Број 17 Страна 276

„Службени лист општине Неготин“

04.06.2018.

На основу члана 49. став 2., члана 51. тачка 8., члана 53. став 1. и 2., члана 158. став 1. тачка 3.
и члана 161. став 2. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе
(“Сл. гласник РС”, бр.21/2016, 113/2017 и 113/2017 – др.закон), а у вези са чланом 46. тачка 7. Закона о
локалној самоуправи (“Сл. гласник РС”, бр.129/2007, 83/2014 – др.закон и 101/2016 – др.закон), члана 64.
тачка 8. Статута општине Неготин (“Сл. лист општине Неготин”, бр.9/2015 – пречишћен текст) 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 30.маја 2018. године, донело је

РЕШЕЊЕ

I – Утврђује се престанак радног односа Надежди Тодоровић, начелнику Општинске управе
општине Неготин, закључно са 31.05.2018. године, због подношења писменог отказа.
II – Именованој из тачке I овог решења, утврђује се и престанак рада службеника на положају –
начелника Општинске управе општине Неготин, закључно са 31.05.2018. године.
III – Ово решење објавити у “Службеном листу општине Неготин”.

Образложење
Надежда Тодоровић, дипломирани правник из Неготина, постављена је за начелника Општинске
управе општине Неготин, решењем Општинског већа општине Неготин, број 112-58/2015-III/07 од
25.05.2015. године.
На основу члана 49. став 2. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама
локалне самоуправе, прописано је да општинско веће поставља и разрешава начелника управе и заменика
начелника управе.
Одредбама члана 158. став 1. тачка 3. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и
јединицама локалне самоуправе, службенику престаје радни однос отказом, док је чланом 51. тачка 8.
наведеног Закона прописано да службенику престаје рад на положају ако му радни однос престане
његовим писменим отказом.
На основу члана 53. став 1. истог Закона прописано је да се престанак рада на положају утврђује
решењем који доноси орган надлежан за постављење службеника у року од осам дана од дана поступања
разлога због којих је рад на положају престао, док је ставом 2. прописано да решење садржи образложење
са разлозима због којих је рад на положају престао и дан када је престао рад на положају.
Одредбама члана 46. тачка 7. Закона о локалној самоуправи и члана 64. тачка 8. Статута општине
Неготин, прописано је да Општинско веће поставља и разрешава начелника Општинске управе.
Како је Надежда Тодоровић, начелник Општинске управе општине Неготин, сагласно члану 161.
став 2. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе поднела
захтев за престанак радног односа путем писменог отказа, са 31.05.2018. године, то је и донето решење
као у диспозитиву.
Поука о правном леку: Против овог решења жалба није допуштена, али се може покренути
управни спор пред Управном судом у Београду, у року од 30 дана од дана достављања.
Решење доставити: Надежди Тодоровић, Одељењу за буџет, финансије и локалну пореску
администрацију, Служби за заједничке послове, општинског услужног центра и информатике и архиви.
Број: 118-3/2018-III/07
30. мај 2018. године
Неготин
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ,
Владимир Величковић, дипл.педагог физичке културе,с.р.

