износ од 36.000,00 динара.
активност 0602-0001- функционисање локалне
III
самоуправе и градских општина, функција 110–
О реализацији овог Решења стараће се
Извршни и законодавни органи,финансијски и
Одељење за буџет, финансије и локалну пореску
фискални послови и спољни послови, позиција 5администрацију.
награде запосленима и остали посебни расходи,
економска
класификација
416100награде
IV
запосленима и остали посебни расходи, у износу од
Решење објавити у «Службеном листу
400.000,00 динара .
општине Неготин».
III
О реализацији овог Решења стараће се
Ово Решење доставити: Неготинској
Одељење за буџет, финансије и локалну пореску
гимназији Неготин, Одељењу за буџет, финансије и
администрацију.
локалну пореску администрацију, Управи за трезор и
архиви Општинске управе.
IV
Решење објавити у «Службеном листу
Број: 401-276/2015-II/04
општине Неготин».
Дана: 19.05.2015. године
Ово Решење доставити: Одељењу за буџет,
Неготин
финансије и локалну пореску администрацију, Управи
за трезор и архиви Општинске управе.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН,
Јован Миловановић, дипл.инж.електротехнике,с.р.

Број: 401-254/2014-II/04
Дана: 11.05.2015. године
Неготин
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН,
Јован Миловановић, дипл.инж.електротехнике,с.р

На основу члана 69.став 4. Закона о буџетском
систему
(“Сл.
гласник
”,
бр.
54/2009,
73/2010,101/2010,101/2011 и 93/2012) и члана 15.став
3. Одлуке о буџету општине Неготин за 2015.годину
(“Сл.лист општине Неготин”, бр. 44/14 и 6/15)
Председник општине Неготин д о н о с и
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
I
Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Неготин за 2015.годину («Сл.лист општине
Неготин», бр. 44/14 и 6/15), раздео 4. глава 1., програм
15., програмска активност 0602-0001 -функционисање
локалне самоуправе и градских општина, функција
110 – извршни и законодавни органи, финансијски и
фискални послови и спољни послови, позиција 107,
економска класификација 499000 – средства резерви –
текућа резерва, одобравају се средства у износу од
60.000,00 динара .
II
Средства из става 1.овог решења распоређују
се у оквиру раздела 4. главе 16.- средње образовање,
програм 10., програмска активност 2003-0001-

На основу члана 69.став 4. Закона о буџетском
систему
(“Сл.
гласник
”,
бр.
54/2009,
73/2010,101/2010,101/2011 и 93/2012) и члана 15.став
3. Одлуке о буџету општине Неготин за 2015.годину
(“Сл.лист општине Неготин”, бр. 44/14 и 6/15)
Председник општине Неготин д о н о с и

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
I
Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Неготин за 2015.годину («Сл.лист општине
Неготин», бр. 44/14 и 6/15), раздео 4. глава 1., програм
15., програмска активност 0602-0001 -функционисање
локалне самоуправе и градских општина, функција
110 – извршни и законодавни органи, финансијски и
фискални послови и спољни послови, позиција 107,
економска класификација 499000 – средства резерви –
текућа резерва, одобравају се средства у износу од
150.000,00 динара .
II
Средства из става 1.овог решења распоређују
се у оквиру раздела 4. главе 15.- основно образовање,
програм 9., програмска активност 2002-0001функционисање основних школа, функције 912 –
основно
образовање,
Основној
школи
“12.
СЕПТЕМБАР” Неготин, и то на позицију 256- текући
трансфери осталим нивоима власти, а код буџетског
корисника на намену – позицију накнаде за социјалну

29.06.2015.
„Службени лист општине Неготин“
Број 16 Страна 387
заштиту из буџета,економска класификација 472700III
О реализацији овог Решења стараће се
накнаде из буџета за образовање,културу, науку и
Одељење за буџет, финансије и локалну пореску
спорт- превоз ученика, у износу од 150.000,00 динара
администрацију.
.
IV
III
Решење објавити у «Службеном листу
О реализацији овог Решења стараће се
општине Неготин».
Одељење за буџет, финансије и локалну пореску
Ово Решење доставити: Основној школи
администрацију.
“Хајдук Вељко” Штубик, Одељењу за буџет,
финансије и локалну пореску администрацију, Управи
за трезор и архиви Општинске управе.
IV
Решење објавити у «Службеном листу
општине Неготин».
Број: 401-281/2015-II/04
Ово Решење доставити: Основној школи
Дана: 21.05.2015. године
“12.СЕПТЕМБАР” Неготин, Одељењу за буџет,
Неготин
финансије и локалну пореску администрацију, Управи
за трезор и архиви Општинске управе.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН,
Јован Миловановић, дипл.инж.електротехнике,с.р.

Број: 401-278/2015-II/04
Дана: 26.05.2015. године
Неготин
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН,
Јован Миловановић, дипл.инж.електротехнике,с.р.

На основу члана 69.став 4. Закона о
буџетском систему (“Сл. гласник ”, бр. 54/2009,
73/2010,101/2010,101/2011 и 93/2012) и члана 15.став
3. Одлуке о буџету општине Неготин за 2015.годину
(“Сл.лист општине Неготин”, бр. 44/14 и 6/15)
Председник општине Неготин д о н о с и
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
I
Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Неготин за 2015.годину («Сл.лист општине
Неготин», бр. 44/14 и 6/15), раздео 4. глава 1., програм
15., програмска активност 0602-0001 -функционисање
локалне самоуправе и градских општина, функција
110 – извршни и законодавни органи, финансијски и
фискални послови и спољни послови, позиција 107,
економска класификација 499000 – средства резерви –
текућа резерва, одобравају се средства у износу од
63.000,00 динара .
II
Средства из става 1.овог решења распоређују
се у оквиру раздела 4. главе 15.- основно образовање,
програм 9., програмска активност 2002-0001функционисање основних школа, функције 912 –
основно образовање, Основној школи “Хајдук Вељко”
Штубик, и то на позицију 256- текући трансфери
осталим нивоима власти, а код буџетског корисника
на
намену
–
позицију
отпремнине
и
помоћи,економска класификација 414300- опремнине
и помоћи-помоћ у случају смрти запосленог или
члана уже породице, у износу од 63.000,00 динара .

