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На основу члана 7., 11., 17. и 18. 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, 83/2014 – др.закон), и члана 42. став 1. тачка 3. Статута општине Неготин
(,,Службени лист општине Неготин,,, број: 9/2015 - пречишћен текст), Скупштина општине Неготин на седници од
20.12. 2016. године , донoси
OДЛУКУ
О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН
Члан 1.
Овом Одлуком уводе се локалне комуналне таксе (у даљем тексту: комуналне таксе) за коришћење права,
предмета и услуга на територији општине Неготин и утврђују се обвезници, висина, олакшице, рокови и начин
плаћања локалне комуналне таксе.
Члан 2.
Комунална такса уводи сe за :
1) истицање фирме на пословном простору;
2) коришћење рекламних паноа, укључујући истицање и исписивање фирме ван пословног простора на
објектима и просторима који припадају општини (коловози, тротоари, зелене површине, бандере и слично);
3) држање моторних, друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина;
4) коришћење простора на јавним површинама или испред пословних просторија у пословне сврхе, осим
ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радности;
5) држање средстава за игру (,,забавне игре,,);
6) коришћење слободних површина за кампове, постављање шатора или за друге објекте привременог
коришћења;
7) заузеће јавних површина грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова.
Члан 3.
Обвезник комуналне таксе (у даљем тексту: обвезник) јесте корисник права, предмета и услуга за чије је
коришћење прописано плаћање комуналне таксе.
Комуналне таксе не плаћају се за коришћење права, предмета и услуга од стране државних органа и
организација, органа и организација територијалне аутономије и јединица локалне самоуправе, као и од стране
субјеката према којима општина Неготин врши права оснивача.
Члан 4.
Таксена обавеза настаје даном почетка коришћења права, предмета или услуге за чије је коришћење
прописано плаћање комуналне таксе.
Таксена обавеза траје док траје коришћење права, предмета или услуге.
Члан 5.
Обвезници за истицање фирме на пословном простору и за држање средстава за игру - "забавне игре" дужни
су да поднесу пријаву за утврђивање обавезе по основу локалне комуналне таксе Општинској управи општине
Неготин, Одељењу за буџет, финансије и локалну пореску администрацију (у даљем тексту: локална пореска
администрција).
Обвезник комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору који је у извештајној години, остварио
приход изнад 50.000.000 динара, у обавези је да до 30. марта године за коју се врши утврђивање локалне комуналне
таксе за истицање фирме на пословном простору, локалној пореској администрацији поднесе пореску пријаву ЛКТ са
следећим прилозима:
1) биланс успеха извештајне године достављен надлежном органу за статистичке и друге потребе, и
2) обавештење о разврставању.
Обвезник комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору и комуналне таксе за држање средстава
за игру - "забавне игре", дужан је да поднесе пријаву локалној пореској администрацији у року од 15 дана по:
1) почетку коришћења права, предмета и услуга,
2) настанку промене у пословању од значаја за утврђивање комуналне таксе.
Обвезник комуналне таксе из члана 2. став 1. тачке 2), 4), 6), и 7) подноси захтев за остваривање права пре
почетка коришћења права, предмета или услуге, Општинској управи општине Неготин, Одељењу за општу управу,
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имовинске и стамбено-комуналне послове (у даљем тексту: одељење за комуналне послове) ради прибављања акта
којим се одобрава коришћење права, предмета или услуге за чије коришћење је прописано плаћање комуналне таксе.
Пријава за утврђивање комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору подноси се на обрасцу
ЛКТ који је саставни део ове Одлуке - Прилог 1.
Пријава за утврђивање комуналне таксе за држање средстава за игру - "забавне игре" подноси се на обрасцу
ЗИ који је саставни део ове Одлуке - Прилог 2.
Члан 6.
За комуналну таксу која се утврђују у годишњем износу решењем локалне пореске администрације обвезник је
дужан да до донешења решења о утврђивању комуналне таксе за текућу годину, плаћа аконтације у висини и на начин
утврђеним решењем о утврђивању локалне комуналне таксе за претходну годину.
Разлику између комуналне таксе утврђене решењем за текућу годину и аконтационо плаћеног износа комуналне
таксе, обвезник је дужан да уплати у року од 15 дана од дана достављања решења о утврђивању комуналне таксе за
текућу годину.
Уколико обавезе плаћања комуналне таксе настане у току године а пријава није поднета односно у поступку
инспекцијског надзора је утврђен почетак коришћења права, предмета или услуге за чије је коришћење прописано
плаћање комуналне таксе, обвезник је дужан да комуналну таксу плати у року од 15 дана од дана достављања решења
којим му се утврђује обавеза плаћања комуналне таксе.
Обвезници, којима се у текућој години утврђује комунална такса решењем локалне пореске администрације за
претходне године применом прописа важећих у време настанка обавезе за плаћање комуналне таксе, рок за плаћање
обавезе је 15 дана од дана достављања решења којима им се утврђује комунална такса за претходне године.
Члан 7.
Комуналне таксе из члана 2. став 1. тачка 1) до 3) утврђују се у годишњем износу, а тачке од 4) до 7) утврђују
се у дневном износу.
Посебном општинском одлуком може бити уређено давање на коришћење површине јавне намене, простора и
објеката који припадају општини, слободних површина путем јавног надметање односно прикупљања писаних понуда,
а да почетни лицитациони износ буде износ локалне комуналне таксе утврђене таксеном тарифом.
Уколико се површине, простори и објекти из става 2. овог члана дају на период дужи од годину дана, а
излицитирани износ локалне комуналне таксе је исти почетном лицитационм износу или виши од почетног
лицитационог износа до 30%, излицитирани износ локалне комуналне таксе се за сваку наредну годину увећава за 5%.
Члан 8.
Комунална такса из члана 2. тачка 4. ове Одлуке плаћа се по зонама:
1) екстра зона обухвата: Трг Стевана Мокрањца, Трг Ђорђа Станојевића и угао Војводе Мишића и Станка
Пауновића (испред ,,Снек бара,,);
2) прва зона обухвата:остале улице у граду;
3) друга зона обухвата: подручја сеоских месних заједница.
Члан 9.
Обвезник комуналне таксе подноси пријаву најкасније у року од 15 дана од дана почетка коришћења права,
предмета и услуга за које је уведена комунална такса.
Обвезник комуналне таксе дужан је да сваку насталу промену пријави надлежном органу у року од 15 дана од
дана настанка промене.
Члан 10.
Уплата прихода од комуналних такси врши се на одговарајуће уплатне рачуне код Управе за трезор Републике
Србије, прописане Правилником o условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распореду средстава
са тих рачуна.
Члан 11.
У погледу начина утврђивања комуналне таксе, обрачунавање, застарелости, наплате, рокова за плаћање,
обрачуна камате и осталог примењују се одредбе Закона о пореском поступку и пореској администрацији.
Члан 12.
Утврђивање, контролу и наплату комуналне таксе вршиће локална пореска администрација за:
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1) истицање фирме на пословном простору;
2) држање средстава за игру ("забавне игре").
Утврђивање и наплату комуналне таксе вршиће одељење за комуналне послове за:
1) коришћење слободних површина за кампове, постављање шатора или других објеката привременог
коришћења;
2) коришћење рекламних паноа, укључујући и истицање и исписивање фирме ван пословног простора на
објектима и просторима који припадају општини Неготин (коловози, тротоари, зелене површине, бандере и сл.);
3) коришћење простора на јавним површинама или испред пословних просторија у пословне сврхе, осим
ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности;
4) заузеће јавне површине грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова.
Одељење за комуналне послове вршиће и контролу наплаћених комуналних такси из претходног става
уколико се комунална такса наплаћује приликом издавања одбрења, а вршиће контролу локална пореска
администрација ако је посебном одлуком предвиђено да је одобрење одељења за комуналне послове основ за
утврђивање и наплату комуналне таксе од стране локалне пореске администарције.
Контролу и наплату комуналне таксе, у име и за рачун буџета општине Неготин, за држање моторних
друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина врши Министарство унутрашњих послова,
Дирекција полиције, Полицијска станица Неготин приликом регистрације возила.
Члан 13.
Надзор над применом ове одлуке врши надлежана инспекција.

Члан 14.
Саставни део ове Одлуке представља таксена тарифа утврђена за поједина права, предмете и услуге.
Члан 15.
Новчаном казном од 15.000 динара казниће се за прекршај физичко лице таксени обвезник који у прописаном
року не поднесе пријаву о настанку обавезе или пријаву о промени која утиче на утврђену обавезу плаћања локалне
комуналне таксе.
Новчаном казном од 50.000 динара казниће се и предузетник који учини прекршај из става 1. овог члана.
Члан 16.
Новчаном казном од 100.000 динара казниће се за прекршај правно лице које у прописаном року не поднесе
пријаву о настанку обавезе или пријаву о промени која утиче на утврђену обавезу плаћања локалне комуналне таксе.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у правном лицу новчаном казном од 15.000
динара.
Члан 17.
Даном почетка примене ове Одлуке престаје да важи Одлука о локалним комуналним таксама на територији
општине Неготин (,,Службени лист општине Неготин,, број: 27/2015, 5/2016).
Члан 18.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
примењиваће се од 01. јануара 2017. године.

,,Службеном

Број: 434-24/2016-I/08
20.12. 2016. године
Неготин
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
ПРЕДСЕДНИК
др мед.Љубисав Божиловић,с.р.

листу општине Неготин,,, а
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ТАРИФА
ЛОКАЛНИХ КОМУНАЛНИХ ТАКСИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН
Тарифни број 1
За истицање фирме на пословном простору утврђује се локална комунална такса у годишњем износу, и то за:
1) правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у средња правна лица, као и
предузетници, микро и мала правна лица која имају годишњи приход преко 50.000.000 динара (осим предзетника и
правних лица која обављају делатност: банкарства, осигурања имовине и лица, производње и трговине нафтом и
дериватима нафте, производње и трговине на велико дуванским производима, производње цемента, поштаских,
мобилних и телефонских услуга, електропривреде, казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања коцкарских
услуга и ноћних барова и дискотека), фирмарину плаћају у износу од две просечне зараде;
2) правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у велика правна лица, (осим
предзетника и правних лица која обављају делатност: банкарства, осигурања имовине и лица, производње и трговине
нафтом и дериватима нафте, производње и трговине на велико дуванским производима, производње цемента,
поштанских, мобилних и телефонских услуга, електропривреде, казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и
пружања коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека), фирмарину плаћају у износу од три просечне зараде;
3) правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у велика, средња, микро и
мала правна лица, у смислу закона којим се уређује рачуноводство и предузетници, а обављају делатности банкарства,
осигурања имовине и лица, производње и трговине нафтом и дериватима нафте, производње и трговине на велико
дуванским производима, производње цемента, поштанских, мобилних и телефонских услуга, електропривреде, казина,
коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека, фирмарну плаћају у
износу од десет просечних зарада.
Под просечном зарадом у смислу тачке 1), 2) и 3) става 1. овог тарифног броја, сматра се просечна зарада
по запосленом остварена на територији општине Неготин у периоду јануар-август године која претходи години за коју
се утврђује фирмарина, према подацима републичког органа надлежног за послове статистике.
Фирма је сваки истакнути назив или име које упућује на то да правно лице (у седишту или огранку или
представништву) или физичко лице (у седишту или издвојеном месту) обавља делатност, без обзира да ли се обележје
налази са улице, у ходнику, дворишту, на степеништу, на улазним вратима или на неком другом месту објекта где се
налази пословна просторија у којој обавља делатност.
Ако обвезник има више истакнутих фирми на истом објекту такса се плаћа само за једну.
Таксена обавеза настаје даном почетка обављања делатности под којом се подразумева:
1) дан регистрације правног лица код надлежног регистрационог органа,
2) дан почетка обављања делатности предузетника наведен у решењу регистрационог органа,
3) дан доношења одлуке о образовању огранка привредног друштва или регистрације огранка привредног друштва,
када је регистрација огранка обавезна у складу са посебним законом,
4) дан регистрације представништва страног правног лица,
5) дан регистрације издвојеног места за обављање делатности предузетника или почетак обављања делатности у
издвојеном месту.
Обвезник који не обавља делатност у току целе пословне године (основан у току године, привремена одјава
обављања делатности у току године, престанак обављања делатности) плаћа таксу сразмерно времену обављања
делатности у односу на годишњи износ таксе за ту делатност, с тим да је дужан да о наведеним чињеницама обавести
локалну пореску администрацију у року од 15 дана од настанка промене.
Обвезнику из става 1. тачка 1) и тачка 2) овог тарифног броја који на територији општине Неготин обавља
делатност у више пословних објеката комунална такса за истицање фирме на пословном простору утврђује се и
наплаћује за сваки објекат у коме обавља делатност и на коме истиче фирму и то за један објекат пун износ комуналне
таксе, а за сваки наредни до пет пословних објеката плаћа комуналну таксу у висини 50% од прописане таксе, а за
сваки наредни преко пет пословних објеката плаћа комуналну таксу у висини 20% од прописане таксе.
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Обвезнику из става 1. тачка 3) овог Тарифног броја утврђује се и наплаћује комунална такса за истицање
фирме на пословном простору:
1) у коме обавља неку од наведених делатности и то за један објекат пун износ комуналне таксе, а за сваки
наредни до пет пословних објеката плаћа комуналну таксу у висини 50% од прописане таксе, а за сваки наредни преко
пет пословних објеката плаћа комуналну таксу у висини 20% од прописане таксе;
2)

у којима не обавља неку од наведених делатности 10% од прописане таксе.

Обвезник је дужан да таксу из овог тарифног броја плаћа до 15 у месецу за претходни месец.
Тарифни број 2
За коришћење рекламних паноа, укључујући истицање и исписивање фирме ван пословног простора на
објектима и просторима који припадају општини (коловози, тротоари, зелене површине, бандере и слично) утврђује се
локална комунална такса у годишњем износу по једном месту истицања у износу од 10%, а за свако наредно место 5%
од износа утврђеног у Тарифном броју 1.
Одељења за комуналне послове издаје одобрење и наплаћује комуналну таксу приликом издавања одобрења
правном или физичком лице које истичиеили исписује фирму ван пословног простора.
Одељење за комуналне послове је у обавези да један примерак одобрења за истицање фирме ван пословног
простора достави локалној пореској администрацији са следећим подацима:
1) за правна лица: порески идентификациони број, матични број правног лица, текући рачун и адреса седишта
правног лица;
2) за предузетнике: порески идентификациони број, матични број, текући рачун и назив са адресом.
Тарифни број 3
За држање моторних, друмских и прикључних возила осим пољопривредних возила и машина, утврђује се
комунална такса у годишњем износу према радној запремини мотора и то:
1) за теретна возила:
- за камионе до 2 т носивости

1.640 динара;

- за камионе од 2 т до 5 т носивости

2.180 динара;

- за камионе од 5 т до 12 т носивости

3.820 динара;

- за камионе преко 12 т носивости

5.450 динара;

2) за теретне и радне приколице (за путничке аутомобиле)

540 динара;

3) за путничка возила:
- до 1.150 цм3

540 динара,

- преко 1.150 цм3 до 1.300 цм3

1.090 динара,

- преко 1.300 цм3 до 1.600 цм3

1.630 динара,

- преко 1.600 цм3 до 2.000 цм3

2.180 динара,

- преко 2.000 цм3 до 3.000 цм3

3.290 динара,

- преко 3.000 цм3

5.450 динара,

4) за мотоцикле:
- до 125 цм3

440 динара,

- преко 125 цм3 до 250 цм3

650 динара,

- преко 250 цм3 до 500 цм3

1.090 динара,

- преко 500 цм3 до 1.200 цм3

1.320 динара,

- преко 1.200 цм3

1.630 динара;
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50 динара;

6) за прикључна возила: теретне приколице, полуприколице и специјалне теретне приколице за превоз
одређених врста терета:

- 1 т носивости

440 динара,

- од 1 т до 5 т носивости

760 динара,

- од 5 т до 10 т носивости

1.040 динара,

- од 10 т до 12 т носивости

1.420 динара,

- носивости преко 12 т

2.180 динара,

7) за вучна возила (тегљаче):
- чија је снага мотора до 66 киловата

1.630 динара,

- чија је снага мотора од 66-96 киловата

2.180 динара,

- чија је снага мотора од 96-132 киловата

2.740 динара,

- чија је снага мотора од 132-177 киловата

3.290 динара,

- чија је снага мотора преко 177 киловата

4.380 динара;

8) за радна возила, специјална адаптирана возила за превоз реквизита за путујуће забаве, радње и атестирана
специјализована возила за превоз пчела - 1.090 динара.
Тарифни број 4
За коришћење простора на јавним површинама или испред пословних просторија у пословне сврхе, осим ради
продаје штампе, књига, публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности, утврђује се
комунална такса дневно за сваки цео или започети квадратни метар,и то за:
1) излагање и продају робе на мало, надстрешнице за склањање људи у јавном превозу, мање монтажне објекте
привременог карактера на јавним површинама постављене у складу са посебном општинском одлуком, сем наведених
у тачки 3) до 8) става 1. овог тарифног броја:
(1) екстра зона

33 динара;

(2) прва зона 20 динара;
(3) друга зона

16 динара;

2) постављање поштанских сандучади и телефонских говорница комунална такса из тачке 1. става 1. овог
тарифног броја умањује се за 50%;
3) летње баште у периоду од 1.марта до 31. октобра:
(1) екстра зона

15 динара;

(2) прва зона 11 динара;
(3) друга зона

7 динара;

4) зимске баште, у периоду од 1.новембра до краја фебруара, 50% од износа из тачке 3. става 1. овог тарифног
броја у одговарајућој зони;
5) столове и столица до 6m²:
(1) екстра зона

15 динара;

(2) прва зона 11 динара;
(3) друга зона

7 динара;
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6) забавне паркове, циркусе и друге објекте забавних радњи:
(1) екстра зона

22 динара;

(2) прва зона 16 динара;
(3) друга зона

11 динара;

7) монтажне гараже 2 динарa без обзира на зону;
8) балон хале спортске намене 1 динар без обзира на зону,
9) време одржавања вашара, сајмова, изложби и других манифестација, такса се утврђује у износу од 880,00
динара без обзира на зону;
За коришћење простора на јавним површинама или испред пословних просторија у пословне сврхе дечијим
аутомобилима, дневно по аутомобилу:
1)

екстра зона

2)

прва зона

3)

друга зона

16 динара;
11 динара;
6 динара.