04.06.2018.
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На основу члана 49. став 2. и члана 56. став 2. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и
јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр.21/2016, 113/2017 и 113/2017- др.закон), а у вези са
чланом 46. тачка 7. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр.129/2007, 83/2014-др.закон и
101/2016 – др.закон) и члана 64. тачка 8. Статута општине Неготин („Сл. лист општине Неготин, бр.9/2015
– пречишћен текст), Општинско веће општине Неготин, на седници одржаној дана 01.06.2018. године,
донело је
РЕШЕЊЕ
о постављењу вршиоца дужности начелника Општинске управе општине Неготин
I
Зорица Мијушковић, дипломирани правник из Неготина, службеник у Општинској управи
општине Неготин, поставља се за вршиоца дужности начелника Општинске управе општине Неготин,
почев од 01.06.2018. године, а најдуже на три месеца, без спровођења јавног конкурса.
II
У случају да се јавни конкурс не оконча постављењем на положај начелника Општинске управе
општине Неготин, статус вршиоца дужности начелника Општинске управе општине Неготин може се
продужити најдуже још три месеца.
III
По истеку рока из тачке I и II диспозитива овог решења, постављени службеник се распоређује на
радно место на коме је био распоређен до постављења.
IV
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Неготин“.
Образложење
Општинско веће општине Неготин утврдило је решењем престанак радног односа и престанак
рада службеника на положају, Надежди Тодоровић начелнику Општинске управе општине Неготин, са
31.05.2018. године, због подношења писменог отказа.
Одредбама члана 49. став 2. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама
локалне самоуправе, прописано је да општинско веће поставља и разрешава начелника управе и заменика
начелника управе, док је чланом 56. став 2. истог Закона прописано да уколико није постављен начелник
управе, као и кад начелник управе није у могућности да обавља своју дужност дуже од 30 дана,
општинско веће може поставити вршиоца дужности – службеника који испуњава утврђене услове за радно
место службеника на положају, који ће обављати послове начелника управе најдуже на три месеца, без
спровођења јавног конкурса.
На основу члана 56. став 4. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама
локалне самоуправе прописано је да у случају да се јавни конкурс не оконча постављењем на положај,
статус вршиоца дужности може се продужити најдуже још три месеца.
Одредбама члана 46. тачка 7. Закона о локалној самоуправи и члана 64. тачка 8. Статута општине
Неготин, прописано је да Општинско веће поставља и разрешава начелника Општинске управе.
Зорица Мијушковић рођена је 14.02.1974. године у Зајечару. По занимању је дипломирани
правник. У Општинској управи општине Неготин, засновала је радни однос са 09.02.2004. године и
тренутно обавља послове просветног инспектора у Одељењу за инспекцијске послове. Има положен
државни стручни испит.
На основу напред наведеног, донето је решење као у диспозитиву.
Поука о правном леку: против овог решења жалба није допуштена, али се може покренути
управни спор пред Управним судом у Београду, у року од 30 дана од дана достављања.
Решење доставити: Зорици Мијушковић, Одељењу за буџет, финансије и локалну пореску
администрацију, Служби за заједничке послове, општинског услужног центра и информатике и архиви.
Број: 016-57/2018-III/07
01. јун 2018. године
Неготин

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ,
Владимир Величковић, дипл.педагог физичке културе,с.р.
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„Службени лист општине Неготин“

04.06.2018.