На основу члана 69.став 4. Закона о буџетском
систему
(“Сл.
гласник
”,
бр.
54/2009,
73/2010,101/2010,101/2011 и 93/2012) и члана 15.став
3. Одлуке о буџету општине Неготин за 2015.годину
(“Сл.лист општине Неготин”, бр. 44/14 и 6/15)
Председник општине Неготин д о н о с и
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
I
Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Неготин за 2015.годину («Сл.лист општине
Неготин», бр. 44/14 и 6/15), раздео 4. глава 1., програм
15., програмска активност 0602-0001 -функционисање
локалне самоуправе и градских општина, функција
110 – извршни и законодавни органи, финансијски и
фискални послови и спољни послови, позиција 107,
економска класификација 499000 – средства резерви –
текућа резерва, одобравају се средства у износу од
480.000,00 динара .
II
Средства из става 1.овог решења распоређују
се у оквиру раздела 4. главе 16.- средње образовање,
програм 10., програмска активност 2003-0001функционисање средњих школа, функције 920 –
средње образовање, Неготинској гимназији Неготин,
и то на позицију 264- текући трансфери осталим
нивоима власти, а код буџетског корисника на намену
– позицију текуће поправке и одржавање, економска
класификација
425100текуће
поправке
и
ордржавање зграда и објеката у износу од 480.000,00
динара.
III
О реализацији овог Решења стараће се
Одељење за буџет, финансије и локалну пореску
администрацију.
IV
Решење објавити у «Службеном листу
општине Неготин».

Број 16 Страна 388
„Службени лист општине Неготин“
29.06.2015.
Ово Решење доставити: Неготинској
Република Србија
гимназији Неготин, Одељењу за буџет, финансије и
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ
локалну пореску администрацију, Управи за трезор и
НЕГОТИН
архиви Општинске управе.
Одељење за буџет, финансије и локалну
пореску администрацију
Број: 401-241/2015-IV/04
Број: 401-284/2015-II/04
Неготин
Дана: 19.06.2015. године
Неготин
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН,
Јован Миловановић, дипл.инж.електротехнике,с.р.

На основу члана 69.став 4. Закона о буџетском
систему
(“Сл.
гласник
”,
бр.
54/2009,
73/2010,101/2010,101/2011 и 93/2012) и члана 15.став
3. Одлуке о буџету општине Неготин за 2015.годину
(“Сл.лист општине Неготин”, бр. 44/14 и 6/15)
Председник општине Неготин д о н о с и
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
I
Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Неготин за 2015.годину («Сл.лист општине
Неготин», бр. 44/14 и 6/15), раздео 4. глава 1., програм
15., програмска активност 0602-0001 -функционисање
локалне самоуправе и градских општина, функција
110 – извршни и законодавни органи, финансијски и
фискални послови и спољни послови, позиција 107,
економска класификација 499000 – средства резерви –
текућа резерва, одобравају се средства у износу од
224.000,00 динара .
II
Средства из става 1.овог решења распоређују
се у оквиру раздела 4. главе 12.- Туристичка
организација Неготин, програма 4. - развој туризма,
програмске активности 1502-0002 – Туристичка
промоција, функције 473 – туризам, Туристичкој
организацији општине Неготин, и то на позицију 213услуге по уговору, економска класификација 423500 –
стручне услуге у износу од 224.000,00 динара.
III
О реализацији овог Решења стараће се
Одељење за буџет, финансије и локалну пореску
администрацију.
IV
Решење објавити у «Службеном
листу општине Неготин».
Ово Решење доставити: Туристичкој
организацији општине Неготин, Одељењу за буџет,
финансије и локалну пореску администрацију, Управи
за трезор и архиви Општинске управе.
Број: 401-314/2015-II/04
Дана: 29.05.2015. године
Неготин
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН,
Јован Миловановић, дипл.инж.електротехнике,с.р.