Такса из овог тарифног броја плаћа се до 15 у месецу за претходни месец на основу задужења локалне пореске
администрације а по претходно издатом одобрењу одељења за комуналне послове, осим у случају из става 1. тачка 9) и
става 2. када се плаћа приликом издавања одобрења.
Одељење за комуналне послове може издати одобрење за коришћење јавне површине у пословне сврхе у
текућој години након што по службеној дужности прибави извештај од локалне пореске администрације да је обвезник
измирио обавезе за комуналну таксу за коришћење јавне површине у пословне сврхе за претходне године.
Одељење за комуналне послове је у обавези да један примерак одобрења за коришћење простора на јавним
површинама достави локалној пореској администрацији са следећим подацима:
- за правна лица: порески идентификациони0 број, матични број правног лица, текући рачун и адреса седишта
правног лица;
- за предузетнике: порески идентификациони0 број, матични број, текући рачун, назив радње са адресом.
Ако се поред штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће
радиности, продаје нека друга роба, такса се плаћа у целокупном прописаном износу из овог тарифног броја.
Тарифни број 5.
За држање средстава за игру „ забавне игре“ утврђује се локална комунална такса дневно и то 10 динара по
апарату за забавне игре (компјутери, флипери, билијари и сл.).
Под забавним играма у смислу овог тарифног броја сматрају се игре на рачунарима, симулаторима, видеоаутоматима, флиперима и другим сличним направама које се стављају у погон помоћу новца или жетона, као и пикадо,
билијар и друге сличне игре, у којима се учествује уз наплату, а у којима учесник не може остварити добитак у новцу,
стварима, услугама или правима, већ право на једну или више бесплатних игара исте врсте.
Таксу из овог тарифног броја плаћа корисник простора у коме се држи (приређује) забавна игра, на основу
задужења локалне пореске администрације.
Обвезник је дужан да таксу из овог тарифног броја плаћа до 15 у месецу за претходни месец.
Тарифни број 6
За коришћење слободних површина за кампове, постављање шатора или друге облике привременог
коришћења, утврђује се комунална така сразмерно времену коришћења за сваки започети или цео квадратни метар
заузете површине дневно 22 динара.
Комуналну таксу из овог тарифног броја плаћа корисник површине приликом издавања одобрења одељења за
комуналне послове
Тарифни број 7
За заузеће јавне површине грађевинским и осталим материјалом и за извођење грађевинских радова, утврђује
се комунална такса дневно за сваки започети или цео квадратни метар, и то:
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при изградњи објеката 33 динара;
при извођењу радова на објектима који изискују раскопавање коловоза и тротоара 55 динара;
при заузимању јавних површина у осталим случајевима (складирање огревног материјала и сл.) 77 динара;
при заузимању јавних површина које захтевају забрану кретања возила и пешака и паркирање возила 110 динара.
Комунална такса из овог тарифног броја плаћа се приликом издавања одобрења одељења за комуналне
послове.
Комунална такса увећава се за 100% уколико се дозвољени рок за заузимање јавне површине продужи.
1)
2)
3)
4)

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
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Општина Неготин
Општинска управа
Одељење за буџет, финансије и локалну пореску администрацију
Образац ЛКТ
Прилог 1
ПРИЈАВА
ЗА ЛОКАЛНУ КОМУНАЛНУ ТАКСУ ЗА ИСТИЦАЊЕ ФИРМЕ за 201_ годину
1. ПОДАЦИ О ТАКСЕНОМ ОБВЕЗНИКУ
1.1

Фирма - пословно име

1.2

Порески идентификациони број (ПИБ)

1.3

Име и презиме власника (оснивача)

1.4

Матични број (правног лица, односно предузетника)

1.5 Јединствени матични број грађана (ЈМБГ)
1.6

Подаци о седишту / пребивалишту
1.6.1. Адреса, телефон, факс, Е-маил

2. ПОДАЦИ О ДЕЛАТНОСТИ (ИСТАКНУТОЈ ФИРМИ)
2.1
2.1.1
2.1.2
2.2.

Претежна делатност (назив и шифра)
Адреса објекта-седишта на коме је истакнута фирма
Датум почетка обављања делатности
Број истакнутих фирми ван пословног седишта

3. ОСТВАРЕН ГОДИШЊИ ПРИХОД У ПЕРИОДУ 01.01. - 31.12.201_. године (у 000 динара)
4. ПОДАТАК О РАЗВРСТАВАЊУ ПРАВНОГ ЛИЦА
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

ВЕЛИКО ПРАВНО ЛИЦЕ
СРЕДЊЕ ПРАВНО ЛИЦЕ
МАЛО ПРАВНО ЛИЦЕ
МИКРО ПРАВНО ЛИЦЕ

5. ТАКСЕНИ ОБВЕЗНИК ОБАВЉА ДЕЛАТНОСТ И ИСТИЧЕ ФИРМУ НА СЛЕДЕЋИМ ПОСЛОВНИМ ЈЕДИНИЦАМА
(НАВЕСТИ НАЗИВ, АДРЕСУ, ШИФРУ ДЕЛАТНОСТИ И ДАТУМ ПОЧЕТКА ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ СВАКОГ
ОБЈЕКТА) - УКОЛИКО ОБВЕЗНИК ИМА ВИШЕ ОБЈЕКАТА, ИСТЕ НАВЕСТИ У ПОСЕБНОМ ПРИЛОГУ ILI НА
ПОЛЕЂИНИ ПРИЈАВЕ.
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Р.Б. НАЗИВ ПОСЛОВНЕ ЈЕДИНИЦЕ АДРЕСА ПОСЛОВНЕ ЈЕДИНИЦЕ ШИФРА ДЕЛ. ДАТУМ ПОЧ. ОБАВЉ. ДЕЛ.
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
НАПОМЕНА: На основу члана 9. Одлуке о локалним комуналним таксама на територији општине Неготин
обвезници комуналне таксе су дужни да сваку насталу промену пријаве у року од 15 дана од дана настанка
промене (нпр. решење о привременој одјави, решење о промени делатности, решење о промени седишта.....).
6. НАПОМЕНА ОБВЕЗНИКА КОМУНАЛНЕ ТАКСЕ

Попуњава подносилац пријаве
Под кривичном и материјалном одговорношћу изјављујем да су подаци у пријави потпуни и тачни:
____________________
(место)

____________________
(датум)

M.П.

Попуњава Општинска управе општине Неготин
Потврда о пријему пријаве

бразац ЗИ

____________________
(потпис одговорног лица - подносиоца пријаве)
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Прилог 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Општина Неготин
Општинска управа
Одељење за буџет, финансије и локалну пореску администрацију

ПРИЈАВА
ЗА ЛОКАЛНУ КОМУНАЛНУ ТАКСУ ЗА ДРЖАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ИГРУ за 201_ годину
1. ПОДАЦИ О ТАКСЕНОМ ОБВЕЗНИКУ
1.1

Фирма - пословно име
Порески идентификациони број (ПИБ)

1.2

Име и презиме власника (оснивача)

1.3
1.4

Матични број (правног лица, односно предузетника)

1.5 Јединствени матични број грађана (ЈМБГ)
1.6

Подаци о седишту / пребивалишту

1.6.1.

Адреса, телефон, факс, Е-маил

2. ПОДАЦИ О ДЕЛАТНОСТИ
2.1

Претежна делатност (назив и шифра)

2.1.1

Адреса објекта у коме се приређују забавне игре

2.1.2

Адреса објекта у коме се приређују забавне игре

3. ТАКСЕНИ ОБВЕЗНИК ОБАВЉА ДЕЛАТНОСТ ПРИРЕЂИВАЊА ЗАБАВНИХ ИГАРА СЛЕДЕЋИМ АПАРАТИМА
Р.Б.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

ВРСТА АПАРАТА

МАРКА/ТИП

УКУПАН БРОЈ АПАРАТА

СЕРИЈСКИ БРОЈ АПАРАТА

НАПОМЕНА: На основу члана 9. Одлуке о локалним комуналним таксама на територији општине Неготин
обвезници комуналне таксе су дужни да сваку насталу промену пријаве у року од 15 дана од дана настанка
промене.
5. НАПОМЕНА ОБВЕЗНИКА КОМУНАЛНЕ ТАКСЕ
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Попуњава подносилац пријаве
Под кривичном и материјалном одговорношћу изјављујем да су подаци у пријави потпуни и тачни:
____________________
(место)

____________________
(датум)

Попуњава Општинска управе општине Неготин
Потврда о пријему пријаве

M.П.

____________________
(потпис одговорног лица - подносиоца пријаве)
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На основу одредби члана 43. и 47. Закона о буџетском систему 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 и 103/2015),члана 32. став 1. тачка 2.
Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр. 129/2007 и 83/2014-др. закон) и члана 42. став 1. тачка 2. Статута општине Неготин
(„Службени лист општине Неготин“број:9/2015-пречишћен текст),Скупштина општине Неготин на седници одржаној дана 20. 12.2016. године,
д о н е л а ј е

О Д Л У К У
О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ НЕГОТИН ЗА 2017. ГОДИНУ
I – ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
Приходи и примања,расходи и издаци буџета општине Неготин за 2017. годину (у даљем тексту: буџет), састоје се од:

А.

РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА

Економска класификација

1.

Укупни приходи и примања остварени по основу продаје
нефинансијске имовине

7+8

1.086.597.000

2.

Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине

4+5

1.170.097.000

3.

Буџетски суфицит/дефицит

4.

Издаци за набавку финансијске имовине (осим за набавку
домаћих хартија од вредности)

5.

Укупан фискални суфицит/дефицит

Б.

РАЧУН ФИНАНСИРАЊА

1.

Примања од задуживања

(7+8) - (4+5)
62

у динарима

-83.500.000
0

((7+8) - (4+5)) - 62

-83.500.000

91

100.000.000
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2.

Примања од продаје финансијске имовине

3.

Издаци за набавку финансијске имовине (осим за набавку
домаћих хартија од вредности)

4.

Издаци за отплату главнице дуга

5.

Нето финансирање

6.

Укупан фискални суфицит/дефицит плус нето финансирање

В.

В. ДОДАТНИ ПРИХОДИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

Број 21 – Страна 897

92

1.000.000

6211

0

61

17.500.000

(91+92) - (61+6211)

83.500.000

(((7+8) - (4+5)) - 62) + ((91+92)(6211+61))

71.400.000
292.808.000

Приходи и примања,расходи и издаци буџета утврђени су у следећим износима:

ОПИС
1
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ
НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
1. Порески приходи
1.1.Порез на доходак,добит и капиталне добитке (осим
самодоприноса)
1.2. Самодопринос
1.3. Порез на имовину
1.4. Порез на добра и услуге (осим накнада које се користе преко
Буџетског фонда), у чему:
- поједине врсте прихода са одређеном наменом (наменски приходи)
1.5. Остали порески приходи
2. Непорески приходи (осим накнада које се користе преко Буџетског
фонда), у чему:

у дин
Економска
класификација
2
7+8

Средства
из буџета
3

71

1.086.597.000
712.577.000

711

307.827.000

711180
713

50.000
255.000.000

714

79.750.000

716

70.000.000

74

114.620.000
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- поједине врсте прихода са одређеном наменом (наменски приходи)
3. Донације
4. Трансфери
5. Примања од продаје нефинансијске имовине
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ
НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
1. Текући расходи
1.1. Расходи за запослене
1.2. Коришћење роба и услуга
1.3. Отплата камата
1.4. Субвенције
1.5. Социјална заштита из буџета
1.6. Остали расходи,у чему
- средства резерви
2. Трансфери
3. Издаци за набавку нефинансијске имовине
4. Издаци за набавку финансијске имовине (осим 6211)
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И
ЗАДУЖИВАЊА
1. Примања по основу отплате кредита и продаје
финансијске имовине
2. Задуживање
2.1. Задуживање код домаћих кредитора

7141
731+732
733
8
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0
250.100.000
4.100.000

4+5

1.170.097.000

4
41
42
44
45
47

918.761.000
239.538.000
395.969.000
4.500.000
28.100.000
9.625.000

48+49

85.502.000

463+465
5
62

155.527.000
251.336.000
/
101.000.000

92

1.000.000

91

100.000.000

911

100.000.000

2.2. Задуживање код страних кредитора
ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
3. Отплата дуга

912

3.1. Отплата дуга домаћим кредиторима
3.2. Отплата дуга страним кредиторима
3.3. Отплата дуга по гаранцијама
4. Набавка финансијске имовине

611
612
613
6211

17.500.000
61

НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ
ГОДИНА (класа 3,извор финансирања 13)

3

НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ИЗ
ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА (класа 3,извор финансирања 14)

3

17.500.000

30.025.000
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Члан 2
Расходи и издаци буџета из члана 1. ове Одлуке користе се за следеће програме
ОПШТИ ДЕО - ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА
Шифра
Програмска
Програ
активност/
м
Пројекат
1
2
1101

3
Програм 1. Урбанизам и просторно планирање

1101-0001

Просторно и урбанистичко планирање

1101-0002

Спровођење урбанистичких и просторних планова
Програм 2. Комуналне делатности

1102

Средства из
буџета

Структура %

Сопствени и
други приходи

Укупна
средства

Надлежан
орган/особа

4

5

6

7

8

16.934.000,00

1,4%

10.000,00

16.944.000,00

16.934.000,00

1,4%

10.000,00

16.944.000,00

0,00

0,0%

115.200.000,00

9,6%

0

115.200.000,00

58.000.000,00

4,9%

0

58.000.000,00

4.200.000,00

0,4%

0

4.200.000,00

0,00

0,0%

0

0,00

12.500.000,00

1,1%

0

12.500.000,00

0,00

1102-0001

Управљање/одржавање јавним осветљењем

1102-0002

Одржавање јавних зелених површина

1102-0003

Одржавање чистоће на површинама јавне намене

1102-0004

Зоохигијена

1102-0005

Уређивање, одржавање и коришћење пијацa

0,00

0,0%

0

0,00

1102-0006

Одржавање гробаља и погребне услуге

0,00

0,0%

0

0,00

1102-0007

Производња и дистрибуције топлотне енергије

0,00

0,0%

0

0,00

1102-0008

Управљање и снабдевање водом за пиће

0,00

0,0%

0

0,00

1102-0009

Остале комуналне услуге
Програм 3. Локални економски развој

40.500.000,00

3,3%

0

40.500.000,00

21.100.000,00

1,8%

50.010.000,00

71.110.000,00

18.000.000,00

1,5%

50.010.000,00

68.010.000,00

1501

1502

Назив

1501-0001

Унапређење привредног и инвестиционог
амбијента

1501-0002

Мере активне политике запошљавања

1.000.000,00

0,1%

1501-0003

Подстицаји за развој предузетништва
Програм 4. Развој туризма

2.100.000,00
18.368.000,00

0,2%
1,5%

1.000.000,00
2.100.000,00
15.317.000,00

33.685.000,00

Број 21 – Страна 900
1502-0001
1502-0002

„Службени лист општине Неготин“

Управљање развојем туризма
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0,0%

0,00

Промоција туристичке понуде

8.617.000,00

0,7%

6.388.000,00

15.005.000,00

1502-П1

Пројекат:Манифестација "Сајам меда и вина"

2.599.000,00

0,2%

1.590.000,00

4.189.000,00

1502-П2

Пројекат: Остали пројекти из области туризма

2.057.000,00

0,2%

70.000,00

2.127.000,00

1502-П3

Пројекат:Концерт посвећен Луису

1502-П4

Пројекат: "Седам чуда округа Бор и Мехединци"
Програм 5. Пољопривреда и рурални развој
Подршка за спровођење пољопривредне политике
у локалној заједници

7.269.000,00

11.625.000,00

0,00

28.000.000,00

0101
0101-0001

739.000,00

0,1%

4.356.000,00
28.000.000,00

0,4%
2,4%

739.000,00

28.000.000,00

2,4%

Мере подршке руралном развоју
Програм 6. Заштита животне средине

40.000.000,00

0,0%
3,4%

0401-0001

Управљање заштитом животне средине

40.000.000,00

3,4%

0401-0002

Праћење квалитета елемената животне средине

0,00

0,0%

0

0,00

0401-0003

Заштита природе

0,00

0,0%

0

0,00

0401-0004

Управљање отпадним водама

0,00

0,0%

0

0,00

0401-0005

Управљање комуналним отпадом

0,00

0,0%

0

0,00

0401-0006

0,00

0,0%

0

0,00

183.000.000,00

15,4%

30.000.000,00

213.000.000,00

0701-0001

Управљање осталим врстама отпада
Програм 7. Организација саобраћаја и
саобраћајна инфраструктура
Управљање саобраћајем

0,00

0,0%

0

0,00

0701-0002

Одржавање саобраћајне инфраструктуре

183.000.000,00

15,4%

30.000.000,00

213.000.000,00

0701-0003

Управљање јавним паркиралиштима

0,0%

0

0,00

0701-0002

Јавни градски и приградски превоз путника

0,0%

0

0,00

73.431.000,00

6,2%

41.302.000,00

114.733.000,00

2001-0001

Програм 8. Предшколско васпитање и
образовање
Функционисање предшколских установа

73.431.000,00
116.950.000,00

6,2%
9,8%

41.302.000,00
0

114.733.000,00
116.950.000,00

2002-0001

Програм 9. Основно образовање и васпитање
Функционисање основних школа

98.050.000,00

8,3%

98.050.000,00

1.500.000,00

0,1%

1.500.000,00

430.000,00

0,0%

430.000,00

600.000,00

0,1%

600.000,00

0101-0002
0401

0701

2001

2002
2002-П1
2002-П2
2002-П3

ОШ "Бранко Радичевић" Неготин-Опремање две
информатичке учионице
ОШ "Бранко Радичевић" Неготин-Побољшање
противпожарне заштите и безбедности
ОШ "Вук Караџић" Неготин-Пројектно планирање
за санацију спољне фасаде и замену столарије на
згради матичне школе

28.000.000,00
0

0,00

0,00

40.000.000,00
40.000.000,00

20.12.2016.