На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“,број:
54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/2013,63/2013-испр.,108/2013,142/2014,68/2015
–
др.
закон,103/2015, 99/2016 и 113/2017) и члана 6. 12. и 16. Одлуке о буџету општине Неготин за 2018.
годину (“Сл. лист општине Неготин”,број: 31/2017), председник општине Неготин, д о н о с и
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
I
Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Неготин за 2018.годину (“Сл. лист
општине Неготин”,број: 31/2017),у разделу 5.- Општинска управа,програм 15.-опште услуге локалне
самоуправе 0602, програмска активност –стална буџетска резерва 0602-0010, функција 111 – извршни и
законодавни органи, позиција 191, економска класификација 499100 – средства резерве – стална
резерва,одобравају се средства у износу од 1.000.000,00 динара.
II
Средства из става 1.овог решења распоређују се у оквиру раздела 5.- Општинска управа,програма
15.- опште услуге локалне самоуправе 0602, програмске активности –управљање у ванредним
ситуацијама 0602-0014, функције 111 – извршни и законодавни органи, позиције 192, економска
класификација 484100- накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода,у
износу од 1.000.000,00 динара.
III
О извршењу овог решења стараће се Одељење за буџет, финансије и локалну пореску
администрацију.
IV
Решење објавити у „Службеном листу општине Неготин“.
Образложење
На
основу
закључка команданта Штаба за ванредне ситуације за територију општине
Неготин,број:870-7-1/2018-II/09 од 02.03.2018. године,Одлуке о проглашењу ванредне ситуације на
територији општине Неготин,број: 870-7-2/2018-II/09 од 02.03.2018. године,Наредбе о ангажовању ДОО
„Станковић БМБ“ Неготин ради заштите и спасавања људи и материјалних добара за време снежних
падавина и наноса,број:870-7/2018-II/09 од 02.03.2018. године,Решења о утврђивању ценовника за радне
машине ангажоване у ванредним ситуацијама Општинског већа општине Неготин,број:870-11/2018-III/07
од 16.03.2018. године, рачуна број:U02-0003 од 23.05.2018. године ДОО „Станковић БМБ“ Неготин и
Обавештења председника општине о доношењу решења из сталне резерве,број: 401-301/2018-IV/04 од
28.05.2018. године , распоређују се средства у износу од 1.000.000,00 динара из сталне резерве.
Одлуком о буџету општине Неготин за 2018.годину (“Сл. лист општине Неготин”,број: 31/2017),
у разделу 5., програму 15.- опште услуге локалне самоуправе 0602, програмској активности –управљање
у ванредним ситуацијама 0602-0014, функцији 111 – извршни и законодавни органи, средства на
позицији 192,економској класификацији 484100- накнада штете за повреде или штету насталу услед
елементарних непогода нису довољна за измирење обавеза.
Та средства су недовољна да се изврше плаћања са наведене позиције по приспелом рачуну за
ангажоване радне машине у ванредним околностима.
Из тог разлога и на основу свега напред наведеног,одлучено је као у диспозитиву решења.
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: Управи за трезор Експозитури Неготин, Одељењу за буџет,
финансије и локалну пореску администрацију и архиви Општинске управе општине Неготин.
Број: 401-301/2018-II/04
Дана: 28.05.2018. године
Неготин

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

04.06.2018.
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На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“,број:
54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/2013,63/2013-испр.,108/2013,142/2014,68/2015
–
др.
закон,103/2015, 99/2016 и 113/2017) и члана 16. Одлуке о буџету општине Неготин за 2018. годину (“Сл.
лист општине Неготин”,број: 31/2017), председник општине Неготин, д о н о с и

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
I
Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Неготин за 2018.годину (“Сл. лист општине
Неготин”,број: 31/2017),у разделу 5.- Општинска управа,програм 15.-опште услуге локалне самоуправе
0602, програмска активност –текућа буџетска резерва 0602-0009, функција 111 – извршни и законодавни
органи, позиција 190, економска класификација 499100 – средства резерве – текућа резерва,одобравају се
средства у износу од 1.300.000,00 динара.
II
Средства из става 1. овог решења распоређују се у оквиру раздела 5. Општинска управа општине
Неготин,програма 15.-опште услуге локалне самоуправе 0602, програмске активности –управљање у
ванредним ситуацијама 0602-0014,функције 111 – извршни и законодавни органи,позиције 192,економскe
класификацијe 484100- накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода,у
износу од 1.300.000,00 динара.
III
О извршењу овог решења стараће се Одељење за буџет, финансије и локалну пореску
администрацију.
IV
Решење објавити у „Службеном листу општине Неготин“.

Образложење
На основу Обавештења председника oпштине о доношењу решења из текуће резерве за 2018.
годину,број: 401-302/2018-IV/04 од 28.05.2018. године за одобравањем додатних средстава по
приспелом рачуну за ангажоване радне машине у ванредним околностима и рачуна број:U02-0003 од
23.05.2018. године ДОО „Станковић БМБ“ Неготин,одобравају се додатна средства у износу од
1.300.000,00 динара из текуће резерве.
Одлуком о буџету општине Неготин за 2018.годину („Сл. лист општине Неготин“, број:
31/2017),у разделу 5., програму 15.- опште услуге локалне самоуправе 0602, програмској активности –
управљање у ванредним ситуацијама 0602-0014, функцији 111 – извршни и законодавни органи,
планирана средства на позицији 192,економској класификацији 484100- накнада штете за повреде или
штету насталу услед елементарних непогода,су недовољна да се изврше плаћања са наведене позиције по
приспелом рачуну за ангажоване радне машине у ванредним околностима.
Из тог разлога и на основу свега напред наведеног,одлучено је као у диспозитиву решења.
Решење доставити:Управи за трезор Експозитури Неготин, Одељењу за буџет, финансије и
локалну пореску администрацију и архиви Општинске управе општине Неготин.