На основу члана 61.став 9. Закона о буџетском
систему (“Сл. гласник РС”, бр. 54/2009, 73/2010,101/2010,
101/2011 и 93/2012) и члана 15. Одлуке о буџету општине
Неготин за 2015.годину (“Сл.лист општине Неготин”, бр.
44/14 и 6/15) Одељење за буџет, финансије и локалну
пореску администрацију, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ПРОМЕНУ
АПРОПРИЈАЦИЈА ОДОБРЕНИХ
МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА ОПШТИНЕ
НЕГОТИН У 2015. ГОДИНИ
I
Одобрава се промена апропријација
Месној заједници Видровац, оквиру законом
предвиђене могућности , за раздео 4. главу 7 –месне
заједнице, програм 15., програмска активност 06020002- месне заједнице, функција 620- развој
заједнице, извор 01- приходи буџета, у укупном
износу од 6.000,00
динара, ради обезбеђења
средстава за редован рад месне заједнице Видровац
општине Неготин.
II
Измена апропријација ће се извршити
умањењем позиције Одлуке о буџету општине
Неготин за 2015.годину, и то:
-позиција 139-зграде и грађевински
објекти, за 0.01 %, економска класификација 511300капитално одржавање зграда и објеката, у износу од
6.000,00 динара.
III
Износ од 6.000,00 динара, преусмерава се за
намене недовољно планиране Одлуком о буџету
општине Неготин за 2015.годину, а ради обезбеђења
средстава за финансирање
у месној заједници
Видровац, и то на позицију 134-новчане казне и
пенали по решењу судова, економска класификација
483100- новчане казне и пенали по решењу судова,
извор 01 , у оквиру раздела 4., главе 7. програма 15.
програмске активности 0602-0002- месне заједнице и
функције 160- опште јавне услуге које нису
класификоване на другом месту.
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 и
Финансијског плана буџета општине Неготин.
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средстава за финансирање
у месној заједници
VI
Мокрање, и то на позицију 134-новчане казне и
О реализацији дате сагласности стараће се
пенали по решењу судова, економска класификација
Одељење за буџет, финансије и локалну пореску
483100- новчане казне и пенали по решењу судова,
администрацију.
извор 01 , у оквиру раздела 4., главе 7. програма 15.
програмске активности 0602-0002- месне заједнице и
VII
функције 160- опште јавне услуге које нису
Сагласност за промену апропријација Месној
класификоване на другом месту.
заједници Видровац, објавити у Службеном листу
општине Неготин.
IV
ДОСТАВИТИ: МЗ Видровац, Управи за
О промени одобрене апропријације на начин
трезор у Неготину, Одељењу за буџет, финансије и
утврђен ставом II и III, упознати
председника
локалну
пореску
администрацију
и
архиви
општине Неготин.
V
Општинске управе.
За износ одобрене промене апропријација
извршити измене распоређених средстава на
ШЕФ ОДЕЉЕЊА,
одговарајућим позицијама Одлуке о буџету и
Валентина Ђуричић,с.р.
Финансијског плана буџета општине Неготин.
Република Србија
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
VI
Одељење за буџет, финансије и локалну пореску
О реализацији дате сагласности стараће се
администрацију
Одељење за буџет, финансије и локалну пореску
Број: 401-243/2015-IV/04
администрацију.
05.05.2015.године
Неготин
VII
Сагласност за промену апропријација Месној
заједници Мокрање, објавити у Службеном листу
На основу члана 61.став 9. Закона о буџетском
општине Неготин.
систему
(“Сл.
гласник
РС”,
бр.
54/2009,
ДОСТАВИТИ: МЗ Мокрање, Управи за
73/2010,101/2010, 101/2011 и 93/2012) и члана 15.
трезор у Неготину, Одељењу за буџет, финансије и
Одлуке о буџету општине Неготин за 2015.годину
локалну
пореску
администрацију
и
архиви
(“Сл.лист општине Неготин”, бр. 44/14 и 6/15)
Општинске управе.
Одељење за буџет, финансије и локалну пореску
администрацију, доноси
ШЕФ ОДЕЉЕЊА,
Валентина Ђуричић,с.р.
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ПРОМЕНУ
Република Србија
АПРОПРИЈАЦИЈА ОДОБРЕНИХ
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА ОПШТИНЕ
Одељење за буџет, финансије и локалну пореску
НЕГОТИН У 2015. ГОДИНИ
администрацију
Број: 401-244/2015-IV/04
I
06.05.2015. године
Одобрава се промена апропријација Месној
Неготин
заједници Мокрање оквиру законом предвиђене
могућности , за раздео 4. главу 7 –месне заједнице,
програм 15., програмска активност 0602-0002- месне
На основу члана 61.став 9. Закона о
заједнице, функција 620- развој заједнице, извор 01буџетском систему (“Сл. гласник РС”, бр. 54/2009,
приходи буџета, у укупном износу од 6.000,00
73/2010,101/2010, 101/2011 и 93/2012) и члана 15.
динара, ради обезбеђења средстава за редован рад
Одлуке о буџету општине Неготин за 2015.годину
месне заједнице Мокрање општине Неготин.
(“Сл.лист општине Неготин”, бр. 44/14 и 6/15)
II
Одељење за буџет, финансије и локалну пореску
Измена апропријација ће се извршити
администрацију, доноси
умањењем позиције Одлуке о буџету општине
Неготин за 2015.годину, и то:
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ПРОМЕНУ
-позиција 139-зграде и грађевински
АПРОПРИЈАЦИЈА ОДОБРЕНИХ
објекти, за 0.01 %, економска класификација 511300НАРОДНОЈ БИБЛИОТЕЦИ “ДОСИТЕЈ
капитално одржавање зграда и објеката, у износу од
НОВАКОВИЋ“ НЕГОТИН У 2015.
6.000,00 динара.
ГОДИНИ
III
Износ од 6.000,00 динара, преусмерава се за
намене недовољно планиране Одлуком о буџету
општине Неготин за 2015.годину, а ради обезбеђења