2002-П4
2002-П5
2002-П6

2002-П7
2002-П8

2002-П9
2002-П10
2002-П11
2002-П12

2002-П13

2002-П14
2002-П15
2003
2003-0001
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ОШ "Вера Радосављевић"Неготин-Инвестиционо
одржавање санитарних чворова
ОШ "Павле Илић Вељко" Душановац-Адаптација у
згради школе-санитарни чвор
ОШ "Хајдук Вељко" Штубик -Реконструкција
крова и постављање олука у подручном одељењу у
Плавни
ОШ "Хајдук Вељко" Штубик -Изградња шупе за
огревно дрво у подручном одељењу у Шаркамену
ОШ "Хајдук Вељко" Штубик -Капитално
одржавање крова на школској згради у матичној
школи у Штубику
ОШ "Момчило Ранковић" Рајац-Замена фасадне
столарије у школи у Вељкову
ОШ "Момчило Ранковић" Рајац-Замена котла у
школи у Рајцу
ОШ "Момчило Ранковић" Рајац-Израда ограде у
школском дворишту
ОШ "Момчило Ранковић" Рајац-Пројектна
документација за реконструкцију крова и плафона
у школи у Александровцу
ОШ "Стеван Мокрањац" КобишницаИнвестиционо одржавање зграде матичне школе у
Кобишници
ОШ "Бранислав Нушић" Уровица-Реконструкција
крова на школској згради
ОШ "12. септембар" Неготин -Уређење фасаде
зграде школе
Програм 10. Средње образовање и васпитање
Функционисање средњих школа

2003-П3

Неготинска гимназија -Реконструкција мокрих
чворова за ученике и наставнике
Неготинска гимназија -Адаптација подова у две
учионице
Техничка школа-Санација мокрих чворова

2003-П4

Техничка школа-Замена столарије на згради школе

2003-П1
2003-П2
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407.000,00

0,0%

407.000,00

1.818.000,00

0,2%

1.818.000,00

206.000,00

0,0%

206.000,00

300.000,00

0,0%

300.000,00

3.491.000,00

0,3%

3.491.000,00

232.000,00

0,0%

232.000,00

300.000,00

0,0%

300.000,00

300.000,00

0,0%

300.000,00

300.000,00

0,0%

300.000,00

7.416.000,00

0,6%

7.416.000,00

1.000.000,00

0,1%

1.000.000,00

600.000,00

600.000,00

24.697.000,00

0,1%
2,1%

19.397.000,00

1,6%

19.397.000,00

3.750.000,00

0,3%

3.750.000,00

250.000,00

0,0%

250.000,00

600.000,00

0,1%

600.000,00

400.000,00

0,0%

400.000,00

0

24.697.000,00
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0901-0001

Уметничка школа "Стеван Мокрањац" НеготинСанација фасаде,крова и врата помоћне зграде
Програм 11. Социјална и дечија заштита
Социјалне помоћи

0901-0002

Прихватилишта и друге врсте смештаја

1.055.000,00

0,1%

2.000.000,00

3.055.000,00

0901-0003

Подршка социо-хуманитарним организацијама

5.000.000,00

0,4%

0

5.000.000,00

2003-П5
0901

0901-0005

Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне
услуге
Подршка реализацији програма Црвеног крста

0901-0006

Подршка деци и породица са децом

0901-0007

Подршка материјално угрожених лица/породица
Подршка старим лицима и/или особама са
инвалидитетом
Програм 12.Здравствена заштита
Функционисање установа примарне здравствене
заштите
Мртвозорство

0901-0004

0901-0008
1801
1801-0001
1801-0002
1801-0003
1201
1201-0001
1201-0002
1201-П1

Спровођење активности из области друштвене
бриге за јавно здравље
Програм 13. Развој културе и информисања
Функционисање локалних установа културе
Јачање културне продукције и уметничког
стваралаштва

1301-0002

Пројекат: Мокрањчеви дани
Унапређење система очувања и представљања
културно-историјског наслеђа
Остваривање и унапређивање јавног интереса у
области јавног информисања
Унапређење јавног информисања на језицима
националних мањина
Унапређење јавног информисања особа са
инвалидитетом
Програм 14. Развој спорта и омладине
Подршка локалним спортским организацијама,
удружењима и савезима
Подршка предшколском и школском спорту

1301-0003

Одржавање спортске инфраструктуре

1201-0003
1201-0004
1201-0005
1201-0006
1301
1301-0001

300.000,00
26.134.000,00

0,0%
2,2%

300.000,00
2.200.000,00

28.334.000,00

11.079.000,00

0,9%

200.000,00

11.279.000,00

0,00

0,0%

0

0,00

500.000,00

0,0%

0

500.000,00

8.500.000,00

0,7%

0

8.500.000,00

0,00

0,0%

0

0,00

0,00

0,0%
1,4%

0

0,00

16.700.000,00

0,00

16.700.000,00

15.500.000,00

1,3%

15.500.000,00

1.200.000,00

0,1%

1.200.000,00

0,00
82.662.000,00

0,0%
7,0%

25.338.000,00

0,00
108.000.000,00

71.162.000,00

6,0%

17.638.000,00

88.800.000,00

0,00

0,0%

0

0,00

3.500.000,00

0,3%

7.700.000,00

11.200.000,00

0,00

0,0%

0

0,00

8.000.000,00

0,7%

0

8.000.000,00

0,00

0,0%

0

0,00

0,00

0,0%
3,0%

0

0,00

35.283.000,00

0

35.283.000,00

30.000.000,00

2,5%

0

30.000.000,00

0,00

0,0%

0

0,00

5.000.000,00

0,4%

0

5.000.000,00
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1301-0004

Функционисање локалних спортских установа

1301-0005

Спровођење омладинске политике

0602
0602-0001

Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе
Функционисање локалне самоуправе и градских
општина

Број 21 – Страна 903

0,0%

0

0,00

0

283.000,00

347.358.000,00

0,0%
29,3%

128.631.000,00

475.989.000,00

229.651.000,00

19,4%

35.025.000,00

264.676.000,00

283.000,00

0602-0002

Функционисање месних заједница

63.985.000,00

5,4%

93.606.000,00

157.591.000,00

0602-0003

Сервисирање јавног дуга

22.000.000,00

1,9%

0

22.000.000,00

0602-0004

Општинско јавно правобранилаштво

1.722.000,00

0,1%

0

1.722.000,00

0602-0005

Омбудсман

0,00

0,0%

0

0,00

0602-0006

Инспекцијски послови
Функционисање националних савета националних
мањина

0,0%

0

0,00

0602-0007

0,00

0,0%

0,00

0602-0008

Правна помоћ

0,00

0,0%

0

0,00

0602-0009

Текућа буџетска резерва

25.000.000,00

2,1%

0

25.000.000,00

0602-0010

Стална буџетска резерва

5.000.000,00

0,4%

0

5.000.000,00

0602-0011

Робне резерве

0,0%

0

0,00

0602-0012

Комунална полиција
Администрирање изворних прихода локалне
самоуправе

0,0%

0

0,00

0,0%

0

0,00

Управљање у ванредним ситуацијама
Програм 16. Политички систем локалне
самоуправе

0,0%

0

0,00

0602-0013
0602-0014
2101
2101-0001

Функционисање скупштине

2101-0002

Функционисање извршних органа
Подршка раду извршних органа власти и
скупштине
Програм 17. Енергетска ефикасност и
обновљиви извори енергије
Унапређење и побољшање енергетске ефикасности
и употреба обновљивих извора енергије
УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ

2101-0003
0501
0501-0001

41.780.000,00

3,5%

41.780.000,00

9.483.000,00

0,8%

9.483.000,00

32.292.000,00

2,7%

32.292.000,00

5.000,00

0,0%

5.000,00

0,00

0,0%

0,00

0,00
1.187.597.000,00

0,0%

0,00
1.480.405.000,00

100,0%

292.808.000
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Програм 1. Локални развој и просторно планирање
Програм 2. Комунална делатност

20.12.2016.

16.934.000
115.200.000

Програм 3. Локални економски развој

21.100.000

Програм 4. Развој туризма

18.368.000

Програм 5. Развој пољопривреде

28.000.000

Програм 6. Заштита животне средине

40.000.000

Програм 7. Путна инфраструктура
Програм 8. Предшколско васпитање

183.000.000
73.431.000

Програм 9. Основно образовање

116.950.000

Програм 10. Средње образовање

24.697.000

Програм 11. Социјална и дечја заштита

26.134.000

Програм 12. Примарна здравствена заштита

16.700.000

Програм 13. Развој културе

82.662.000

Програм 14. Развој спорта и омладине

35.283.000

Програм 15. Локална самоуправа
Програм 16. Политички систем локалне самоуправе
Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви
извори енергије

347.358.000
41.780.000

0

Укупни расходи и издаци општине Неготин за 2017.годину приказани по функционалној класификацији су:

ОПШТИ ДЕО - ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА
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Функциje

Функционална класификација

Средства из
буџета

Структура
%

1

2

3

4

000

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

18.079.000

010

Болест и инвалидност;

020

Старост;

030

Корисници породичне пензије;

040

Породица и деца;

050

Незапосленост;

060

Становање;

070

Социјална помоћ угроженом становништву
некласификована на другом месту;

080

Социјална заштита - истраживање и развој;

090

Социјална заштита некласификована на другом месту

100
110

ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ
Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални
послови и спољни послови;

111

Извршни и законодавни органи

112

Финансијски и фискални послови

-

113

Спољни послови

-

120

Економска помоћ иностранству;
Економска помоћ земљама у развоју и земљама у
транзицији

-

121

7.000.000
-

1,5%
0,0%
0,0%
0,0%
0,6%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

11.079.000

0,9%

346.391.000

29,3%

92.830.000

-

0,0%
7,9%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

Средства
из осталих
извора
5
200.000

Укупна јавна
средства
6
18.279.000
-

-

-

-

-

-

7.000.000
-

-

-

-

-

-

-

200.000

11.279.000

130.631.000

477.022.000
-

2.000.000
-

94.830.000
-
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122

Економска помоћ преко међународних организација

130

Опште услуге;

131

Опште кадровске услуге

-

132

Опште услуге планирања и статистике

-

133

Остале опште услуге

-

140

Основно истраживање;

-

150

Опште јавне услуге - истраживање и развој;

-

160

Опште јавне услуге некласификоване на другом месту;

170
180

Трансакције јавног дуга;
Трансфери општег карактера између различитих нивоа
власти

200

ОДБРАНА

220

Цивилна одбрана

300

ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ

310

Услуге полиције;

-

320

Услуге противпожарне заштите;

-

330

Судови;

340

Затвори;

-

350

Јавни ред и безбедност - истраживање и развој;

-

360

Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту

400

ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ
Општи економски и комерцијални послови и послови по
питању рада;

410

0,0%

219.450.000

18,5%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

12.111.000

1,0%

22.000.000

1,9%
0,0%

500.000

0,0%

500.000

0,0%

4.722.000

0,4%

1.722.000

0,0%
0,0%
0,1%
0,0%
0,0%

3.000.000

0,3%

64.368.000

5,4%

-

0,0%

20.12.2016.
-

7.437.000

226.887.000
-

-

-

-

-

-

-

-

-

121.194.000

133.305.000

-

22.000.000
-

-

500.000

-

500.000

-

4.722.000
-

-

-

-

1.722.000
-

-

-

65.327.000
-

3.000.000
129.695.000
-
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411

Општи економски и комерцијални послови

-

412

Општи послови по питању рада

-

420

Пољопривреда, шумарство, лов и риболов;

-

421

Пољопривреда

422

Шумарство

-

423

Лов и риболов

-

430

Гориво и енергија;

-

431

Угаљ и остала чврста минерална горива

-

432

Нафта и природни гас

-

433

Нуклеарно гориво

-

434

Остала горива

-

435

Електрична енергија

-

436

Остала енергија

-

440

-

441

Рударство, производња и изградња;
Ископавање минералних ресурса, изузев минералних
горива

442

Производња

-

443

Изградња

-

450

Саобраћај;

-

Друмски саобраћај

-

Водени саобраћај

-

451
452

28.000.000

-
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0,0%
0,0%
0,0%

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

-

-

-

-

2,4%
0,0%

-

-

28.000.000
-

-
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Железнички саобраћај

-

Ваздушни саобраћај

-

Цевоводи и други облици саобраћаја

-

460

Комуникације;

-

470

Остале делатности;

-

471

Трговина, смештај и складиштење

-

472

Хотели и ресторани

-

473

Туризам

474

Вишенаменски развојни пројекти

480

-

482

Економски послови - истраживање и развој;
Истраживање и развој - Општи економски и комерцијални
послови и послови по питању рада
Истраживање и развој - Пољопривреда, шумарство, лов и
риболов

483

Истраживање и развој - Гориво и енергија

-

484

Истраживање и развој - Рударство, производња и изградња

-

485

Истраживање и развој - Саобраћај

-

486

Истраживање и развој - Комуникације

-

487

Истраживање и развој - Остале делатности

-

490

Економски послови некласификовани на другом месту

-

500

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

510

Управљање отпадом;

-

520

Управљање отпадним водама;

-

454
455

481

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

20.12.2016.

40.000.000

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
3,4%
0,0%
0,0%

-

-

50.010.000

0,0%

-

-

1,5%

0,0%

-

-

18.000.000

-

-

-

15.317.000

0,0%

-

-

1,5%

-

-

-

18.368.000

0,0%

-

-

33.685.000
68.010.000
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

40.000.000
-
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530

Смањење загађености;

-

540

Заштита биљног и животињског света и крајолика;

-

550

-

560

Заштита животне средине - истраживање и развој;
Заштита животне средине некласификована на другом
месту

600

ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ

610

Стамбени развој;

620

Развој заједнице;

630

Водоснабдевање;

-

640

Улична расвета;

-

650

-

660

Послови становања и заједнице - истраживање и развој;
Послови становања и заједнице некласификовани на
другом месту

700

ЗДРАВСТВО

710

Медицински производи, помагала и опрема;

-

711

Фармацеутски производи

-

712

Остали медицински производи

-

713

Терапеутска помагала и опрема

-

720

Ванболничке услуге;

-

721

Опште медицинске услуге

-

722

Специјализоване медицинске услуге

-

723

Стоматолошке услуге

-
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0,0%
0,0%
0,0%

40.000.000

3,4%

362.314.000

30,4%

362.314.000

16.700.000

0,0%
30,4%
0,0%

-

-

-

-

-

40.000.000
30.010.000

392.324.000
-

30.010.000

392.324.000
-

-

0,0%
0,0%
0,0%
1,4%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

-

-

-

-

16.700.000
-
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724

Парамедицинске услуге

-

730

Болничке услуге;

-

731

Опште болничке услуге

-

732

Специјализоване болничке услуге

-

733

Услуге медицинских центара и породилишта

-

734

Услуге домова за негу и опоравак

-

740

Услуге јавног здравства;

750

Здравство - истраживање и развој;

-

760

Здравство некласификовано на другом месту.

-

800

РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ

810

Услуге рекреације и спорта;

820

Услуге културе;

830

Услуге емитовања и штампања;

840

Верске и остале услуге заједнице;

850

Рекреација, спорт, култура и вере - истраживање и развој;
Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на
другом месту

860
900

ОБРАЗОВАЊЕ

910

Предшколско и основно образовање;

911

Предшколско образовање

912

Основно образовање

913

Основно образовање са домом ученика

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

16.700.000

0,0%

117.945.000

9,9%

35.000.000

2,9%

73.662.000

6,2%

8.000.000

0,7%

1.000.000

0,1%
0,0%

283.000
216.578.000
-

0,0%

73.431.000

6,2%

116.950.000

9,8%

-

0,0%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16.700.000

-

-

-

25.338.000
25.338.000

143.283.000
35.000.000
99.000.000

-

8.000.000

-

1.000.000
-

-

0,0%
18,2%

-

-

1,4%
0,0%

-

20.12.2016.
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-

41.302.000
-

114.733.000
116.950.000
-
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914

Основно образовање са средњом школом

-

915

Специјално основно образовање

-

916

Основно образовање са средњом школом и домом ученика

-

920

Средње образовање;

921

Ниже средње образовање

-

922

Више средње образовање

-

923

Средње образовање са домом ученика

-

930

Више образовање;

-

931

Више образовање

-

932

Више образовање са студентским домом

-

940

Високо образовање;

-

941

Високо образовање - први степен

-

942

Високо образовање - други степен

-

950

Образовање које није дефинисано нивоом;

-

960

Помоћне услуге образовању;

-

970

Образовање - истраживање и развој;

980

Образовање некласификовано на другом месту

24.697.000

УКУПНО

1.500.000
1.187.597.000
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0,0%
0,0%
0,0%
2,1%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,1%
100,0%

Издаци буџета општине Неготин по наменама

-

-

-

-

-

-

24.697.000
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

292.808.000

1.500.000
1.480.405.000
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ОПШТИ ДЕО -

20.12.2016.

ИЗДАЦИ ПО ОСНОВНИМ НАМЕНАМА

Екон. клас.

ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА

Средства из
буџета

Структура
%

1

2

3

4

400

ТЕКУЋИ РАСХОДИ

410

РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

239.538.000

411

Плате и додаци запослених

191.774.000

412

Социјални доприноси на терет послодавца

413

Накнаде у натури

414

Социјална давања запосленима

7.722.000

415

Накнаде за запослене

1.790.000

416

Награде,бонуси и остали посебни расходи

3.534.000

417

Посланички додатак;

-

418

Судијски додатак.