Број: 401-302/2018-II/04
Дана: 28.05.2018. године
Неготин

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН
Владимир Величковић,дипл. педагог физичке културе,с.р.
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„Службени лист општине Неготин“

04.06.2018.

На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“,број:
54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/2013,63/2013-испр.,108/2013,142/2014,68/2015
–
др.
закон,103/2015, 99/2016 и 113/2017) и члана 16. Одлуке о буџету општине Неготин за 2018. годину (“Сл.
лист општине Неготин”,број: 31/2017), председник општине Неготин, д о н о с и
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
I
Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Неготин за 2018.годину (“Сл. лист
општине Неготин”,број: 31/2017),у разделу 5.- Општинска управа,програм 15.-опште услуге локалне
самоуправе 0602, програмска активност –текућа буџетска резерва 0602-0009,функција 111 – извршни и
законодавни органи, позиција 190, економска класификација 499100 – средства резерве – текућа
резерва,одобравају се средства у износу од 93.000,00 динарa Основној школи „Бранислав Нушић “ из
Уровице.
II
Средства из става 1.овог решења распоређују се у оквиру раздела 5. ,програма 9 – основно
образовање и васпитање 2002,програмске активности – функционисање основних школа 20020001,функције 912 – основно образовање,Основној школи „Бранислав Нушић“ из Уровице и то на
позицији 97-специјализоване услуге,економска класификација 4631- текући трансфери осталим нивоима
власти,код корисника економска класификација 424200-услуге образовања,културе и спорта,у износу од
12.000,00
динара и економска класификација 424300-медицинске услуге,у износу од 6.000,00
динара,у укупном износу од 18.000,00 динара и на позицији 97-материјал,економска класификација 4631текући трансфери осталим нивоима власти,код корисника економска класификација 426100административни материјал,у износу од 19.000,00 динара,економска класификација 426300-материјали
за образовање и усавршавање запослених,у износу од 30.000,00 динара, економска класификација
426400-материјали за саобраћај,у износу од 4.000,00 динара и економска класификација 426600материјали за образовање,културу и спорт,у износу од 22.000,00 динара,у укупном износу од 75.000,00
динара,што укупно износи 93.000,00 динара за измирење дуговања из претходног периода.
III
О извршењу овог решења стараће се Одељење за буџет, финансије и локалну пореску
администрацију.
IV
Решење објавити у „Службеном листу општине Неготин“.
Образложење
На основу захтева Основне школе „Бранислав Нушић “ из Уровице за одобравањем додатних
средстава,број:401-305/2018-IV/04 од 30.05.2018. године,Обавештења председнику општине о доношењу
решења из текуће резерве,број: 401-305/2018-IV/04 од 30.05.2018. године,одобравају се додатна
средства у износу од 93.000,00 динара из текуће резерве.
Одлуком о буџету општине Неготин за 2018.годину (“Сл. лист општине Неготин”,број: 31/2017),
у разделу 5.,програму
9 – основно образовање
и васпитање 2002,програмској активности –
функционисање основних школа 2002-0001,функцији 912 – основно образовање ,позицији 97специјализоване услуге и материјал,економска класификација 4631- текући трансфери осталим нивоима
власти,код Основне школе „Бранислав Нушић “ из Уровице нису планирана средства за измирење
дуговања из претходног периода.
Из тог разлога и на основу свега напред наведеног,одлучено је као у диспозитиву решења.
Решење доставити: OШ „Бранислав Нушић “ из Уровице,Управи за трезор Експозитури
Неготин, Одељењу за буџет, финансије и локалну пореску администрацију и архиви Општинске управе
општине Неготин.
Број: 401-305/2018-II/04
Дана:30.05.2018. године
Неготин
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН
Владимир Величковић,дипл. педагог физичке културе, с.р.

04.06.2018.
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