Број 16 Страна 390
„Службени лист општине Неготин“
29.06.2015.
ДОСТАВИТИ:
Народној
библиотеци
I
„Доситеј
Новаковић“
Неготин,Управи
за
трезор у
Одобрава
се
промена
апропријација
Неготину, Одељењу за буџет, финансије и локалну
Народној библиотеци „Доситеј Новаковић “ Неготин ,
пореску администрацију и архиви Општинске управе.
у оквиру законом предвиђене могућности , за раздео 4
главу 11 –Установе у култури, програм 13 .-развој
културе,
програмска
активност
1201-0001ШЕФ ОДЕЉЕЊА,
функционисање локалних установа културе, функција
Валентина Ђуричић ,с.р.
820- услуге културе, извор финансирања 04сопствени приходи,
позиција 202, у износу од
245.000,00 динара, ради обезбеђења средстава за
Република Србија
редован рад у Народној библиотеци „ Доситеј
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
Новаковић „Неготин.
Одељење за буџет, финансије и локалну пореску
II
администрацију
Измена апропријација ће се извршити
Број: 401-252/2015-IV/04
умањењем позиције Одлуке о буџету општине
01.06.2015.године
Неготин за 2015.годину, и то:
Неготин
-позиција 202–залихе робе за даљу
продају, економска класификација 523100- залихе
На основу члана 61.став 9. Закона о буџетском
робе за даљу продају, у износу од 245.000,00 динара.
III
Износ од 245.000,00 динара, преусмерава се
за намене недовољно планиране Одлуком о буџету
општине Неготин за 2015.годину, а ради обезбеђења
средстава за финансирање у Народној библиотеци
„Доситеј Новаковић“Неготин, и то на позицију 189стални трошкови, економска класификација 421500трошкови осигурања износ од 14.000,00 динара, на
позицију
190-трошкови
путовања,економска
класификација 422100-трошкови службених путовања
у земљи износ од 45.000,00 динара ,на позицију 194материјал,
економска
класификација
426200материјал за пољопривреду износ од 1.000,00 динара
и на позицију 198- новчане казне и пенали по решењу
судова, економска класификација 483100-новчане
казне и пенали по решењу судова износ од 185.000,00
динара, у оквиру раздела , главе, програма,
програмске активности , функције и извора
финансирања из става 1.
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 и
Финансијског плана буџета општине Неготин.
VI
О реализацији дате сагласности стараће се
Одељење за буџет, финансије и локалну пореску
администрацију.
VII
Сагласност за промену апропријација
Народној библиотеци „Доситеј Новаковић“ Неготин,
објавити у Службеном листу општине Неготин.

систему (“Сл. гласник РС”, бр. 54/2009, 73/2010,101/2010,
101/2011 и 93/2012) и члана 15. Одлуке о буџету општине
Неготин за 2015.годину (“Сл.лист општине Неготин”, бр.
44/14 и 6/15) Одељење за буџет, финансије и локалну
пореску администрацију, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ПРОМЕНУ
АПРОПРИЈАЦИЈА ОДОБРЕНИХ
МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА ОПШТИНЕ
НЕГОТИН У 2015. ГОДИНИ
I
Одобрава се промена апропријација
Месној заједници Браћевац, у оквиру законом
предвиђене могућности , за раздео 4. главу 7 –месне
заједнице, програм 15., програмска активност 06020002- месне заједнице, функција 620- развој
заједнице, извор 01- приходи буџета, у укупном
износу од 30.000,00
динара, ради обезбеђења
средстава за редован рад месне заједнице Браћевац
општине Неготин.
II
Измена
апропријација
ће
се
извршити умањењем позиције Одлуке о буџету
општине Неготин за 2015. годину, и то:
-позиција 139- зграде и грађевински
објекти, за 0.06 %, економска класификација 511300капитално одржавање зграда и објеката, у износу од
30.000,00 динара.
III
Износ
од
30.000,00
динара,
преусмерава се за намене недовољно планиране
Одлуком о буџету општине Неготин за 2015.годину, а
ради обезбеђења средстава МЗ Браћевац и то на
позицији 128 – услуге по уговору,
економска
класификација 423700 – репрезентација, у оквиру
раздела 4, главе 7. програма 15., програмске
активности 0602-0002- месне заједнице и функције
160- опште јавне услуге које нису класификоване на
другом месту.
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IV
II
Измена апропријација ће се извршити
О промени одобрене апропријације на начин утврђен
умањењем
позиције Одлуке о буџету општине
ставом II и III, упознати председника општине
Неготин
за
2015.годину,
и то:
Неготин.
V
За износ одобрене промене апропријација
- позиција 192-специјализоване
извршити измене распоређених средстава на
услуге, економска класификација 424200- услуге
одговарајућим позицијама Одлуке о буџету и
образовања,културе и спорта, у износу од 260.000,00
Финансијског плана буџета општине Неготин.
динара,
-позиција 199–зграде и грађевински
VI
објекти, економска класификација 511300- капитално
О реализацији дате сагласности стараће се
одржавање зграда и објеката,у износу од 100.000,00
Одељење за буџет, финансије и локалну пореску
динара.
администрацију.
VII
Сагласност за промену апропријација Месној
заједници Браћевац, објавити у Службеном листу
општине Неготин.
ДОСТАВИТИ: МЗ Браћевац, Управи за
трезор у Неготину, Одељењу за буџет, финансије и
локалну
пореску
администрацију
и
архиви
Општинске управе.
ШЕФ ОДЕЉЕЊА,
Валентина Ђуричић ,с.р.

Република Србија
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
Одељење за буџет, финансије и локалну пореску
администрацију
Број: 401-258/2015-IV/04
12.05.2015. године
Неготин
На основу члана 61.став 9. Закона о
буџетском систему (“Сл. гласник РС”, бр. 54/2009,
73/2010,101/2010, 101/2011 и 93/2012) и члана 15.
Одлуке о буџету општине Неготин за 2015.годину
(“Сл.лист општине Неготин”, бр. 44/14 и 6/15)
Одељење за буџет, финансије и локалну пореску
администрацију, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ПРОМЕНУ
АПРОПРИЈАЦИЈА ОДОБРЕНИХ МУЗЕЈУ
КРАЈИНА НЕГОТИН У 2015. ГОДИНИ
I
Одобрава се промена апропријација Музеју
Крајина Неготин , у оквиру законом предвиђене
могућности , за раздео 4 главу 11 –Установе у
култури, програм 13 .-развој културе, програмска
активност 1201-0001- функционисање локалних
установа културе, функција 820- услуге културе,
извор финансирања 04- сопствени приходи, у износу
од 360.000,00 динара, ради обезбеђења средстава за
редован рад у Музеју Крајина Неготин.