-

420

КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА

421

Стални трошкови

84.738.000

422

Трошкови путовања

40.095.000

423

Услуге по уговору

42.970.000

424

Специјализоване услуге

64.815.000

425

Текуће поправке и одржавање (услуге и мат)

426

Материјал

918.761.000

34.348.000
370.000

395.969.000

151.106.000

77,4%
20,2%
16,1%
2,9%
0,0%
0,7%
0,2%
0,3%
0,0%
0,0%
33,3%
7,1%
3,4%
3,6%
5,5%
12,7%
1,0%

Средства
из осталих
извора
5
150.749.000
7.875.000
2.300.000
330.000
274.000
4.840.000
60.000
71.000
139.316.000
9.453.000
2.930.000
28.665.000
15.797.000
66.399.000

Укупна јавна
средства
6
1.069.510.000
247.413.000
194.074.000
34.678.000
644.000
12.562.000
1.850.000
3.605.000
535.285.000
94.191.000
43.025.000
71.635.000
80.612.000
217.505.000
28.317.000
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12.245.000
430

УПОТРЕБА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА

-

431

Амортизација некретнина и опреме;

-

432

Амортизација култивисане имовине;

-

433

Употреба драгоцености;

-

434

Употреба природне имовине;

-

435

Амортизација нематеријалне имовине

-

440

ОТПЛАТА КАМАТА

4.500.000

441

Отплата домаћих камата;

2.000.000

442

Отплата страних камата;

-

443

Отплата камата по гаранцијама

-

Пратећи трошкови задуживања

2.500.000

444
450

СУБВЕНЦИЈЕ

29.100.000

4511

Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама

24.000.000

4512

Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама

452

Субвенције приватним финансијским институцијама;

-

453

Субвенције јавним финансијским институцијама;

-

454

Субвенције приватним предузећима

460

ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

461

Донације страним владама

5.000.000

100.000
155.527.000
-

16.072.000
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,4%
0,2%
0,0%
0,0%
0,2%
2,4%

559.000
559.000
10.000
10.000
-

559.000
559.000
4.510.000
2.000.000
2.510.000
29.100.000

1,9%

24.000.000

0,4%

5.000.000

0,0%
0,0%
0,0%
13,1%
0,0%

300.000
-

100.000
155.827.000
-
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462

Донације и дотације међународним организацијама

4631

Текући трансфери осталим нивоима власти

4632

Капитални трансфери осталим нивоима власти

4641

Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања

4642

Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања

465

Остале донације, дотације и трансфери

470

СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ

9.625.000

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

9.625.000

480

ОСТАЛИ РАСХОДИ

54.502.000

481

Дотације невладиним организацијама;

38.200.000

482

Порези, обавезне таксе, казне и пенали;

1.471.000

483

Новчане казне и пенали по решењу судова;
Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода
или других природних узрока;

484

90.150.000
24.327.000
3.500.000
15.000.000
22.550.000

14.101.000
500.000
230.000

489

Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа;
Расходи који се финансирају из средстава за реализацију националног
инвестиционог плана

490

АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА

494

Административни трансфери из буџета - Текући расходи

-

495

-

496

Административни трансфери из буџета - Издаци за нефинансијску имовину
Административни трансфери из буџета - Издаци за отплату главнице и
набавку финансијске имовине

499

Административни трансфери из буџета - Средства резерве

485

49911

Стална резерва

49912

Текућа резерва

30.000.000

30.000.000
-

0,0%
7,6%
2,0%
0,3%

159.000
41.000
-

1,3%
1,9%
0,8%
0,8%
4,7%
3,2%
0,1%
1,3%
0,0%
0,0%
0,0%
2,5%
0,0%
0,0%
0,0%
2,5%
0,0%
0,0%

90.309.000
24.368.000
3.500.000
15.000.000

100.000
2.000.000
2.000.000
689.000
1.000
515.000
173.000
-

22.650.000
11.625.000
11.625.000
55.191.000
38.201.000
1.986.000
14.274.000
500.000
230.000
30.000.000
30.000.000
-
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500

КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ

251.336.000

510

ОСНОВНА СРЕДСТВА

250.530.000

511

Зграде и грађевински објекти;

236.612.000

512

Машине и опрема;

513

Остале некретнине и опрема;

-

514

Култивисана имовина;

-

515

Нематеријална имовина

520

ЗАЛИХЕ

521

Робне резерве;

522

Залихе производње;

523

Залихе робе за даљу продају

531

Драгоцености

540

ПРИРОДНА ИМОВИНА

541

Земљиште;

542

Рудна богатства;

543

Шуме и воде

550

Неф. имов. која се фин. из сред. за реализ. нип-а

551
610

Неф. имовина која се фин. из сред. за реализ. нип-а
ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ

12.686.000

1.232.000
6.000
6.000
800.000
800.000
17.500.000

21,2%
21,1%
19,9%
1,1%
0,0%
0,0%
0,1%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

142.059.000
140.115.000
125.478.000
13.996.000
641.000
1.944.000
1.944.000

393.395.000
390.645.000
362.090.000
26.682.000
1.873.000
1.950.000
1.950.000

0,0%
0,1%

-

0,1%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
1,5%

800.000
800.000

-

17.500.000
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611

Отплата главнице домаћим кредиторима

612

Отплата главнице страним банкама

-

613

Отплата дуга по гаранцијама

-

620

Набавка финансијске имовине

-

621

Набавка домаће фин. имовине
УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ

1,5%

17.500.000

-

0,0%

-

0,0%

-

0,0%
0,0%

1.187.597.000

100,0%

17.500.000

292.808.000

1.480.405.000

Члан 3.
За финансирање отплате дуга у износу од 17.500.000 динара користиће се средства текућих прихода у износу од 17.500.000 динара.
Вишак прихода укупно износи 30.025.000 динара.
Потребна средства за финансирање укупног фискалног дефицита у износу од 83.500.000 динара,обезбедиће се из примања од задуживања.
За финансирање дефицита и отплате доспелих обавеза по основу јавног дуга током 2017. године могу се користити средства са
консолидованог рачуна трезора општине до износа који не угрожава ликвидност тог рачуна.
Члан 4.
Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2017.,2018. и 2019. годину исказују се у следећем прегледу:
ОПШТИ ДЕО - ИЗДАЦИ ПО ОСНОВНИМ НАМЕНАМА
Екон.

Износ у динарима

клас.

Редни
број

Опис

2017

2018

2019

1

2

3

4

5

6

A. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ
511

Зграде и грађевински објекти

20.12.2016.

1
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Наставак реконструкције улице
Милинкове,Даничићеве,Јована
Чакширановића,Бранка Радичевића,Ике
Костића,Бранка Перића од Бранка Радичевића до
Вере Радосављевић, улице Браће Југовић,Доситејеве
,Радета Недељковића
Година почетка финансирања пројекта: 2011
Година завршетка финансирања пројекта: 2019
Укупна вредност пројекта:

50.000.000

Извори финансирања:
- из текућих прихода

2

Поправка постојећег кишног канала од железничке
станице до државног пута Неготин-Радујевац
(прoпуст испод пруге)
Година почетка финансирања пројекта: 2017
Година завршетка финансирања пројекта: 2017
Укупна вредност пројекта:

3.000.000

Извори финансирања:
- из текућих прихода

3

Реконструкција саобраћајнице у улици Марка
Орешковића,Старине Новака и Синише Станковића
Година почетка финансирања пројекта: 2017
Година завршетка финансирања пројекта: 2017
Укупна вредност пројекта:

45.000.000

Извори финансирања:
- из текућих прихода

22.500.000

- из средстава других нивоа власти

22.500.000

60.000.000

100.000.000
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Реконструкција тротоара у улици Аге
Рогожинаревића
Година почетка финансирања пројекта: 2019
Година завршетка финансирања пројекта: 2019
Укупна вредност пројекта:

7.500.000

Извори финансирања:
- из текућих прихода

5

Реконструкција улице Мире Винклај,Добриле
Радосављевић,Љубе Нешића,Кнеза Милоша
Година почетка финансирања пројекта: 2019
Година завршетка финансирања пројекта: 2019
Укупна вредност пројекта:

100.000.000

Извори финансирања:
- из текућих прихода
6

Реконструкција дечијег игралишта са спортским
тереном у насељу Борска
Година почетка финансирања пројекта: 2017
Година завршетка финансирања пројекта: 2017
Укупна вредност пројекта:

10.000.000

Извори финансирања:
- из текућих прихода
7

Реконструкција улице 9. бригаде и Карапанџине у
Неготину
Година почетка финансирања пројекта: 2018
Година завршетка финансирања пројекта: 2018
Укупна вредност пројекта:
Извори финансирања:
- из текућих прихода

8

Реконструкција улице браће Југовић у Неготину

110.000.000

20.12.2016.
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Година почетка финансирања пројекта: 2018
Година завршетка финансирања пројекта: 2018
Укупна вредност пројекта:

28.000.000

Извори финансирања:
- из текућих прихода
9

Изградња кишног канала од главног колектора до
мелиорационог канала
Година почетка финансирања пројекта: 2017
Година завршетка финансирања пројекта: 2017
Укупна вредност пројекта:

15.000.000

Извори финансирања:

10

- из текућих прихода

7.500.000

- из средстава других нивоа власти

7.500.000

Изградња моста у МЗ Јасеница
Година почетка финансирања пројекта: 2018
Година завршетка финансирања пројекта: 2018
Укупна вредност пројекта:

25.000.000

Извори финансирања:
- из текућих прихода
11

Изградња фекалне канализације у Неготину са
кућним прикључцима
Година почетка финансирања пројекта: 2017
Година завршетка финансирања пројекта: 2019
Укупна вредност пројекта:
Извори финансирања:
- из текућих прихода

12

Изградња водоводне мреже у Неготину
Година почетка финансирања пројекта: 2017
Година завршетка финансирања пројекта: 2019

15.000.000

75.000.000

60.000.000
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Укупна вредност пројекта:

5.000.000

Извори финансирања:
- из текућих прихода

13

Израда техничке документације пројекта
примењених хидрогеолошких истраживања,елаборат
о резервама подземних вода,пројекта одрживог
коришћења подземних вода на изворишту и пројекта
за добијање водне дозволе
Година почетка финансирања пројекта: 2017
Година завршетка финансирања пројекта: 2017
Укупна вредност пројекта:

29.500.000

Извори финансирања:
- из текућих прихода
14

Израда техничке документације у 2017. годину
Година почетка финансирања пројекта: 2017
Година завршетка финансирања пројекта: 2017
Укупна вредност пројекта:

3.550.000

Извори финансирања:
- из текућих прихода
15

Реконструкција мокрог чвора и улаза зграде пореске
управе
Година почетка финансирања пројекта: 2017
Година завршетка финансирања пројекта: 2017
Укупна вредност пројекта:
Извори финансирања:
- из текућих прихода

16

Израда техничке документације за станове за
ромску популацију
Година почетка финансирања пројекта: 2017

1.200.000

20.12.2016.
5.000.000

5.000.000
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Година завршетка финансирања пројекта: 2017
Укупна вредност пројекта:

500.000

Извори финансирања:
- из текућих прихода
17

Израда техничке документације за радове код
Општинске управе за 2017. годину
Година почетка финансирања пројекта: 2017
Година завршетка финансирања пројекта: 2017
Укупна вредност пројекта:

1.000.000

Извори финансирања:
- из текућих прихода

18

Извођење радова нa топловоду од зграде на Тргу
Ђорђа Станојевића број 2 до котларнице у згради
општине Неготин
Година почетка финансирања пројекта: 2017
Година завршетка финансирања пројекта: 2017
Укупна вредност пројекта:

2.800.000

Извори финансирања:
- из текућих прихода

19

Санација и реконструкција фасаде на згради
републичке инспекције у улици Хајдук Вељковој 2
Година почетка финансирања пројекта: 2017
Година завршетка финансирања пројекта: 2017
Укупна вредност пројекта:

3.315.000

Извори финансирања:
- из текућих прихода
- из вишка прихода

2.698.000
617.000

Број 21 – Страна 921
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Изградња рампе за особе са инвалидитетом у згради
Општинске управе
Година почетка финансирања пројекта: 2017
Година завршетка финансирања пројекта: 2017
Укупна вредност пројекта:

1.000.000

Извори финансирања:
- из текућих прихода
- из вишка прихода
21

Реконструкција објеката на градском базену
Година почетка финансирања пројекта: 2017
Година завршетка финансирања пројекта: 2017
Укупна вредност пројекта:

17.000.000

Извори финансирања:
- из текућих прихода
- из вишка прихода
22

Израда техничке документације и реконструкција
дворишта зграде Општинске управе
Година почетка финансирања пројекта: 2017
Година завршетка финансирања пројекта: 2017
Укупна вредност пројекта:

1.200.000

Извори финансирања:
- из текућих прихода
- из вишка прихода
23

Израда каптаже за воду у МЗ Слатина
Година почетка финансирања пројекта: 2017
Година завршетка финансирања пројекта: 2017
Укупна вредност пројекта:
Извори финансирања:
- из текућих прихода

1.920.000

20.12.2016.

20.12.2016.

24
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Извођење радова на Дому културе у МЗ Дидићи Малајница
Година почетка финансирања пројекта: 2017
Година завршетка финансирања пројекта: 2017
Укупна вредност пројекта:

600.000

Извори финансирања:
- из текућих прихода
25

Реконструкција на згради Дома културе у МЗ
Јабуковац-кров
Година почетка финансирања пројекта: 2017
Година завршетка финансирања пројекта: 2017
Укупна вредност пројекта:

2.642.000

Извори финансирања:
- из текућих прихода
26

Изградња потпорног зида у МЗ Мала Каменица
Година почетка финансирања пројекта: 2017
Година завршетка финансирања пројекта: 2017
Укупна вредност пројекта:

4.217.000

Извори финансирања:
- из текућих прихода
27

Замена столарије и изградња мокрог чвора у дому
културе у МЗ Штубик
Година почетка финансирања пројекта: 2016
Година завршетка финансирања пројекта: 2017
Укупна вредност пројекта:
Извори финансирања:
- из текућих прихода

1.575.000

Број 21 – Страна 923
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Реконструкција бине у Дому културе у МЗ Сиколе
Година почетка финансирања пројекта: 2017
Година завршетка финансирања пројекта: 2017
Укупна вредност пројекта:

1.200.000

Извори финансирања:
- из текућих прихода
29

Израда пројекта и реконструкција водовода у
Александровцу
Година почетка финансирања пројекта: 2017
Година завршетка финансирања пројекта: 2017
Укупна вредност пројекта:

6.000.000

Извори финансирања:
- из текућих прихода
30

Капитално одржавање водовода у Уровици
Година почетка финансирања пројекта: 2016
Година завршетка финансирања пројекта: 2017
Укупна вредност пројекта:

14.190.000

Извори финансирања:
- из текућих прихода
31

Реконструкција у Дому културе у МЗ Чубра
Година почетка финансирања пројекта: 2017
Година завршетка финансирања пројекта: 2017
Укупна вредност пројекта:
Извори финансирања:
- из текућих прихода

32

Реконструкција у Дому културе у МЗ Слатина
Година почетка финансирања пројекта: 2017
Година завршетка финансирања пројекта: 2017

690.000

20.12.2016.

20.12.2016.
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Укупна вредност пројекта:

500.000

Извори финансирања:
- из текућих прихода
33

Реконструкција у Дому културе у МЗ Самариновац
Година почетка финансирања пројекта: 2017
Година завршетка финансирања пројекта: 2017
Укупна вредност пројекта:

620.000

Извори финансирања:
- из текућих прихода
34

Реконструкција у Дому културе у МЗ Михајловац
Година почетка финансирања пројекта: 2017
Година завршетка финансирања пројекта: 2017
Укупна вредност пројекта:

400.000

Извори финансирања:
- из текућих прихода
35

Реконструкција у Дому културе у МЗ Брестовцу
Година почетка финансирања пројекта: 2017
Година завршетка финансирања пројекта: 2017
Укупна вредност пројекта:

500.000

Извори финансирања:
- из текућих прихода
36

Реконструкција у Дому културе у МЗ Кобишницазамена прозора
Година почетка финансирања пројекта: 2017
Година завршетка финансирања пројекта: 2017
Укупна вредност пројекта:

800.000
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Извори финансирања:
- из текућих прихода
37

Реконструкција старе кафане у МЗ Уровица
Година почетка финансирања пројекта: 2017
Година завршетка финансирања пројекта: 2017
Укупна вредност пројекта:

1.600.000

Извори финансирања:
- из текућих прихода
38

Сређивање играонице у Дому културе у МЗ Штубик
Година почетка финансирања пројекта: 2017
Година завршетка финансирања пројекта: 2017
Укупна вредност пројекта:

500.000

Извори финансирања:
- из текућих прихода
39

Сређивање спортског терена у МЗ Штубик
Година почетка финансирања пројекта: 2017
Година завршетка финансирања пројекта: 2017
Укупна вредност пројекта:

470.000

Извори финансирања:
- из текућих прихода
40

Замена бродског пода на сцени Дома културе
Година почетка финансирања пројекта: 2017
Година завршетка финансирања пројекта: 2017
Укупна вредност пројекта:
Извори финансирања:
- из текућих прихода

41

Санација Израда рампе за лица са инвалидитетом на
главном улазу у Дому културе

800.000

20.12.2016.

20.12.2016.
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Година почетка финансирања пројекта: 2017
Година завршетка финансирања пројекта: 2017
Укупна вредност пројекта:

600.000

Извори финансирања:
- из текућих прихода
42

Реконструкција крова на згради Музеја Крајине
Година почетка финансирања пројекта: 2017
Година завршетка финансирања пројекта: 2017
Укупна вредност пројекта:

2.661.000

Извори финансирања:
- из текућих прихода
УКУПНО

511:

246.550.000

Б. КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ
Субвенције јавним нефинансијским предузећима и
организацијама

451
1

Израда техничке документације за изградњу
прихватилишта за псе-ЈКП "Бадњево"

1.000.000

2

Инвестициона улагања по Програму Буџетског фонда за
заштиту животне средине општине Неготин

5.000.000

УКУПНО

451:

6.000.000

В. КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ
НИВОИМА ВЛАСТИ
463

Капитални трансфери осталим нивоима власти
1

Капитално и инвестиционо одржавање у основним
школама

18.900.000

303.000.000

272.500.000
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20.12.2016.

Капитални трансфери осталим нивоима власти
2

464

Капитално и инвестиционо одржавање у средњим
школама

5.300.000

Капитални трансфери осталим нивоима власти
3

Реновирање кровне конструкције на Дому здравља у
Неготину
УКУПНО

15.000.000

10.000.000

39.200.000

10.000.000

291.750.000

313.000.000

463 и 464:

СВЕГА:

272.500.000

Члан 5.
Приходи,примања и пренета средства из предходног периода буџета општине Неготин износе
врстама односно економским класификацијама и изворима финансирања, утврђени су у следећим износима:

Класа/Категорија/Група

Конто

ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА

План за 2017.
Стру
Средства из
Средства из
ктосталих извора
буџета
ура
финан. буџ.
%
корисника
0,0%

Пренета средства из претходне године
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ

700000
710000

1.082.497.000

ПОРЕЗИ

712.577.000

ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ
ДОБИТКЕ

307.827.000

711111

Порез на зараде

243.777.000

711121

Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа
према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске
управе

711000

1.480.405.000,00 динара.По

100.000

91,2
%
60,0
%
25,9
%
20,5
%
0,0%

30.025.000
257.544.000
70.000
-

УКУПНА
ЈАВНА
СРЕДСТВА
30.025.000
1.340.041.000
712.647.000
307.827.000
243.777.000
100.000

20.12.2016.