III
Износ од 360.000,00 динара, преусмерава се
за намене недовољно планиране Одлуком о буџету
општине Неготин за 2015.годину, а ради обезбеђења
средстава за финансирање
у Музеју Крајина
Неготин, и то на позицију 191-услуге по уговору,
економска класификација 423500-стручне услуге
износ од 260.000,00 динара а на позицију 193-текуће
поправке и одржавање, економска класификација
425100-текуће поправке и одржавање зграда и
објеката износ од 100.000,00 динара, у оквиру раздела
, главе, програма, програмске активности , функције и
извора финансирања из става 1.
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 и
Финансијског плана буџета општине Неготин.

VI
О реализацији дате сагласности стараће се
Одељење за буџет, финансије и локалну пореску
администрацију.
VII
Сагласност за промену апропријација Музеју
Крајина Неготин, објавити у Службеном листу
општине Неготин.
ДОСТАВИТИ:
Музеју
Крајина
Неготин,Управи за трезор у Неготину, Одељењу за
буџет, финансије и локалну пореску администрацију
и архиви Општинске управе.

ШЕФ ОДЕЉЕЊА,
Валентина Ђуричић,с.р.

Број 16 Страна 392

„Службени лист општине Неготин“

Република Србија
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
Одељење за буџет, финансије и локалну пореску
администрацију
Број: 401-289/2015-IV/04
26.05.2015. године
Неготин
На основу члана 61.став 9. Закона о
буџетском систему (“Сл. гласник РС”, бр. 54/2009,
73/2010,101/2010, 101/2011 и 93/2012) и члана 15.
Одлуке о буџету општине Неготин за 2015.годину
(“Сл.лист општине Неготин”, бр. 44/14 и 6/15)
Одељење за буџет, финансије и локалну пореску
администрацију, доноси
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ПРОМЕНУ
АПРОПРИЈАЦИЈА ОДОБРЕНИХ
ТУРИСТИЧКОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ
ОПШТИНЕ НЕГОТИН У 2015. ГОДИНИ

I
Одобрава
се
промена
апропријација
Туристичкој организацији општине Неготин , у
оквиру законом предвиђене могућности до 5%
апропријације, за раздео 4. главу 12. програм 4.,
програмска активност 1502-0002-туристичка

промоција , функцију 473 – Туризам, позиција 214специјализоване услуге, у износу од 70.000,00 динара,
ради обезбеђења средстава за редован рад у
Туристичкој организацији општине Неготин.
II
Измена апропријација ће се извршити
умањењем позиције Одлуке о буџету општине
Неготин за 2015.годину, и то:
-позиција 214- услуге по уговору,
економска
класификација
424200-услуге
образовања,културе и спорта, за 4,12 % , у износу од
70.000,00 динара,
.
III
Износ од 70.000,00 динара, преусмерава се за
намене недовољно планиране Одлуком о буџету
општине Неготин за 2015.годину, а ради обезбеђења
средстава
за финансирање
у Туристичкој
организацији општине Неготин, позиција 216 –
материјал, економска класификација 426900 –
материјал за посебне намене, у оквиру раздела ,
главе, програма, програмске активности и функције
из става 1. овог решења.
IV
О промени одобрене апропријације на начин
утврђен ставом II и III, упознати
председника
општине Неготин.

29.06.2015.
V
За износ одобрене промене апропријација
извршити измене распоређених средстава на
одговарајућим позицијама Одлуке о буџету и
Финансијског плана буџета општине Неготин.
VI
О реализацији дате сагласности стараће се
Одељење за буџет, финансије и локалну пореску
администрацију.
VII
Сагласност за промену апропријација
Туристичкој организацији општине Неготин, објавити
у Службеном листу општине Неготин.
ДОСТАВИТИ: Туристичкој организацији
општине Неготин, Управи за трезор у Неготину,
Одељењу за буџет, финансије и локалну пореску
администрацију и архиви Општинске управе.

ШЕФ ОДЕЉЕЊА,
Валентина Ђуричић,с.р.

Република Србија
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
Одељење за буџет, финансије и локалну пореску
администрацију
Број: 401-316/2015-IV/04
01.06.2015.године
Неготин

На основу члана 61.став 9. Закона о
буџетском систему (“Сл. гласник РС”, бр. 54/2009,
73/2010,101/2010, 101/2011 и 93/2012) и члана 15.
Одлуке о буџету општине Неготин за 2015.годину
(“Сл.лист општине Неготин”, бр. 44/14 и 6/15)
Одељење за буџет, финансије и локалну пореску
администрацију, доноси
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ПРОМЕНУ
АПРОПРИЈАЦИЈА ОДОБРЕНИХ
МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА ОПШТИНЕ
НЕГОТИН У 2015. ГОДИНИ
I
Одобрава се промена апропријација Месној
заједници Вратна,у оквиру законом предвиђене
могућности , за раздео 4. главу 7 –месне заједнице,
програм 15., програмска активност 0602-0002- месне
заједнице, функција 160- опште јавне услуге
некласификоване на другом месту,
извор
финансирања
08донације
од
невладиних
организација и појединаца у укупном износу од
80.000,00
динара, ради обезбеђења средстава за
редован рад месне заједнице Вратна општине
Неготин.

29.06.2015.

„Службени лист општине Неготин“
Број 16 Страна 393
На основу члана 61.став 9. Закона о
II
Измена
апропријација
ће
се
буџетском систему (“Сл. гласник РС”, бр. 54/2009,
73/2010,101/2010, 101/2011 и 93/2012) и члана 15.
извршити умањењем позиције Одлуке о буџету
Одлуке о буџету општине Неготин за 2015.годину
општине Неготин за 2015.годину, и то:
(“Сл.лист општине Неготин”, бр. 44/14 и 6/15)
Одељење за буџет, финансије и локалну пореску
-позиција 136 – машине и опрема,
администрацију, доноси
економска класификација 512200 – административна
опрема, у износу од 80.000,00 динара.
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ПРОМЕНУ
III
Износ од 80.000,00 динара, преусмерава се за
АПРОПРИЈАЦИЈА ОДОБРЕНИХ
намене недовољно планиране Одлуком о буџету
МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА ОПШТИНЕ
општине Неготин за 2015.годину, а ради обезбеђења
НЕГОТИН У 2015. ГОДИНИ
средстава за финансирање
у месној заједници
Вратна, и то на позицију 129 – специјализоване
услуге, економска класификација 424600 – услуге
I
очувања животне средине, науке и геодетске услуге,
Одобрава се промена апропријација
извор финансирања 08 , у оквиру раздела 4., главе 7.
Месној заједници Кобишница, у оквиру законом
програма 15. програмске активности 0602-0002- месне
предвиђене могућности , за раздео 4. главу 7 –месне
заједнице и функције 160- опште јавне услуге које
заједнице, програм 15., програмска активност 0602нису класификоване на другом месту.
0002- месне заједнице, функција 160 - опште јавне
услуге које нису класификоване на другом месту,
IV
извор 08- донације од невладиних организација и
појединаца, у укупном износу од 200.000,00 динара,
О промени одобрене апропријације на начин
ради обезбеђења средстава за редован рад месне
утврђен ставом II и III, упознати
председника
заједнице Кобишница општине Неготин.
општине Неготин.
V
II
Измена
апропријација
ће
се
За износ одобрене промене апропријација
извршити умањењем позиције Одлуке о буџету
извршити измене распоређених средстава на
општине Неготин за 2015.годину, и то:
одговарајућим позицијама Одлуке о буџету и
Финансијског плана буџета општине Неготин.
-позиција 135-зграде и грађевински
објекти, економска класификација 511300-капитално
VI
одржавање зграда и објеката, у износу од 200.000,00
О реализацији дате сагласности стараће се
динара.
Одељење за буџет, финансије и локалну пореску
администрацију.
VII
Сагласност за промену апропријација Месној
заједници Вратна, објавити у Службеном листу
општине Неготин.
ДОСТАВИТИ: МЗ Вратна,Управи за трезор
у Неготину, Одељењу за буџет, финансије и локалну
пореску администрацију и архиви Општинске управе.

ШЕФ ОДЕЉЕЊА,
Валентина Ђуричић ,с.р.

Република Србија
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
Одељење за буџет, финансије и локалну пореску
администрацију
Број: 401-362/2015-IV/04
17.06.2015.године
Неготин

III
Износ
од
200.000,00
динара,
преусмерава се за намене недовољно планиране
Одлуком о буџету општине Неготин за 2015.годину, а
ради обезбеђења средстава за финансирање
у
месној заједници Кобишница, и то на позицију 128 –
услуге по уговору, економска класификација 423900
– остале опште услуге, извор 08 , у оквиру раздела 4.,
главе 7. програма 15. програмске активности 06020002- месне заједнице и функције 160- опште јавне
услуге које нису класификоване на другом месту.
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 и
Финансијског плана буџета општине Неготин.
VI
О реализацији дате сагласности стараће се
Одељење за буџет, финансије и локалну пореску
администрацију.

Број 16 Страна 394
„Службени лист општине Неготин“
29.06.2015.
средстава МЗ општине Неготин и то на позицији
VII
127 – стални трошкови, економска класификација
Сагласност за промену апропријација Месној
421200-енергетске услуге и то МЗ Буковче износ од
заједници Кобишница , објавити у Службеном листу
20.000,00 динара,МЗ Сиколе износ од 18.000,00
општине Неготин.
динара,
МЗ Браћевац износ од 13.000,00 динара, МЗ
ДОСТАВИТИ: МЗ Кобишница, Управи за
Уровица
износ од 15.000,00 динара, МЗ Душановац
трезор у Неготину, Одељењу за буџет, финансије и
износ
од
22.000,00
динара и МЗ Кобишница износ од
локалну
пореску
администрацију
и
архиви
4.000,00 динара, у
оквиру раздела 4, главе 7.
Општинске управе.
програма 15., програмске активности 0602-0002месне заједнице и функције 160- опште јавне услуге
које нису класификоване на другом месту.
ШЕФ ОДЕЉЕЊА,
Валентина Ђуричић,с.р.
IV
О промени одобрене апропријације на начин утврђен
ставом II и III, упознати председника општине
Неготин.
Република Србија
V
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
За износ одобрене промене апропријација
Одељење за буџет, финансије и локалну пореску
извршити измене распоређених средстава на
администрацију
одговарајућим позицијама Одлуке о буџету и
Број: 401-374/2015-IV/04
Финансијског плана буџета општине Неготин.
19.06.2015.године
Неготин
VI
О реализацији дате сагласности стараће се
На основу члана 61.став 9. Закона о
Одељење за буџет, финансије и локалну пореску
буџетском систему (“Сл. гласник РС”, бр. 54/2009,
администрацију.
73/2010,101/2010, 101/2011 и 93/2012) и члана 15.
Одлуке о буџету општине Неготин за 2015.годину
VII
(“Сл.лист општине Неготин”, бр. 44/14 и 6/15)
Сагласност за промену апропријација
Одељење за буџет, финансије и локалну пореску
Месним
заједницама
Буковче,
администрацију, доноси
Сиколе,Браћевац,Уровица,Душановац и Кобишница ,
објавити у Службеном листу општине Неготин.
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ПРОМЕНУ
АПРОПРИЈАЦИЈА ОДОБРЕНИХ
МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА ОПШТИНЕ
НЕГОТИН У 2015. ГОДИНИ
I
Одобрава се промена апропријација Месним
заједницама Буковче, Сиколе Браћевац, Уровица,
Душановац и Кобишница, у оквиру законом
предвиђене могућности , за раздео 4. главу 7 –месне
заједнице, програм 15., програмска активност 06020002- месне заједнице, функција 620- развој
заједнице, извор 01- приходи буџета, у укупном
износу од 92.000,00
динара, ради обезбеђења
средстава за редован рад у наведим месним
заједницама општине Неготин.
II
Измена апропријација ће се извршити
умањењем позиције Одлуке о буџету општине
Неготин за 2015. годину, и то:
-позиција 139- зграде и грађевински
објекти, за 0.177
%, економска класификација
511300- капитално одржавање зграда и објеката, у
износу од 92.000,00 динара.
III
Износ од 92.000,00 динара, преусмерава се за
намене недовољно планиране Одлуком о буџету
општине Неготин за 2015.годину, а ради обезбеђења