711122
711123
711143
711145
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Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа
према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске
управе
Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа
према стварно оствареном приходу самоопорезивањем
Порез на приходе од непокретности
Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по
основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе

711161

Порез на приход од пољопривреде и шумарства, по решењу
Пореске управе
Порез на земљиште
Порез на приходе од непокретности, по решењу Пореске
управе
Порез на приходе од осигурања лица

711181

Самодоприноси

711191

Порез на остале приходе

711193

Порез на приходе спортиста и спортских стручњака

711146
711147
711148

713000

ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ
713121
713122
713126
713311
713421
713422
713423
713424
713611

Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од
физичких лица
Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од
правних лица
Порез на имовину (осим на неизграђено земљиште),
обвезника који воде пословне књиге
Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе
Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по
решењу Пореске управе
Порез на пренос апсолутних права на акцијама и другим
хартијама од вредности, по решењу Порескеуправе
Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима,
пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе
Порез на пренос апсолутних права у осталим случајевима,
по решењу Пореске управе
Порез на акције на име и уделе
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8.000.000

0,7%

8.000.000

27.000.000

2,3%

27.000.000

1.000.000

0,1%

1.000.000

2.000.000

0,2%

2.000.000

200.000

0,0%

200.000

500.000

0,0%

500.000

100.000

0,0%

100.000

100.000

0,0%

100.000

50.000

0,0%

50.000

23.000.000

1,9%

23.000.000

2.000.000

0,2%
21,5
%
14,3
%

2.000.000

255.000.000
170.000.000

-

255.000.000
170.000.000

40.000.000

3,4%

40.000.000

-

0,0%

-

10.000.000

0,8%

10.000.000

25.000.000

2,1%

25.000.000

-

0,0%

-

10.000.000

0,8%

10.000.000

-

0,0%

-

-

0,0%

-
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ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ

20.12.2016.
79.750.000

6,7%

50.000

79.800.000

714127

Средства Црвеног крста Србије

-

0,0%

714441

Средства за противпожарну заштиту
Комунална такса за коришћење рекламних паноа,
укључујући и истицање и исписивање фирме ван пословног
простора на објектима и просторима који припадају
јединици локалне самоуправе(коловози, тротоари, зелене
површине, бандере и сл.)
Комунална такса за држање моторних друмских и
прикључних возила, осим пољопривредних возила и
машина
Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног
земљишта
Накнада од емисије SO2, NO2, прашкастих материја и
одложеног отпада
Боравишна такса

-

0,0%

-

100.000

0,0%

100.000

35.000.000

2,9%

35.000.000

500.000

0,0%

500.000

2.000.000

0,2%

2.000.000

714431

714513
714543
714549
714552

50.000

50.000

1.500.000

0,1%

1.500.000

Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине
Комунална такса за држање и коришћење чамаца и сплавова
на води
Накнада за постављање водоводних
канализационих,електричних и телеф. и телеграфских
водова и сл. на општинском путу и улица
Накнада за коришћење комерцијалних објеката којима је
омогућен приступ са општинског пута и улице

40.000.000

3,4%

40.000.000

100.000

0,0%

100.000

500.000

0,0%

500.000

50.000

0,0%

50.000

ДРУГИ ПОРЕЗИ

70.000.000

5,9%

716111

Комунална такса за истицање фирме на пословном
простору

70.000.000

5,9%

716211

Средства прикупљена за време "Дечије недеље"

714562
714575
714593
714594
716000

730000

ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ
732000

ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂ. ОРГАНИЗАЦИЈА
732140
732151

Текуће донације од међународних организација у корист
нивоа градова
Текуће донације од међународних организација у корист
нивоа општина

0,0%
250.100.000

21,1
%

-

0,0%

-

0,0%

-

0,0%

20.000

70.000.000
70.000.000

20.000
125.439.000
74.979.000

20.000
375.539.000
74.979.000
-

10.569.000

10.569.000

20.12.2016.

732251
733000
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Капиталне донацијеод међународних организација у корист
нивоа општина
ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ

733151
733154
733251
740000

Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа
општина
Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у
корист нивоа општинаа
Капиталне наменски трансфери од Републике у корист
нивоа општина
ДРУГИ ПРИХОДИ

741000

ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ
741151
741251
741511
741522
741526

741531

741532

741533
741534
741535
741541

Приходи буџета општина од камата на средства
консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака
Дивиденде буџета општине
Накнада за коришћење минералних сировина и
геотермалних ресурса
Средства остварена од давања у закуп пољопривредног
земљишта
Накнада за коришћење шума и шумског земљишта
Комунална такса за коришћење простора на јавним
површинама или испред пословног простора у пословне
сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других
публикација, производа старих и уметничких заната и
домаће радиности
Комунална такса за коришћење простора за паркирање
друмских моторних и прикључних возила на
уређеним и обележеним местима
Комунална такса за коришћење слободних површина за
кампове, постављање шатора или друге облике привременог
коришћења
Накнада за коришћење грађевинског земљишта
Комунална такса за заузеће јавне површине грађевинским
материјалом
Комунална такса за коришћење обале у пословне и било
које друге сврхе
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250.100.000
250.100.000

0,0%
21,1
%
21,1
%
0,0%
0,0%

64.410.000
50.460.000

64.410.000
300.560.000
250.100.000

14.558.000
35.902.000

14.558.000
35.902.000

114.620.000

9,7%

54.120.000

4,6%

500.000

0,0%

500.000

10.000

0,0%

10.000

1.000.000

0,1%

1.000.000

20.000.000

1,7%

20.000.000

500.000

0,0%

500.000

25.000.000

2,1%

25.000.000

-

0,0%

-

2.000.000

0,2%

2.000.000

5.000.000

0,4%

5.000.000

100.000

0,0%

100.000

10.000

0,0%

10.000

127.455.000
-

242.075.000
54.120.000
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Накнада за воде
ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА

742126
742151
742152
742153
742154

Накнада по основу конверзије права коришћења у право
својине у корист републике
Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних
организација у корист нивоа општина
Приходи од давања у закуп, односно на коришћење
непокретности у државној својини које користе општине и
индиректни корисници њиховог буџета
Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист
нивоа општина
Накнада по основу конверзије права коришћења

742251

Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце
у предшколским установама у корист нивоа општина
Општинске административне таксе

742252

Накнада за обавезни здравствени преглед биља

742253

Накнада за уређивање грађевинског земљишта
Трошкови пореског и прекршајног поступка изворних
јавних прихода општина и градова

742156

742254
742255
742351
743000
743324
743351
744000
744151
744251
745000

Такса за озакоњење објеката у корист општине
Приходи које својом делатношћу остваре органи и
организацвије општина
НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА
КОРИСТ
Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене
прописима о безбедности саобраћаја на путевима
Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа
општина
ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И
ПРАВНИХ ЛИЦА
Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица
у корист нивоа општина
Капитални добровољни трансфери од физичких и правних
лица у корист нивоа општина
МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ

745142

20.12.2016.

Закупнина за стан у државној својини у корист нивоа града

0,0%
47.200.000

4,0%

100.000

0,0%
0,0%

48.863.000

96.063.000
100.000

24.600.000

24.600.000

7.000.000

0,6%

1.000.000

0,1%

1.000.000

100.000

0,0%

100.000

0,0%
4.000.000

900.000

19.100.000

7.900.000

19.100.000

0,3%

4.000.000

0,0%

-

8.000.000

0,7%

8.000.000

-

0,0%

-

17.000.000

1,4%

17.000.000

10.000.000

0,8%

3.300.000

0,3%

3.000.000

0,3%

3.000.000

300.000

0,0%

300.000

-

0,0%

-

0,0%

-

0,0%

10.000.000

0,8%
0,0%

4.263.000
-

62.706.000
22.706.000
40.000.000
15.886.000

14.263.000
3.300.000

62.706.000
22.706.000
40.000.000
25.886.000
-
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745143

Део добити јавног предузећа према одлуци управног одбора
јавног предузећа у корист нивоа градова

745151

Остали приходи у корист нивоа општина
МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ
РАСХОДА

770000
771111
772114
772125
790000

800000
810000

Меморандумске ставке за рефундацију расхода из
претходне године
Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета
општине из претходне године за финансиране пројекте из
ЕУ

Приходи из буџета
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА

811151

Примања од продаје непокретности у корист нивоа општина

811153

Примања од отплате станова у корист нивоа општина

812000

Примања од продаје покретне имовине

820000

0,0%
10.000.000

0,8%

5.200.000

0,4%

Меморандумске ставке за рефундацију расхода

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА
791110

Број 21 – Страна 933

0,0%

Примања од продаје робе за даљу продају

900000
910000

Примања од продаје земљишта у корист нивоа општина
ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА

911451
912

Примања од задуживања од пословних банака у земљи у
корист нивоа општина
Примања од иностраног задуживања

4.580.000

9.780.000
4.580.000
200.000

5.000.000

0,4%

5.000.000

-

0,0%

-

0,0%
4.100.000

0,3%

100.000

0,0%

0,0%
100.000
-

5.239.000
2.000.000

-

0,0%
0,3%

9.339.000
2.100.000
-

2.000.000

0,0%
0,0%

-

0,0%

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ
841151

4.580.000

25.886.000

0,0%

4.000.000

840000

15.886.000

200.000

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА
823000

-

2.000.000
100.000
3.239.000

3.239.000
3.239.000

3.239.000
4.000.000

-

4.000.000

4.000.000

101.000.000

8,5%

100.000.000

8,4%

100.000.000

8,4%

100.000.000

0,0%

-

-

101.000.000
100.000.000
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1.000.000

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ
921941
921951
7+8+9

3+7+8+9

20.12.2016.

Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала у
корист нивоа градова
Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала у
корист нивоа општина

0,1%

-

1.000.000

0,0%

-

1.000.000

0,1%

1.000.000

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД
ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ

1.187.597.000

100,0
%

262.783.000

УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ
И ПРИМАЊА

1.187.597.000

100,0
%

292.808.000

Средства из буџета
Легенда

Средства из осталих
извора

Изворни приходи

446.860.000

202.454.000

Уступљени приходи

385.537.000

4.630.000

Трансфери

250.100.000

50.460.000

4.100.000

5.239.000

101.000.000

0

1.187.597.000

262.783.000

Примања од продаје
нефинансијске имовине
Примања од задуживања
Укупно

II – ПОСЕБАН ДЕО
Члан 6.

1.450.380.000

1.480.405.000

20.12.2016.
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Раздео

Глава

Програмска класиф.

Функција

Позиција

Економ. класиф.

Укупни расходи и издаци,укључујући расходе за отплату главнице дуга, у износу од 1.480.405.000,00 динара,финансирани из свих извора
финансирања распоређују се по корисницима и врстама издатака, и то:

Опис

1

2

3

4

5

6

7

1

1

Средства из
буџета

Средства из
сопствених
прихода

Средства из
осталих
извора

Укупна јавна
средства

8

9

10

11

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
2101

ПРОГРАМ 16:ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ

2101-0001

ПА-Функционисање скупштине
Извршни и законодавни органи

111
1
2

411
412

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца

3

414

Социјална давања запосленима

4
5

415
416

Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи

6

421

Стални трошкови

7
8

422
423

Трошкови путовања
Услуге по уговору

9

424

Специјализоване услуге

10
11

426
465

Материјал
Остале дотације и трансфери

12

481

Дотације невладиним организацијама Политичким
странкама

1.162.000
240.000

1.162.000
240.000

1.000

1.000

1.000
800.000

1.000
800.000

60.000

60.000

100.000
5.200.000

100.000
5.200.000

1.000

1.000

1.100.000
216.000

1.100.000
216.000

400.000

400.000
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13

481

Дотације невладиним организацијама Национални
савет

14

482

15

483

20.12.2016.

200.000

200.000

Порези, обавезне таксе, казне и пенали

1.000

1.000

Новчане казне и пенали по решењу судова

1.000

1.000

Приходи из буџета

9.483.000

9.483.000

Функција 111:

9.483.000

9.483.000

Приходи из буџета

9.483.000

9.483.000

Свега за програмску активност 2101-0001:

9.483.000

9.483.000

Приходи из буџета

9.483.000

9.483.000

Свега за Програм 16:

9.483.000

9.483.000

Приходи из буџета

9.483.000

9.483.000

Свега за Главу 1:

9.483.000

9.483.000

Извори финансирања за функцију 111:
01

Извори финансирања за програмску активност
2101-0001:
01

Извори финансирања за Програм 16:
01

Извори финансирања за Главу 1:
01

1

2

ЛОКАЛНИ ИЗБОРИ
2101

ПРОГРАМ 16:ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ

2101-0003

ПА-Подршка раду извршних органа власти и
скупштине
Опште јавне услуге које нису класификоване на другом
месту

160
16

416

Награде запосленима и остали посебни расходи

1.000

1.000

17
18

421
422

Стални трошкови
Трошкови путовања

1.000
1.000

1.000
1.000

19

423

Услуге по уговору

1.000

1.000

20

426

Материјал

1.000

1.000

Приходи из буџета

5.000

5.000

Функција 160:

5.000

5.000

Извори финансирања за функцију 160:
01

20.12.2016.
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Извори финансирања за програмску активност
2101-0003:
01

Приходи из буџета

5.000

5.000

Свега за програмску активност 2101-0003:

5.000

5.000

Приходи из буџета

5.000

5.000

Свега за Програм 16:

5.000

5.000

Приходи из буџета

5.000

5.000

Свега за Главу 2:

5.000

5.000

Приходи из буџета

9.488.000

9.488.000

Свега за Раздео 1:

9.488.000

9.488.000

6.150.000
1.128.000

6.150.000
1.128.000

Извори финансирања за Програм 16:
01

Извори финансирања за Главу 2:
01

Извори финансирања за Раздео 1:
01

2

1

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
2101

ПРОГРАМ 16:ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ

2101-0002

ПА-Функционисање извршних органа
Извршни и законодавни органи

111
21
22

411
412

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца

23

414

Социјална давања запосленима

1.000

1.000

24
25

415
416

Накнаде трошкова за запослене
Накнаде,бонуси и остали посебни расходи

1.000
1.000

1.000
1.000

26

421

Стални трошкови

12.000.000

12.000.000

27
28

422
423

Трошкови путовања
Услуге по уговору

300.000
4.800.000

300.000
4.800.000

29

424

Специјализоване услуге

500.000

500.000

30
31

426
465

Материјал
Остале дотације и трансфери

1.200.000
730.000

1.200.000
730.000
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32

482

Порези, обавезне таксе, казне и пенали

1.000

1.000

33

483

Новчане казне и пенали по решењу судова

1.000

1.000

Приходи из буџета

26.813.000

26.813.000

Функција 111:

26.813.000

26.813.000

Приходи из буџета

26.813.000

26.813.000

Свега за програмску активност 2101-0002:

26.813.000

26.813.000

Приходи из буџета

26.813.000

26.813.000

Свега за Програм 16:

26.813.000

26.813.000

Приходи из буџета

26.813.000

26.813.000

Свега за Главу 1:

26.813.000

26.813.000

2.200.000
450.000

2.200.000
450.000

Извори финансирања за функцију 111:
01

Извори финансирања за програмску активност
2101-0002:
01

Извори финансирања за Програм 16:
01

Извори финансирања за Главу 1:
01

2

2

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
2101

ПРОГРАМ 16:ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ

2101-0002

ПА-Функционисање извршних органа
Извршни и законодавни органи

111
34
35

411
412

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца

36

414

Социјална давања запосленима

1.000

1.000

37
38

415
416

Накнаде трошкова за запослене
Накнаде,бонуси и остали посебни расходи

1.000
1.000

1.000
1.000

39

421

Стални трошкови

30.000

30.000

40
41

422
423

Трошкови путовања
Услуге по уговору

50.000
2.163.000

50.000
2.163.000

42

424

Специјализоване услуге

1.000

1.000

43
44

426
465

Материјал
Остале дотације и трансфери

300.000
280.000

300.000
280.000

20.12.2016.
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45

482

Порези, обавезне таксе, казне и пенали

1.000

1.000

46

483

Новчане казне и пенали по решењу судова

1.000

1.000

Приходи из буџета

5.479.000

5.479.000

Функција 111:

5.479.000

5.479.000

Приходи из буџета

5.479.000

5.479.000

Свега за програмску активност 2101-0002:

5.479.000

5.479.000

Приходи из буџета

5.479.000

5.479.000

Свега за Програм 16:

5.479.000

5.479.000

Приходи из буџета

5.479.000

5.479.000

Свега за Главу 2:

5.479.000

5.479.000

Приходи из буџета

32.292.000

32.292.000

Свега за Раздео 2:

32.292.000

32.292.000

1.162.000

1.162.000

Извори финансирања за функцију 111:
01

Извори финансирања за програмску активност
2101-0002:
01

Извори финансирања за Програм 16:
01

Извори финансирања за Главу 2:
01

Извори финансирања за Раздео 2:
01

3

1

ОПШТИНСКИ ЈАВНИ ПРАВОБРАНИЛАЦ
ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ

0602
0602-0004
47

411

ПА-Општинско правобранилаштво
Судови
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

48

412

Социјални доприноси на терет послодавца

240.000

240.000

49
50

413
414

Накнаде у натури
Социјална давања запосленима

3.000
1.000

3.000
1.000

51

415

Накнаде за запослене

1.000

1.000

52
53

416
421

Награде,бонуси и остали посебни расходи
Стални трошкови

1.000
40.000

1.000
40.000

330
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54

422

Трошкови путовања

20.000

20.000

55
56

423
426

Услуге по уговору
Материјал

40.000
30.000

40.000
30.000

57

465

Остале донације, дотације и трансфери

172.000

172.000

58

482

Порези, обавезне таксе, казне и пенали

59

483

Новчане казне и пенали по решењу судова

2.000

2.000

10.000

10.000

Приходи из буџета

1.722.000

1.722.000

Функција 330:

1.722.000

1.722.000

Приходи из буџета

1.722.000

1.722.000

Свега за програмску активност 0602-0004:

1.722.000

1.722.000

Приходи из буџета

1.722.000

1.722.000

Свега за Програм 15:

1.722.000

1.722.000

Приходи из буџета

1.722.000

1.722.000

Свега за Главу 1:

1.722.000

1.722.000

Приходи из буџета

1.722.000

1.722.000

Свега за Раздео 3:

1.722.000

1.722.000

91.650.000

91.650.000

16.450.000

16.450.000

250.000
5.200.000

250.000
8.200.000

Извори финансирања за функцију 330:
01

Извори финансирања за програмску активност
0602-0004:
01

Извори финансирања за Програм 15:
01

Извори финансирања за Главу 1:
01

Извори финансирања за Раздео 3:
01

4

1

OПШТИНСКА УПРАВА
0602

ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ
ПА-Функциoнисање локалне самоуправе и градских
општина