ДОСТАВИТИ:
МЗ
Буковче,Сиколе,Браћевац,Уровица,Душановац
и
Кобишница, Управи за трезор у Неготину, Одељењу
за
буџет,
финансије
и
локалну
пореску
администрацију и архиви Општинске управе.

ШЕФ ОДЕЉЕЊА,
Валентина Ђуричић ,с.р.

Република Србија
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
Одељење за буџет, финансије и локалну пореску
администрацију
Број: 401-382/2015-IV/04
24.06.2015. године
Неготин
На основу члана 61.став 9. Закона о
буџетском систему (“Сл. гласник РС”, бр. 54/2009,
73/2010,101/2010, 101/2011 и 93/2012) и члана 15.
Одлуке о буџету општине Неготин за 2015.годину
(“Сл.лист општине Неготин”, бр. 44/14 и 6/15)
Одељење за буџет, финансије и локалну пореску
администрацију, доноси
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РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ПРОМЕНУ
АПРОПРИЈАЦИЈА ОДОБРЕНИХ
Република Србија
ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
“ПЧЕЛИЦА“НЕГОТИН У 2015. ГОДИНИ
Одељење за буџет, финансије и локалну пореску
администрацију
I
Број: 016-78/2015-IV/04
24.06.2015.године
Одобрава
се
промена
апропријација
Неготин
Предшколској установи „Пчелица“Неготин , у оквиру
законом предвиђене могућности , за раздео 4 главу
На основу члана 61.став 9. Закона о
13–Предшколско васпитање, програм 8., програмска
буџетском систему (“Сл. гласник РС”, бр. 54/2009,
активност 2001-0001- функционисање предшколских
73/2010,101/2010, 101/2011 и 93/2012) и члана 15.
установа, функција 911 – Предшколско образовање,
Одлуке о буџету општине Неготин за 2015.годину
извор финансирања 04- сопствени приходије,
(“Сл.лист општине Неготин”, бр. 44/14 и 6/15)
позиција 234, у износу од 1.200.000,00 динара, ради
Одељење за буџет, финансије и локалну пореску
обезбеђења средстава за редован рад у Предшколској
администрацију, доноси
установи „Пчелица“Неготин.
II
Измена апропријација ће се извршити
РЕШЕЊЕ
умањењем позиције Одлуке о буџету општине
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ПРОМЕНУ
Неготин за 2015.годину, и то:
АПРОПРИЈАЦИЈА ОДОБРЕНИХ
-позиција 234 – Материјал ,
МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА ОПШТИНЕ
економска класификација 426800-материјал за
НЕГОТИН У 2015. ГОДИНИ
домаћинство и угоститељство у износу од
1.200.000,00 динара.
I
III
Износ од 1.200.000,00 динара, преусмерава
Одобрава се промена апропријација Месној
се за намене недовољно планиране Одлуком о буџету
заједници Тамнич, у оквиру законом предвиђене
општине Неготин за 2015.годину, а ради обезбеђења
могућности , за раздео 4. главу 7 –месне заједнице,
средстава за финансирање
у Предшколској
програм 15., програмска активност 0602-0002- месне
установи „Пчелица“Неготин, позиција 240-зграде и
заједнице, функција 620- развој заједнице, извор 01грађевински
објекти,економска
класификација
приходи буџета, у укупном износу од 75.000,00
511300-капитално одржавање зграда и објеката, у
динара, ради обезбеђења средстава за редован рад
оквиру раздела , главе, програма, програмске
месне заједнице Тамнич општине Неготин.
активности и функције из става 1.
II
Измена апропријација ће се извршити
IV
умањењем позиције Одлуке о буџету општине
Неготин за 2015. годину, и то:
О промени одобрене апропријације на начин
утврђен ставом II и III, упознати
председника
-позиција 139- зграде и грађевински
општине Неготин.
објекти, за 0.14 %, економска класификација 511300V
капитално одржавање зграда и објеката, у износу од
За износ одобрене промене апропријација
75.000,00 динара.
извршити измене распоређених средстава на
одговарајућим позицијама Одлуке о буџету и
III
Финансијског плана буџета општине Неготин.
Износ од 75.000,00 динара, преусмерава се за
намене недовољно планиране Одлуком о буџету
VI
општине Неготин за 2015.годину, а ради обезбеђења
О реализацији дате сагласности стараће се
средстава МЗ Тамнич и то на позицији 128 – услуге
Одељење за буџет, финансије и локалну пореску
по уговору, економска класификација 423700 –
администрацију.
VII
репрезентација, у оквиру раздела 4, главе 7. програма
Сагласност за промену апропријација
15., програмске активности 0602-0002- месне
Предшколској установи „Пчелица“Неготин, објавити
заједнице и функције 160- опште јавне услуге које
у Службеном листу општине Неготин.
нису класификоване на другом месту.
ДОСТАВИТИ:
Предшколској
установи
„Пчелица“Неготин,Управи за трезор у Неготину,
IV
Одељењу за буџет, финансије и локалну пореску
О промени одобрене апропријације на начин утврђен
администрацију и архиви Општинске управе.
ставом II и III, упознати председника општине
Неготин.
ШЕФ ОДЕЉЕЊА,
Валентина Ђуричић ,с.р.
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постављена, због подношења оставке из личних
V
За износ одобрене промене апропријација
разлога. Именованој престаје функција заменика
извршити измене распоређених средстава на
начелника Општинске управе општине Неготин дана
одговарајућим позицијама Одлуке о буџету и
30.06.2015. године.
Финансијског плана буџета општине Неготин.
На основу напред изнетог Општинско веће
општине Неготин
донело је Решење као у
диспозитиву.
VI
О реализацији дате сагласности стараће се
Одељење за буџет, финансије и локалну пореску
администрацију.
VII
Сагласност за промену апропријација Месној
заједници Тамнич, објавити у Службеном листу
општине Неготин.
ДОСТАВИТИ: МЗ Тамнич, Управи за трезор
у Неготину, Одељењу за буџет, финансије и локалну
пореску администрацију и архиви Општинске управе.