0602-0001
60

411

Опште услуге
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

61

412

Социјални доприноси на терет послодавца

62
63

413
414

Накнаде у натури
Социјална давања запосленима

130

3.000.000
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64

415

Накнаде трошкова за запослене

65
66

416
421

Накнаде,бонуси и остали посебни расходи
Стални трошкови

67

422

Трошкови путовања

600.000

600.000

68
69

423
424

Услуге по уговору
Специјализоване услуге

6.600.000
8.000.000

2.255.000

6.600.000
10.255.000

70

425

Текуће поправке и одржавање

4.000.000

2.182.000

6.182.000

71
72

426
465

Материјал
Остале дотације и трансфери

5.200.000
10.500.000

5.200.000
10.500.000

73

482

Порези, обавезне таксе, казне и пенали

500.000

500.000

74

485

Накнада штете за повреде или штету нанету од стране
државних органа

200.000

200.000

47.200.000

47.200.000

9.600.000

9.600.000

300.000

300.000

1.200.000

1.200.000

1.000.000
11.000.000

1.000.000
11.000.000

75

511

Зграде и грађевински објекти

76

512

Машине и опрема

77

515

Нематеријална основна средства

01

Извори финансирања за функцију 130:
Приходи из буџета

03

Социјални доприноси

3.000.000

3.000.000

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

4.437.000

4.437.000

7.437.000

226.887.000

3.000.000

219.450.000
3.000.000

4.437.000

4.437.000

7.437.000

226.887.000

Функција 130:

219.450.000

219.450.000

219.450.000

Извори финансирања за програмску активност
0602-0001:
01
03

Приходи из буџета
Социјални доприноси

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за програмску активност 0602-0001:

219.450.000

219.450.000

ПА-Функционисање месних заједница

0602-0002

Развој заједнице

620
78

424

Специјализоване услуге

1.000.000

1.000.000

79

425

Текуће поправке и одржавање

5.000.000

5.000.000
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24.080.000

24.080.000

Приходи из буџета

30.080.000

30.080.000

Функција 620:

30.080.000

30.080.000

Приходи из буџета

30.080.000

30.080.000

Свега за програмску активност 0602-0002:

30.080.000

30.080.000

Извори финансирања за функцију 620:
01

Извори финансирања за програмску активност
0602-0002:
01

01

Извори финансирања за Програм 15:
Приходи из буџета

03

Социјални доприноси

3.000.000

3.000.000

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

4.437.000

4.437.000

7.437.000

256.967.000

Свега за Програм 15:
1501

ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

1501-0002

ПА-Мере активне политике запошљавања

249.530.000

249.530.000

249.530.000

Опште јавне јавне услуге које нису класификоване на
другом месту

160
81

4641

Дотације организацијама обавезног социјалног
осигурања -запошљавање појединаца по уговору

1.000.000

1.000.000

Приходи из буџета

1.000.000

1.000.000

Функција 160:

1.000.000

1.000.000

Приходи из буџета

1.000.000

1.000.000

Свега за програмску активност 1501-0002:

1.000.000

1.000.000

Приходи из буџета

1.000.000

1.000.000

Свега за Програм 3:

1.000.000

1.000.000

Извори финансирања за функцију 160:
01

Извори финансирања за програмску активност
1501-0002:
01

Извори финансирања за Програм 3:
01
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Опште јавне јавне услуге које нису класификоване на
другом месту

160
82

4641

Дотације организацијама обавезног социјалног
осигурања -за самозапошљавање

2.000.000

2.000.000

Приходи из буџета

2.000.000

2.000.000

Функција 160:

2.000.000

2.000.000

Приходи из буџета

2.000.000

2.000.000

Свега за програмску активност 1501-0003:

2.000.000

2.000.000

Приходи из буџета

3.000.000

3.000.000

Свега за Програм 3:

3.000.000

3.000.000

23.000.000

23.000.000

5.000.000

5.000.000

Приходи из буџета

28.000.000

28.000.000

Функција 421:

28.000.000

28.000.000

Извори финансирања за функцију 160:
01

Извори финансирања за програмску активност
1501-0003:
01

Извори финансирања за Програм 3:
01

0101

ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ
РАЗВОЈ

0101-0001

ПА-Подршка за спровођење пољопривредне
политике у локалној заједници
Пољопривреда

421
83

4511

Субвенције јавним нефинансиским предузећима и
организацијама -расподела средстава по конкурсу

84

481

Дотације невладиним организацијама
Извори финансирања за функцију 421:

01
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Извори финансирања за програмску активност
0101-0001:
01

Приходи из буџета

28.000.000

28.000.000

Свега за програмску активност 0101-0001:

28.000.000

28.000.000

Приходи из буџета

28.000.000

28.000.000

Свега за Програм 5:

28.000.000

28.000.000

45.000.000

45.000.000

13.000.000

13.000.000

Приходи из буџета

58.000.000

58.000.000

Свега за програмску активност 1102-0001:

58.000.000

58.000.000

4.200.000

4.200.000

Приходи из буџета

4.200.000

4.200.000

Свега за програмску активност 1102-0002:

4.200.000

4.200.000

2.500.000

2.500.000

Приходи из буџета

2.500.000

2.500.000

Свега за програмску активност 1102-0004:

2.500.000

2.500.000

Извори финансирања за Програм 5:
01
1102

ПРОГРАМ 2:КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

1102-0001
85

421

ПА-Управљање/одржавање јавним осветљењем
Развој заједнице
Стални трошкови

86

425

Текуће поправке и одржавање

620

Извори финансирања за програмску активност
1102-0001:
01
1102-0002

ПА-Одржавање јавних зелених површина
Развој заједнице

620
87

425

Текуће поправке и одржавање
Извори финансирања за програмску активност
1102-0002:

01

1102-0004

ПА-Зоохигијена-третирање комараца и дудоваца
Развој заједнице

620
88

424

Специјализоване услуге
Извори финансирања за програмску активност
1102-0004:

01

1102-0009

ПА-Остале комуналне услуге
620

Развој заједнице
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89

425

Текуће поправке и одржавање-чишћење снега и леда са
коловоза и локалних путева

90

4511

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и
организацијама

91

511

Зграде и грађевински објекти
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19.500.000

19.500.000

1.000.000

1.000.000

20.000.000

20.000.000

Приходи из буџета

40.500.000

40.500.000

Свега за програмску активност 1102-0009:

40.500.000

40.500.000

Приходи из буџета

105.200.000

105.200.000

Функција 620:

105.200.000

105.200.000

Приходи из буџета

105.200.000

105.200.000

Свега за Програм 2:

105.200.000

105.200.000

2.500.000

2.500.000

Извори финансирања за програмску активност
1102-0009:
01

Извори финансирања за функцију 620:
01

Извори финансирања за Програм 2:
01

0701

ПРОГРАМ 7:ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И
САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

0701-0002

ПА-Одржавање саобраћајне инфраструктуре
Развој заједнице

620
92

424

Специјализоване услуге-геодетске услуге

93
94

425
511

Текуће поправке и одржавање
Зграде и грађевински објекти

87.500.000
93.000.000

30.000.000

87.500.000
123.000.000

Извори финансирања за програмску активност
0701-0002:
01

Приходи из буџета

07

Трансфери од других нивоа власти

183.000.000

Свега за програмску активност 0701-0002:

183.000.000

01

Извори финансирања за функцију 620:
Приходи из буџета

183.000.000

07

Трансфери од других нивоа власти

183.000.000
30.000.000

30.000.000

30.000.000

213.000.000
183.000.000

30.000.000

30.000.000
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Функција 620:

183.000.000

01

Извори финансирања за Програм 7:
Приходи из буџета

183.000.000

07

Трансфери од других нивоа власти
Свега за Програм 7:

1501

ПРОГРАМ 3:ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

1501-0003

ПА-Подстицаји за развој предузетништва

183.000.000

30.000.000

213.000.000
183.000.000

30.000.000

30.000.000

30.000.000

213.000.000

Развој заједнице

620
95

454

Субвенције приватним предузећима

100.000

100.000

Приходи из буџета

100.000

100.000

Функција 620:

100.000

100.000

Приходи из буџета

100.000

100.000

Свега за програмску активност 1501-0003:

100.000

100.000

Приходи из буџета

100.000

100.000

Свега за Програм 3:

100.000

100.000

7.900.000

7.900.000

100.000

100.000

Приходи из буџета

8.000.000

8.000.000

Функција 830:

8.000.000

8.000.000

Извори финансирања за функцију 620:
01

Извори финансирања за програмску активност
1501-0003:
01

Извори финансирања за Програм 3:
01

1201

ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И
ИНФОРМИСАЊА

1201-0004

ПА-Остваривање и унапређивање јавног интереса
у области јавног информисања
Услуге емитовања и штампања

830
96

423

Услуге по уговору-расподела средстава по конкурсу

97

481

Дотације невладиним организацијама
Извори финансирања за функцију 830:

01
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Извори финансирања за програмску активност
1201-0004:
01

Приходи из буџета

8.000.000

8.000.000

Свега за програмску активност 1201-0004:

8.000.000

8.000.000

Приходи из буџета

8.000.000

8.000.000

Свега за Програм 13:

8.000.000

8.000.000

2.000.000

2.000.000

Извори финансирања за Програм 13:
01
0602

ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ

0602-0003
98

441

ПА-Сервисирање јавног дуга
Управљање јавним дугом
Отплата домаћих камата

99

444

Пратећи трошкови задуживања

100

611

Отплата главнице домаћим кредиторима

170

2.500.000

2.500.000

17.500.000

17.500.000

Приходи из буџета

22.000.000

22.000.000

Функција 170:

22.000.000

22.000.000

Приходи из буџета

22.000.000

22.000.000

Свега за Програмску активност 0602-0003:

22.000.000

22.000.000

Приходи из буџета

22.000.000

22.000.000

Свега за Програм 15:

22.000.000

22.000.000

7.000.000

7.000.000

Извори финансирања за функцију 170:
01

Извори финансирања за Програмску активност
0602-0003:
01

Извори финансирања за Програм 15:
01
0901

ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА
ЗАШТИТА

0901-0006

ПА-Подршка деци и породица са децом
Породица и деца

040
101

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета -за новорођену
децу и децу ометену у развоју
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Извори финансирања за функцију 040:
01

Приходи из буџета

7.000.000

7.000.000

Функција 040:

7.000.000

7.000.000

Приходи из буџета

7.000.000

7.000.000

Свега за Програмску активност 0901-0006:

7.000.000

7.000.000

Приходи из буџета

7.000.000

7.000.000

Свега за Програм 11:

7.000.000

7.000.000

Извори финансирања за Програмску активност
0901-0006:
01

Извори финансирања за Програм 11:
01
0602

ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ
ПА-Функционисање локалне самоуправе и градских
општина

0602-0001
102

423

Цивилна заштита
Услуге по уговору

100.000

100.000

103

424

Специјализоване услуге

100.000

100.000

104
105

425
426

Текуће поправке и одржавање
Материјал

50.000
100.000

50.000
100.000

106

511

Зграде и грађевински објекти

50.000

50.000

107

512

Машине и опрема

100.000

100.000

Приходи из буџета

500.000

500.000

Функција 220:

500.000

500.000

Приходи из буџета

500.000

500.000

Свега за програмску активност 0602-0001:

500.000

500.000

Приходи из буџета

500.000

500.000

Свега за Програм 15:

500.000

500.000

220

Извори финансирања за функцију 220:
01

Извори финансирања за програмску активност
0602-0001:
01

Извори финансирања за Програм 15:
01

20.12.2016.
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ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА
ЗАШТИТА

0901-0006

ПА-Подршка деци и породица са децом
Образовање неквалификовано на другом месту

980
108

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета -стипендије и
накнаде за децу

1.500.000

1.500.000

Приходи из буџета

1.500.000

1.500.000

Функција 980:

1.500.000

1.500.000

Приходи из буџета

1.500.000

1.500.000

Свега за програмску активност 0901-0006:

1.500.000

1.500.000

Приходи из буџета

1.500.000

1.500.000

Свега за Програм 11:

1.500.000

1.500.000

1.000.000

1.000.000

Приходи из буџета

1.000.000

1.000.000

Функција 840:

1.000.000

1.000.000

Приходи из буџета

1.000.000

1.000.000

Свега за програмску активност 1201-0001:

1.000.000

1.000.000

Извори финансирања за функцију 980:
01

Извори финансирања за програмску активност
0901-0006:
01

Извори финансирања за Програм 11:
01
1201

ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И
ИНФОРМИСАЊА

1201-0001

ПА-Функционисање локалних установа културе
Верске и друге услуге заједнице

840
109

481

Дотације невладиним организацијама -Православна
црква
Извори финансирања за функцију 840:

01

Извори финансирања за програмску активност
1201-0001:
01
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Извори финансирања за Програм 13:
01

Приходи из буџета

1.000.000

1.000.000

Свега за Програм 13:

1.000.000

1.000.000

0602

ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ

0602-0001

ПА-Функционисање локалне самоуправе и градских
општина
Јавни ред и безбедност

360
110

423

Услуге по уговору

500.000

500.000

111

424

Специјализоване услуге

500.000

500.000

112

511

Зграде и грађевински објекти

1.500.000

1.500.000

113

512

Машине и опрема

500.000

500.000

Приходи из буџета

3.000.000

3.000.000

Функција 360:

3.000.000

3.000.000

Приходи из буџета

3.000.000

3.000.000

Свега за програмску активност 0602-0001:

3.000.000

3.000.000

Приходи из буџета

3.000.000

3.000.000

Свега за Програм 15:

3.000.000

3.000.000

10.000

10.000

Извори финансирања за функцију 360:
01

Извори финансирања за програмску активност
0602-0001:
01

Извори финансирања за Програм 15:
01

0901

ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА
ЗАШТИТА

0901-0002

ПА-Прихватилишта и друге врсте смештаја
Извршни и законодавни органи

111
114

421

Стални трошкови

115

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета -избеглице

1.045.000

01

Извори финансирања за функцију 111:
Приходи из буџета

1.055.000

2.000.000

3.045.000
1.055.000

20.12.2016.
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Трансфери од других нивоа власти
Функција 111:

1.055.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

3.055.000

Извори финансирања за програмску активност
0901-0002:
01

Приходи из буџета

07

Трансфери од других нивоа власти
Свега за програмску активност 0901-0002:

0901

ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА
ЗАШТИТА

0901-0003

ПА-Подршка социо-хуманитарним организацијама

1.055.000
1.055.000

1.055.000
2.000.000

2.000.000

2.000.000

3.055.000

Извршни и законодавни органи

111
116

481

Донације невладиним организацијама -друштвене
организације,удружења -распоред по конкурсу

5.000.000

5.000.000

Приходи из буџета

5.000.000

5.000.000

Функција 111:

5.000.000

5.000.000

Приходи из буџета

5.000.000

5.000.000

Свега за програмску активност 0901-0003:

5.000.000

5.000.000

500.000

500.000

500.000

500.000

Извори финансирања за функцију 111:
01

Извори финансирања за програмску активност
0901-0003:
01

0901

ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА
ЗАШТИТА

0901-0005

ПА-Подршка реализацији програма Црвеног крста
Извршни и законодавни органи

111
117

481

Донације невладиним организацијама -Црвени крст
Извори финансирања за функцију 111:

01

Приходи из буџета
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Функција 111:

20.12.2016.
500.000

500.000

Приходи из буџета

500.000

500.000

Свега за програмску активност 0901-0005:

500.000

500.000

6.555.000

6.555.000

Извори финансирања за програмску активност
0901-0005:
01

01

Извори финансирања за Програм 11:
Приходи из буџета

07

Трансфери од других нивоа власти
Свега за Програм 11:

1102

ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

1102-0004

ПА-Зоохигијена

6.555.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

8.555.000

Извршни и законодавни органи

111
118

483

Новчане казне и пенали по решењу судова

10.000.000

10.000.000

Приходи из буџета

10.000.000

10.000.000

Свега за програмску активност 1102-0004:

10.000.000

10.000.000

Приходи из буџета

10.000.000

10.000.000

Функција 111:

10.000.000

10.000.000

Приходи из буџета

10.000.000

10.000.000

Свега за Програм 2:

10.000.000

10.000.000

4.000.000

4.000.000

500.000

500.000

Извори финансирања за програмску активност
1102-0004:
01

Извори финансирања за функцију 111:
01

Извори финансирања за Програм 2:
01
0602

ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ
ПА-Функционисање локалне самоуправе и градских
општина

0602-0001
119

483

Извршни и законодавни органи
Новчане казне и пенали по решењу судова

120

484

Накнаде штете настале услед елементарних непогода

111

20.12.2016.
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Извори финансирања за програмску активност
0602-0001:
01

Приходи из буџета

4.500.000

4.500.000

Свега за програмску активност 0602-0001:

4.500.000

4.500.000

25.000.000

25.000.000

Приходи из буџета

25.000.000

25.000.000

Свега за програмску активност 0602-0009:

25.000.000

25.000.000

5.000.000

5.000.000

Приходи из буџета

5.000.000

5.000.000

Свега за програмску активност 0602-0010:

5.000.000

5.000.000

Приходи из буџета

34.500.000

34.500.000

Функција 111:

34.500.000

34.500.000

Приходи из буџета

34.500.000

34.500.000

Свега за Програм 15:

34.500.000

34.500.000

662.885.000
3.000.000

662.885.000
3.000.000

32.000.000

32.000.000

4.437.000

4.437.000

39.437.000

702.322.000

ПА-Текућа буџетска резерва

0602-0009

Извршни и законодавни органи

111
121

499

Текућа резерва
Извори финансирања за програмску активност
0602-0009:

01

ПА-Стална буџетска резерва

0602-0010

Извршни и законодавни органи

111
122

499

Стална резерва
Извори финансирања за програмску активност
0602-0010:

01

Извори финансирања за функцију 111:
01

Извори финансирања за Програм 15:
01

01
03

Извори финансирања за Главу 1:
Приходи из буџета
Социјални доприноси

07

Трансфери од других нивоа власти

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Главу 1:

662.885.000

Број 21 – Страна 954
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СРЕДСТВА ЗА ДРУГЕ ПОТРЕБЕ
0602

ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ

0602-0001

ПА-Функционисање локалне самоуправе и градских
општина
Опште јавне услуге које нису класификоване на другом
месту

160
123

421

Трошкови платног промета

124
125

482
511

126

1.000.000

1.000.000

Порези, обавезне таксе, казне и пенали
Зграде и грађевински објекти

700.000
1.000

700.000
27.589.000

541

Земљиште

500.000

500.000

01
09

Извори финансирања за функцију 160:
Приходи из буџета
Примања од продаје нефинансијске имовине