ШЕФ ОДЕЉЕЊА,
Валентина Ђуричић ,с.р.

На основу члана 46. став 1. тачка 7. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
бр.129/2007 и 83/2014-др.закон), члана 64. став 1.
тачка 7. Статута општине Неготин („Сл. лист
општине Неготин“, бр. 9/2015 – пречишћен текст) и
члана 3. став 1. тачка 7. и члана 25. Пословника о
раду Општинског већа општине Неготин („Сл. лист
општине Неготин“, бр.23/2008 и 35/2014), Општинско
веће општине Неготин, на седници одржаној дана
19.06.2015. године, донело је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу заменика начелника Општинске
управе општине Неготин
I
Нена Крстић, дипломирани правник,
РАЗРЕШАВА СЕ дужности заменика начелника
Општинске управе општине Неготин, пре истека
времена на које је постављена, због подношења
оставке.
Именованој престаје функција заменика
начелника Општинске управе општине Неготин дана
30.06.2015. године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Неготин“.
Образложење
Нена Крстић дипломирани правник, поднела
је оставку Општинском већу општине Неготин
бр.112-171/2015-III/07 од 19.06.2015. године, на
функцију заменика начелника Општинске управе
општине Неготин пре истека времена на које је

Број: 112-171/2015-III/07
19.06.2015. године
Неготин
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН
Председавајући,
Јован Миловановић,дипл.инж.електротехнике,с.р.

На основу члана 64. Статута општине
Неготин („Сл.лист општине Неготин“, бр. 9/2015пречишћен текст) и члана 8. и 25. Пословника о раду
Општинског већа општине Неготин („Службени лист
општине Неготин“, број: 23/2008 и 35/2014),
Општинско веће општине Неготин, на седници
одржаној дана 24.06.2015. године, донело је

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ И
ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ПРИВРЕДНОГ
САВЕТА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
I
У Решењу о образовању и именовању
чланова Привредног савета општине Неготин
(„Службени лист општине Неготин“, бр. 24/2014) у
тачки I врше се следеће измене:
- под редним бројм 4. уместо „Димитрије
Петровић“, треба да стоји: „Валентина Ђуричић“,
- под редним бројем 5. уместо „Драгослав
Цветковић, члан Општинског већа“, треба да стоји:
„Спасоје Недељковић“, ДОО „Монидан-комерц
Неготин“ и
- под редним бројем 9, уместо „Зоран Спајић,
ДОО Спајић Неготин“, треба да стоји: „Новица
Милошевић, СР „Омега Неготин“.

II
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Неготин“.
Број: 300-4/2015-III/07
24.06.2015. године
Неготин

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ,
Јован Миловановић, дипл.инж.електротехнике,с.р.

29.06.2015.
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С А Д Р Ж А Ј:
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве ОШ „Павле Илић Вељко“ Душановац
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве ОШ „Момчило Ранковић“ Рајац
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Одељењу за буџет, финансије и
локалну пореску администрацију
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Неготинској гимназији Неготин
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве ОШ „12. септембар“ Неготин
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве ОШ „Хајдук Вељко“ Штубик
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Неготинској гимназији Неготин
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Туристичкој организацији општине
Неготин

385
385
385
386
386
387
387
388

ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ, ФИНАНСИЈЕ И
ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ
1.

Решење о давању сагласнсоти за промену апропријација одобрених месним заједницама
општине Неготин у 2015. години – МЗ Видровац
389
2. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених месним заједницама
општине Неготин у 2015. години – МЗ Мокрање
389
3. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених Народној библиотеци
„Доситеј Новаковић“ Неготин у 2015. години
389
4. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених месним заједницама
општине Неготин у 2015. години – МЗ Браћевац
390
5. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених Музеју Крајина Неготин
у 2015. години
391
6. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених Туристичкој организацији
општине Неготин у 2015. години
392
7. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених месним заједницама
општине Неготин у 2015. години – МЗ Вратна
393
8. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених месним заједницама
општине Неготин у 2015. години – МЗ Кобишница
394
9. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених месним заједницама
општине Неготин – МЗ Буковче, Сиколе, Браћевац, Уровица, Душановац и Кобишница
394
10. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених Предшколској установи
„Пчелица“ Неготин у 2015. години
394
11. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених месним заједницама
општине Неготин у 2015. години – МЗ Тамнич
395

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН

1.
2.

Решење о разрешењу заменика начелника Општинске управе општине Неготин
Решење о измени Решења о образовању и именовању чланова Привредног савета општине
Неготин

396
396