2.201.000

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 160:

2.201.000

27.588.000

2.000.000

2.201.000
2.000.000

25.588.000

25.588.000

27.588.000

29.789.000

Извори финансирања за програмску активност
0602-0001:
01

Приходи из буџета

09

Примања од продаје нефинансијске имовине

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

2.201.000

Свега за програмску активност 0602-0001:

2.201.000

01

Извори финансирања за Програм 15:
Приходи из буџета

2.201.000

09

Примања од продаје нефинансијске имовине

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програм 15:

2.201.000

01

Извори финансирања за Главу 2:
Приходи из буџета

2.201.000

09

Примања од продаје нефинансијске имовине

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Главу 2:

2.201.000

2.201.000
2.000.000

2.000.000

25.588.000

25.588.000

27.588.000

29.789.000
2.201.000

2.000.000

2.000.000

25.588.000

25.588.000

27.588.000

29.789.000
2.201.000

2.000.000

2.000.000

25.588.000

25.588.000

27.588.000

29.789.000

20.12.2016.
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ДОНАЦИЈЕ
1501

ПРОГРАМ 3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

1501-0001

ПА-Унапређење привредног и инвестиционог
амбијента
127

421

Вишенаменски развојни пројекти
Стални трошкови

128

422

Трошкови путовања

129
130

423
424

Услуге по уговору
Специјализоване услуге

131

425

132
133

426
444

134

511

Зграде и грађевински објекти

135

512

Машине и опрема

01
06

Извори финансирања за функцију 474:
Приходи из буџета
Донације од међународних организација

07

Трансфери од других нивоа власти

474

125.000

500.000

625.000

100.000

1.000.000

1.100.000

1.000.000
1.300.000

9.000.000
500.000

10.000.000
1.800.000

Текуће поправке и одржавање

100.000

5.000.000

5.100.000

Материјал
Пратећи трошкови задуживања

375.000

1.700.000
10.000

2.075.000
10.000

14.000.000

27.300.000

41.300.000

1.000.000

5.000.000

6.000.000

46.710.000

18.000.000
46.710.000

3.300.000

3.300.000

50.010.000

68.010.000

Функција 474:

18.000.000

18.000.000

Извори финансирања за програмску активност
1501-0001:
01

Приходи из буџета

06

Донације од међународних организација

07

Трансфери од других нивоа власти

18.000.000

Свега за програмску активност 1501-0001:

18.000.000

01
06

Извори финансирања за Програм 3:
Приходи из буџета
Донације од међународних организација

18.000.000

07

Трансфери од других нивоа власти

18.000.000
46.710.000

46.710.000

3.300.000

3.300.000

50.010.000

68.010.000

46.710.000

18.000.000
46.710.000

3.300.000

3.300.000
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Свега за Програм 3:

18.000.000

01
06

Извори финансирања за Главу 3:
Приходи из буџета
Донације од међународних организација

18.000.000

07

Трансфери од других нивоа власти
Свега за Главу 3:

4
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18.000.000

50.010.000

68.010.000

46.710.000

18.000.000
46.710.000

3.300.000

3.300.000

50.010.000

68.010.000

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ
1301

ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

1301-0005

ПА-Спровођење омладинске политике
Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано
на другом месту

860
136

422

Трошкови путовања

137

423

Услуге по уговору

138
139

424
426

Специјализоване услуге
Материјал

140

512

Машине и опрема

1.000

1.000

261.000

261.000

10.000
10.000

10.000
10.000

1.000

1.000

Приходи из буџета

283.000

283.000

Функција 860:

283.000

283.000

Приходи из буџета

283.000

283.000

Свега за Програмску активност 1301-0005:

283.000

283.000

Приходи из буџета

283.000

283.000

Свега за Програм 14:

283.000

283.000

Приходи из буџета

283.000

283.000

Свега за Главу 4:

283.000

283.000

Извори финансирања за функцију 860:
01

Извори финансирања за Програмску активност
1301-0005:
01

Извори финансирања за Програм 14:
01

Извори финансирања за Главу 4:
01
4

5

ФИЗИЧКА КУЛТУРА
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1301

ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

1301-0001

ПА-Подршка локалним спортским организацијама,
удружењима и савезима
810
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Услуге рекреације и спорта
141

481

Дотације невладиним организацијама

30.000.000

30.000.000

Приходи из буџета

30.000.000

30.000.000

Свега за Програмску активност 1301-0001:

30.000.000

30.000.000

5.000.000

5.000.000

Приходи из буџета

5.000.000

5.000.000

Свега за Програмску активност 1301-0003:

5.000.000

5.000.000

Приходи из буџета

35.000.000

35.000.000

Функција 810:

35.000.000

35.000.000

Приходи из буџета

35.000.000

35.000.000

Свега за Програм 14:

35.000.000

35.000.000

Приходи из буџета

35.000.000

35.000.000

Свега за Главу 5:

35.000.000

35.000.000

Извори финансирања за Програмску активност
1301-0001:
01

1301-0003

ПА-Одржавање спортске инфраструктуре
810

Услуге рекреације и спорта
142

511

Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за Програмску активност
1301-0003:

01

Извори финансирања за функцију 810:
01

Извори финансирања за Програм 14:
01

Извори финансирања за Главу 5:
01

4

БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ

6
0401

ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
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ПА-Управљање заштитом животне средине
560

Заштита животне средине
143

421

Стални трошкови

5.000

5.000

144

423

Услуге по уговору

195.000

195.000

145
146

424
425

Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање

29.500.000
5.200.000

29.500.000
5.200.000

147

426

Материјал

100.000

100.000

148

4512

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и
организацијама

5.000.000

5.000.000

Приходи из буџета

40.000.000

40.000.000

Функција 560:

40.000.000

40.000.000

Приходи из буџета

40.000.000

40.000.000

Свега за Програмску активност 0401-0001:

40.000.000

40.000.000

Приходи из буџета

40.000.000

40.000.000

Свега за Програм 6:

40.000.000

40.000.000

Приходи из буџета

40.000.000

40.000.000

Свега за Главу 6:

40.000.000

40.000.000

Извори финансирања за функцију 560:
01

Извори финансирања за Програмску активност
0401-0001:
01

Извори финансирања за Програм 6:
01

Извори финансирања за Главу 6:
01

4

7

ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
1801

ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

1801-0001

ПА-Функционисање установа примарне
здравствене заштите
740

Здравство
149

4641

Текуће поправке и одржавање

300.000

300.000

150
151

4642
4641

Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема

15.000.000
200.000

15.000.000
200.000
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Извори финансирања за Програмску активност
1801-0001:
01
1801-0002

Приходи из буџета

15.500.000

15.500.000

Свега за Програмску активност 1801-0001:

15.500.000

15.500.000

1.200.000

1.200.000

Приходи из буџета

1.200.000

1.200.000

Свега за Програмску активност 1801-0002:

1.200.000

1.200.000

Приходи из буџета

16.700.000

16.700.000

Функција 740:

16.700.000

16.700.000

Приходи из буџета

16.700.000

16.700.000

Свега за Програм 12:

16.700.000

16.700.000

Приходи из буџета

16.700.000

16.700.000

Свега за Главу 7:

16.700.000

16.700.000

ПА-Мртвозорство
740

Здравство
152

424

Специјализоване услуге
Извори финансирања за Програмску активност
1801-0002:

01

Извори финансирања за функцију 740:
01

Извори финансирања за Програм 12:
01

Извори финансирања за Главу 7:
01
4

8

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
0602

ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ

0602-0002

ПА-Функционисање месних заједница
Опште јавне услуге некласификоване на другом месту;

160
153
154

411
412

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца

155

421

Стални трошкови

156

423

Услуге по уговору

2.300.000
330.000

2.300.000
330.000

3.410.000

4.694.000

8.104.000

599.000

3.503.000

4.102.000
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157

424

Специјализоване услуге

158
159

425
426

Текуће поправке и одржавање
Материјал

160

465

Остале дотације и трансфери

161
162

482
483

Порези, обавезне таксе, казне и пенали
Новчане казне и пенали по решењу судова

163

511

Зграде и грађевински објекти

164

512

Машине и опрема

01

Извори финансирања за функцију 160:
Приходи из буџета

08

Добровољни трансфери од физичких и правних лица
Функција 160:

20.12.2016.
180.000

1.630.000

1.810.000

619.000
1.921.000

56.010.000
1.860.000

56.629.000
3.781.000

100.000

100.000

205.000
110.000

307.000
184.000

20.250.000

20.250.000

2.614.000

2.614.000

102.000
74.000

6.905.000
6.905.000

6.905.000
93.606.000

93.606.000

93.606.000

100.511.000

Извори финансирања за Програмску активност
0602-0002:
01

Приходи из буџета

08

Добровољни трансфери од физичких и правних лица
Свега за Програмску активност 0602-0002:

0602-0002
165

425

ПА-Функционисање месних заједница
Развој заједнице
Текуће поправке и одржавање

166

511

Зграде и грађевински објекти

620

6.905.000
6.905.000

6.905.000
93.606.000

93.606.000

93.606.000

100.511.000

10.000.000

10.000.000

17.000.000

17.000.000

Приходи из буџета

27.000.000

27.000.000

Функција 620:

27.000.000

27.000.000

Приходи из буџета

27.000.000

27.000.000

Свега за програмску активност 0602-0002:

27.000.000

27.000.000

01

Извори финансирања за Програм 15:
Приходи из буџета

33.905.000

33.905.000

08

Добровољни трансфери од физичких и правних лица

Извори финансирања за функцију 620:
01

Извори финансирања за програмску активност
0602-0002:
01

93.606.000

93.606.000

20.12.2016.
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Свега за Програм 15:

33.905.000

01

Извори финансирања за Главу 8:
Приходи из буџета

33.905.000

08

Добровољни трансфери од физичких и правних лица
Свега за Главу 8:

4
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33.905.000

93.606.000

127.511.000
33.905.000

93.606.000

93.606.000

93.606.000

127.511.000

ЗАВОД ЗА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И
ПРОЈЕКТОВАЊЕ

9
1101

ПРОГРАМ 1 - УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО
ПЛАНИРАЊЕ

1101-0001

ПА-Просторно и урбанистичко планирање
Развој заједнице

620
167

411

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

168
169

412
413

170

5.400.000

5.400.000

Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури

980.000
20.000

980.000
20.000

414

Социјална давања запосленима

198.000

171
172

415
416

Накнаде трошкова за запослене
Накнаде,бонуси и остали посебни расходи

295.000
10.000

295.000
10.000

173

421

Стални трошкови

622.000

622.000

174
175

422
423

Трошкови путовања
Услуге по уговору

50.000
100.000

50.000
100.000

176

424

Специјализоване услуге

8.200.000

8.200.000

177
178

425
426

Текуће поправке и одржавање
Материјал

59.000
228.000

59.000
228.000

179

465

Остале дотације и трансфери

660.000

660.000

180
181

482
512

Порези, обавезне таксе, казне и пенали
Машине и опрема

2.000
100.000

2.000
100.000

182

515

Нематеријална имовина

10.000

10.000

01

Извори финансирања за функцију 620:
Приходи из буџета

16.934.000

16.934.000

03

Социјални доприноси

10.000

10.000

208.000

10.000
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Функција 620:

20.12.2016.

16.934.000

10.000

16.944.000

Извори финансирања за Програмску активност
1101-0001
01

Приходи из буџета

03

Социјални доприноси
Свега за Програмску активност 1101-0001:

16.934.000

01

Извори финансирања за Програм 1:
Приходи из буџета

16.934.000

03

Социјални доприноси
Свега за Програм 1:

16.934.000

01

Извори финансирања за Главу 9:
Приходи из буџета

16.934.000

03

Социјални доприноси
Свега за Главу 9:

4

16.934.000

10

16.934.000
10.000

10.000

10.000

16.944.000
16.934.000

10.000

10.000

10.000

16.944.000
16.934.000

16.934.000

10.000

10.000

10.000

16.944.000

УСТАНОВЕ У КУЛТУРИ
1201

ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И
ИНФОРМИСАЊА

1201-0001

ПА-Функционисање локалних установа културе

183

411

Услуге културе
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

184

412

Социјални доприноси на терет послодавца

5.600.000

185
186

413
414

Накнадеу натури
Социјална давања запосленима

95.000
2.013.000

14.000
60.000

187

415

Накнаде трошкова за запослене

60.000

60.000

120.000

188
189

416
421

Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови

770.000
7.110.000

70.000
498.000

840.000
7.608.000

190

422

Трошкови путовања

191
192

423
424

Услуге по уговору
Специјализоване услуге

193

425

Текуће поправке и одржавање

194
195

426
465

Материјал
Остале дотације и трансфери

820

32.400.000

32.400.000
5.600.000

295.000

406.000

4.494.000
3.590.000

2.910.000
2.592.000

600.000

109.000
2.673.000

701.000
996.000
2.370.000

8.400.000
8.552.000

900.000

947.000

1.847.000

1.195.000
3.800.000

865.000

2.060.000
3.800.000

20.12.2016.
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196

481

Дотације невладиним организацијама

197
198

482
483

Порези, обавезне таксе, казне и пенали
Новчане казне и пенали по решењу судова

199

485

Накнада штете за повреде или штету нанету од стране
државних органа

200

511

Зграде и грађевински објекти

201

512

202
203

515
523

204
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105.000
13.000

1.000

1.000

78.000
22.000

183.000
35.000

30.000

30.000

5.700.000

640.000

Машине и опрема

765.000

1.074.000

1.839.000

Нематеријална имовина
Залихе робе за даљу продају

922.000
5.000

641.000
1.794.000

1.563.000
1.799.000

541

Земљиште

300.000

300.000

01

Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета

70.162.000

70.162.000

03

Социјални доприноси

04
06

Сопствени приходи буџетских корисника
Донације од међународних организација

07

Трансфери од других нивоа власти

08

Добровољни трансфери од физичких и правних лица
Функција 820:

1.000.000

600.000

600.000

500.000

12.672.000
500.000

3.603.000

3.603.000

263.000

263.000

4.966.000

87.800.000

600.000

70.162.000
600.000

12.672.000

70.162.000

12.672.000

7.340.000

Извори финансирања за програмску активност
1201-0001:
01
03

Приходи из буџета
Социјални доприноси

04

Сопствени приходи буџетских корисника

06
07

Донације од међународних организација
Трансфери од других нивоа власти

08

Добровољни трансфери од физичких и правних лица
Свега за програмску активност 1201-0001:

1201-П1
820
205

421

Пројекат: Мокрањчеви дани
Услуге културе
Стални трошкови

70.162.000
12.672.000

70.162.000

60.000

12.672.000

12.672.000
500.000
3.603.000

500.000
3.603.000

263.000

263.000

4.966.000

87.800.000

260.000

320.000
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206

422

Трошкови путовања

207
208

423
424

Услуге по уговору
Специјализоване услуге

209

425

Текуће поправке и одржавање

210

426

Материјал

211

512

Машине и опрема

01

Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника

07
08

Трансфери од других нивоа власти
Добровољни трансфери од физичких и правних лица

20.12.2016.

1.700.000
1.640.000
100.000

10.000

20.000

30.000

410.000
50.000

3.230.000
2.810.000

5.340.000
4.500.000

100.000

100.000

200.000

130.000

330.000

560.000

250.000

250.000

3.500.000

3.500.000
700.000

5.000.000
2.000.000

7.000.000

11.200.000

Функција 820:

3.500.000

01
04

Извори финансирања за пројекат 1201-П1:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника

3.500.000

07

Трансфери од других нивоа власти

5.000.000

5.000.000

08

Добровољни трансфери од физичких и правних лица

2.000.000

2.000.000

7.000.000

11.200.000

Свега за пројекат 1201-П1:
01

Извори финансирања за Програм 13:
Приходи из буџета

03
04

Социјални доприноси
Сопствени приходи буџетских корисника

06

Донације од међународних организација

07
08

700.000

700.000
5.000.000
2.000.000

3.500.000
700.000

700.000

3.500.000

700.000

73.662.000

73.662.000
600.000

600.000
13.372.000

500.000

500.000

Трансфери од других нивоа власти

8.603.000

8.603.000

Добровољни трансфери од физичких и правних лица

2.263.000

2.263.000

11.966.000

99.000.000

13.372.000

Свега за Програм 13:

73.662.000

01

Извори финансирања за Главу 10:
Приходи из буџета

73.662.000

03

Социјални доприноси

04
06

Сопствени приходи буџетских корисника
Донације од међународних организација

07

Трансфери од других нивоа власти

13.372.000

73.662.000
600.000

600.000

500.000

13.372.000
500.000

8.603.000

8.603.000

13.372.000
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Добровољни трансфери од физичких и правних лица
Свега за Главу 10:

4

11
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73.662.000

13.372.000

2.263.000

2.263.000

11.966.000

99.000.000

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА НЕГОТИН
1502

ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА

1502-0002

ПА- Промоција туристичке понуде
Туризам

473
212

411

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

213
214

412
413

215

3.350.000

3.350.000

Социјални доприноси на терет послодавца
Накнадеу натури

610.000
2.000

610.000
2.000

414

Социјална давања запосленима

107.000

107.000

216
217

415
416

Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи

1.000
300.000

1.000

1.000
301.000

218

421

Стални трошкови

465.000

31.000

496.000

219
220

422
423

Трошкови путовања
Услуге по уговору

249.000
1.402.000

170.000
68.000

28.000
546.000

447.000
2.016.000

221

424

Специјализоване услуге

294.000

2.000.000

0

2.294.000

222
223

425
426

Текуће поправке и одржавање
Материјал

128.000
264.000

10.000
35.000

20.000

138.000
319.000

224

465

Остале дотације и трансфери

492.000

225
226

482
483

Порези, обавезне таксе, казне и пенали
Новчане казне и пенали по решењу судова

227

511

Зграде и грађевински објекти

581.000

228

512

Машине и опрема

320.000

10.000

229

523

Залихе робе за даљу продају

1.000

150.000

01

Извори финансирања за функцију 473:
Приходи из буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника

07

Трансфери од других нивоа власти
Функција 473:
Извори финансирања за Програмску активност
1502-0002:

50.000
1.000

492.000
10.000
1.000

60.000
2.000
581.000
3.308.000

151.000

8.617.000

8.617.000
2.486.000

8.617.000

3.638.000

2.486.000

2.486.000
3.902.000

3.902.000

3.902.000

15.005.000
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01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника

07

Трансфери од других нивоа власти
Свега за Програмску активност 1502-0002:

1502-П1

20.12.2016.
8.617.000

8.617.000
2.486.000

2.486.000
3.902.000

3.902.000

3.902.000

15.005.000

665.000
1.877.000

500.000

1.165.000
1.877.000

50.000

50.000

100.000

8.617.000

2.486.000

Пројекат: Манифестација "Сајам меда и вина"
Туризам

473
230
231

423
424

Услуге по уговору
Специјализоване услуге

232

425

Текуће поправке и одржавање

233

426

Материјал

234

512

Машине и опрема

01

Извори финансирања за функцију 473:
Приходи из буџета

07

Трансфери од других нивоа власти

7.000
1.040.000
2.599.000

Функција 473:

2.599.000

01

Извори финансирања за пројекат 1502-П1:
Приходи из буџета

2.599.000

07

Трансфери од других нивоа власти
Свега за пројекат 1502-П1:

1502-П2

7.000
1.040.000
2.599.000
1.590.000

1.590.000

1.590.000

4.189.000
2.599.000

1.590.000

1.590.000

1.590.000

4.189.000

1.379.000

10.000

1.389.000

65.000

60.000

125.000

2.599.000

Пројекат: Остали пројекти из области туризма
235

423

Туризам
Услуге по уговору

236

424

Специјализоване услуге

237

426

Материјал

238

482

Порези, обавезне таксе, казне и пенали

01

Извори финансирања за функцију 473:
Приходи из буџета

07

Трансфери од других нивоа власти

473

01

606.000

606.000

7.000

7.000

2.057.000

2.057.000

Функција 473:

2.057.000

Извори финансирања за пројекат 1502-П2:
Приходи из буџета

2.057.000

70.000

70.000

70.000

2.127.000
2.057.000
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Трансфери од других нивоа власти
Свега за пројекат 1502-П2:

1502-П3
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2.057.000

70.000

70.000

70.000

2.127.000

Пројекат: Концерт посвећен Луису
239

423

Туризам
Услуге по уговору

240

424

Специјализоване услуге

241

426

Материјал

473

148.000

148.000

542.000

542.000

49.000

49.000

Приходи из буџета

739.000

739.000

Функција 473:

739.000

739.000

Приходи из буџета

739.000

739.000

Свега за пројекат 1502-П3:

739.000

739.000

Извори финансирања за функцију 473:
01

Извори финансирања за пројекат 1502-П3:
01

1502-П4

Пројекат: "Седам чуда округа Бор и Мехединци"
473
242

421

Туризам
Стални трошкови

243

422

Трошкови путовања

244
245

423
426

Услуге по уговору
Материјал

246

482

247

512
01

Извори финансирања за функцију 473:
Приходи из буџета

06

Донације од међународних организација

70.000

70.000

80.000

900.000

980.000

4.276.000

5.707.000
270.000

9.983.000
270.000

Порези, обавезне таксе, казне и пенали

172.000

172.000

Машине и опрема

150.000

150.000

4.356.000

Функција 473:

4.356.000

01

Извори финансирања за пројекат 1502-П4:
Приходи из буџета

4.356.000

06

Донације од међународних организација

4.356.000
7.269.000

7.269.000

7.269.000

11.625.000
4.356.000

7.269.000

7.269.000
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Свега за пројекат 1502-П4:

4.356.000

7.269.000

11.625.000

01
04

Извори финансирања за Програм 4:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника

06

Донације од међународних организација

7.269.000

7.269.000

07

Трансфери од других нивоа власти

5.562.000

5.562.000

12.831.000

33.685.000

18.368.000

01
04
06

Сопствени приходи буџетских корисника
Донације од међународних организација

07

Трансфери од других нивоа власти

18.368.000
2.486.000

2.486.000

18.368.000

Извори финансирања за Главу 11:
Приходи из буџета

12

18.368.000

Свега за Програм 4:

Свега за Главу 11:
4

20.12.2016.

2.486.000

18.368.000
2.486.000

18.368.000

2.486.000

7.269.000

2.486.000
7.269.000

5.562.000

5.562.000

12.831.000

33.685.000

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "ПЧЕЛИЦА"
ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И
ОБРАЗОВАЊЕ

2001
2001-0001

ПА-Функционисање предшколских установа
Предшколско образовање

911
248
249

411
412

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца

250

413

Накнаде у натури

251
252

414
415

Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене

253

416

Награде запосленима и остали посебни расходи

254
255

421
422

Стални трошкови
Трошкови путовања

256

423

257
258

48.300.000
8.650.000

48.300.000
8.650.000
260.000

200.000
230.000

200.000

260.000
970.000

1.370.000
230.000

650.000

0

3.800.000

1.663.000
396.000

1.737.000

7.200.000
396.000

Услуге по уговору

220.000

1.595.000

200.000

2.015.000

424
425

Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање

1.000
800.000

1.380.000
1.500.000

200.000
500.000

1.581.000
2.800.000

259

426

Материјал

10.007.000

795.000

10.802.000

260
261

431
465

Амортизација некретнина и опреме
Остале дотације и трансфери

559.000
5.700.000

650.000

559.000
5.700.000
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262

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

263
264

482
483

Порези, обавезне таксе, казне и пенали
Новчане казне и пенали по решењу судова

265

511

Зграде и грађевински објекти

266

512

Машине и опрема

01
03

Извори финансирања за функцију 911:
Приходи из буџета
Социјални доприноси

04

Сопствени приходи буџетских корисника

05

Донације од иностраних земаља

07

Трансфери од других нивоа власти
Функција 911:
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80.000

80.000
50.000
40.000

50.000
40.000

4.500.000

1.000.000

17.700.000

23.200.000

300.000

450.000

100.000

850.000

970.000

73.431.000
970.000

73.431.000
19.100.000

73.431.000

19.100.000

19.100.000
17.700.000

17.700.000

3.532.000

3.532.000

22.202.000

114.733.000

Извори финансирања за програмску активност
2001-0001:
01

Приходи из буџета

03

Социјални доприноси

04
05

Сопствени приходи буџетских корисника
Донације од иностраних земаља

07

Трансфери од других нивоа власти

73.431.000

73.431.000
970.000

970.000

17.700.000

19.100.000
17.700.000

3.532.000

3.532.000

22.202.000

114.733.000

19.100.000

Свега за програмску активност 2001-0001:

73.431.000

01

Извори финансирања за Програм 8:
Приходи из буџета

73.431.000

03

Социјални доприноси

04
05

Сопствени приходи буџетских корисника
Донације од иностраних земаља

07

Трансфери од других нивоа власти

19.100.000

73.431.000
970.000

970.000

17.700.000

19.100.000
17.700.000

3.532.000

3.532.000

22.202.000

114.733.000

19.100.000

Свега за Програм 8:

73.431.000

01

Извори финансирања за Главу 12:
Приходи из буџета

73.431.000

03

Социјални доприноси

19.100.000

73.431.000
970.000

970.000
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04

Сопствени приходи буџетских корисника

05

Донације од иностраних земаља

07

Трансфери од других нивоа власти
Свега за Главу 12:

4

13

20.12.2016.
19.100.000

73.431.000

19.100.000

19.100.000
17.700.000

17.700.000

3.532.000

3.532.000

22.202.000

114.733.000

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
0901

ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА
ЗАШТИТА

0901-0001

ПА-Социјалне помоћи
090
Социјална заштита некласификована на другом месту
267

4631

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

268

4631

269
270

4631
4631

271
272
273

3.100.000

3.100.000

Социјални доприноси на терет послодавца

560.000

560.000

Накнаде трошкова за запослене
Награде,бонуси и остали посебни расходи

120.000
80.000

120.000
80.000

4631

Стални трошкови

854.000

3.000

857.000

4631
4631

Трошкови путовања
Услуге по уговору

60.000

56.000
50.000

56.000
110.000

274

4631

Текуће поправке и одржавање

275
276

4631
4631

Материјал
Остале дотације и трансфери

277

4631

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

278

4632

Зграде и грађевински објекти

279

4632

Машине и опрема

01

Извори финансирања за функцију 090:
Приходи из буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника
Функција 090:

50.000

50.000

10.000
170.000

10.000
170.000

6.000.000

6.000.000

100.000

100.000

25.000

41.000

11.079.000
11.079.000

66.000
11.079.000

200.000

200.000

200.000

11.279.000

Извори финансирања за Програмску активност
0901-0001:
01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника
Свега за Програмску активност 0901-0001:

11.079.000
11.079.000

11.079.000
200.000

200.000

200.000

11.279.000
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01

Извори финансирања за Програм 11:
Приходи из буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника

11.079.000

Свега за Програм 11:

11.079.000

01

Извори финансирања за Главу 13:
Приходи из буџета

11.079.000

04

Сопствени приходи буџетских корисника
Свега за Главу 13:

4
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14

11.079.000

11.079.000
200.000

200.000

200.000

11.279.000
11.079.000

200.000

200.000

200.000

11.279.000

ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ
ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И
ВАСПИТАЊЕ

2002
2002-0001
280

422

ПА- Функционисање основних школа
Основно образовање
Трошкови путовања

281

4631

Текући трансфери осталим нивоима власти

282

4632

Капитални трансфери осталим нивоима власти

912

38.249.000

38.249.000

59.800.000

59.800.000

1.000

1.000

Приходи из буџета

98.050.000

98.050.000

Функција 912:

98.050.000

98.050.000

Приходи из буџета

98.050.000

98.050.000

Свега за програмску активност 2002-0001:

98.050.000

98.050.000

1.500.000

1.500.000

Приходи из буџета

1.500.000

1.500.000

Функција 912:

1.500.000

1.500.000

Извори финансирања за функцију 912:
01

Извори финансирања за програмску активност
2002-0001:
01

ОШ "Бранко Радичевић" Неготин-Опремање две
информатичке учионице

2002-П1

Основно образовање

912
283

4632

Капитални трансфери осталим нивоима власти
Извори финансирања за функцију 912:

01
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Извори финансирања за пројекат 2002-П1:
01

Приходи из буџета

1.500.000

1.500.000

Свега за пројекат 2002-П1:

1.500.000

1.500.000

Капитални трансфери осталим нивоима власти

430.000

430.000

Извори финансирања за функцију 912:
Приходи из буџета

430.000

430.000

Приходи из буџета

430.000

430.000

Свега за пројекат 2002-П2:

430.000

430.000

Приходи из буџета

1.930.000

1.930.000

Свега за пројекат 2002-П1 и П2:

1.930.000

1.930.000

600.000

600.000

Приходи из буџета

600.000

600.000

Функција 912:

600.000

600.000

Приходи из буџета

600.000

600.000

Свега за пројекат 2002-П3:

600.000

600.000

407.000

407.000

ОШ "Бранко Радичевић" Неготин-Побољшање
противпожарне заштите и безбедности

2002-П2

Основно образовање

912
284

4632
01

Извори финансирања за пројекат 2002-П2:
01

Извори финансирања за пројекат 2002-П1 и П2:
01

ОШ "Вук Караџић" Неготин-Пројектно планирање
за санацију спољне фасаде и замену столарије на
згради матичне школе

2002-П3

Основно образовање

912
285

4632

Капитални трансфери осталим нивоима власти
Извори финансирања за функцију 912:

01

Извори финансирања за пројекат 2002-П3
01

ОШ "Вера Радосављевић"Неготин-Инвестиционо
одржавање санитарних чворова

2002-П4
912
286

4632

Основно образовање
Капитални трансфери осталим нивоима власти
Извори финансирања за функцију 912:
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Приходи из буџета

407.000

407.000

Функција 912:

407.000

407.000

Приходи из буџета

407.000

407.000

Свега за пројекат 2002-П4:

407.000

407.000

1.818.000

1.818.000

Приходи из буџета

1.818.000

1.818.000

Функција 912:

1.818.000

1.818.000

Приходи из буџета

1.818.000

1.818.000

Свега за пројекат 2002-П5:

1.818.000

1.818.000

206.000

206.000

Приходи из буџета

206.000

206.000

Функција 912:

206.000

206.000

Приходи из буџета

206.000

206.000

Свега за пројекат 2002-П6:

206.000

206.000

Извори финансирања за пројекат 2002-П4:
01

ОШ "Павле Илић Вељко" Душановац-Адаптација у
згради школе-санитарни чвор

2002-П5
912
287

4632

Основно образовање
Капитални трансфери осталим нивоима власти
Извори финансирања за функцију 912:

01

Извори финансирања за пројекат 2002-П5:
01

ОШ "Хајдук Вељко" Штубик -Реконструкција
крова и постављање олука у подручном одељењу у
Плавни

2002-П6

Основно образовање

912
288

4632

Капитални трансфери осталим нивоима власти
Извори финансирања за функцију 912:

01

Извори финансирања за пројекат 2002-П6:
01

2002-П7

ОШ "Хајдук Вељко" Штубик -Изградња шупе за
огревно дрво у подручном одељењу у Шаркамену
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Основно образовање

912
289

4632

Капитални трансфери осталим нивоима власти

300.000

300.000

Приходи из буџета

300.000

300.000

Функција 912:

300.000

300.000

Приходи из буџета

300.000

300.000

Свега за пројекат 2002-П7:

300.000

300.000

3.491.000

3.491.000

Приходи из буџета

3.491.000

3.491.000

Функција 912:

3.491.000

3.491.000

Приходи из буџета

3.491.000

3.491.000

Свега за пројекат 2002-П8:

3.491.000

3.491.000

Приходи из буџета

3.997.000

3.997.000

Свега за пројекат 2002-П6,П7 и П8:

3.997.000

3.997.000

232.000

232.000

Приходи из буџета

232.000

232.000

Функција 912:

232.000

232.000

Извори финансирања за функцију 912:
01

Извори финансирања за пројекат 2002-П7:
01

ОШ "Хајдук Вељко" Штубик -Капитално
одржавање крова на школској згради у матичној
школи у Штубику

2002-П8
912
290

4632

Основно образовање
Капитални трансфери осталим нивоима власти
Извори финансирања за функцију 912:

01

Извори финансирања за пројекат 2002-П8:
01

Извори финансирања за пројекат 2002-П6,П7 и П8:
01

ОШ "Момчило Ранковић" Рајац-Замена фасадне
столарије у школи у Вељкову

2002-П9
912
291

4632

Основно образовање
Капитални трансфери осталим нивоима власти
Извори финансирања за функцију 912:

01

Извори финансирања за пројекат 2002-П9:
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Приходи из буџета

232.000

232.000

Свега за пројекат 2002-П9:

232.000

232.000

300.000

300.000

Приходи из буџета

300.000

300.000

Функција 912:

300.000

300.000

Приходи из буџета

300.000

300.000

Свега за пројекат 2002-П10:

300.000

300.000

300.000

300.000

Приходи из буџета

300.000

300.000

Функција 912:

300.000

300.000

Приходи из буџета

300.000

300.000

Свега за пројекат 2002-П11:

300.000

300.000

300.000

300.000

300.000

300.000

ОШ "Момчило Ранковић" Рајац-Замена котла у
школи у Рајцу

2002-П10
912
292

4632

Основно образовање
Капитални трансфери осталим нивоима власти
Извори финансирања за функцију 912:

01

Извори финансирања за пројекат 2002-П10:
01

ОШ "Момчило Ранковић" Рајац-Израда ограде у
школском дворишту

2002-П11

Основно образовање

912
293

4632

Капитални трансфери осталим нивоима власти
Извори финансирања за функцију 912:

01

Извори финансирања за пројекат 2002-П11:
01

ОШ "Момчило Ранковић" Рајац-Пројектна
документација за реконструкцију крова и плафона
у школи у Александровцу

2002-П12
912
294

4632

Основно образовање
Капитални трансфери осталим нивоима власти
Извори финансирања за функцију 912:

01

Приходи из буџета
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Функција 912:
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300.000

300.000

Приходи из буџета

300.000

300.000

Свега за пројекат 2002-П12:

300.000

300.000

Приходи из буџета

1.132.000

1.132.000

Свега за пројекат 2002-П9,П10,П11 и П12:

1.132.000

1.132.000

7.416.000

7.416.000

Приходи из буџета

7.416.000

7.416.000

Функција 912:

7.416.000

7.416.000

Приходи из буџета

7.416.000

7.416.000

Свега за пројекат 2002-П13:

7.416.000

7.416.000

1.000.000

1.000.000

Приходи из буџета

1.000.000

1.000.000

Функција 912:

1.000.000

1.000.000

Приходи из буџета

1.000.000

1.000.000

Свега за пројекат 2002-П14:

1.000.000

1.000.000

Извори финансирања за пројекат 2002-П12:
01

Извори финансирања за пројекат 2002-П9,П10,П11 и
П12:
01

ОШ "Стеван Мокрањац" КобишницаИнвестиционо одржавање зграде матичне школе у
Кобишници

2002-П13
912
295

4632

Основно образовање
Капитални трансфери осталим нивоима власти
Извори финансирања за функцију 912:

01

Извори финансирања за пројекат 2002-П13:
01

ОШ "Бранислав Нушић" Уровица-Реконструкција
крова на школској згради

2002-П14

Основно образовање

912
296

4632

Капитални трансфери осталим нивоима власти
Извори финансирања за функцију 912:

01

Извори финансирања за пројекат 2002-П14:
01

2002-П15

ОШ "12. септембар" Неготин -Уређење фасаде
зграде школе

20.12.2016.
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Основно образовање

912
297

4632

Капитални трансфери осталим нивоима власти

600.000

600.000

Приходи из буџета

600.000

600.000

Функција 912:

600.000

600.000

Приходи из буџета

600.000

600.000

Свега за пројекат 2002-П15:

600.000

600.000

Приходи из буџета

116.950.000

116.950.000

Свега за Програм 9:

116.950.000

116.950.000

Приходи из буџета

116.950.000

116.950.000

Свега за Главу 14:

116.950.000

116.950.000

19.396.000

19.396.000

1.000

1.000

Приходи из буџета

19.397.000

19.397.000

Функција 920:

19.397.000

19.397.000

Приходи из буџета

19.397.000

19.397.000

Свега за програмску активност 2003-0001:

19.397.000

19.397.000

Извори финансирања за функцију 912:
01

Извори финансирања за пројекат 2002-П15:
01

Извори финансирања за Програм 9:
01

Извори финансирања за Главу 14:
01
4

15

СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ
ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И
ВАСПИТАЊЕ

2003
2003-0001

ПА-Функционисање средњих школа
Средње образовање

920
298

4631

Текући трансфери осталим нивоима власти

299

4632

Капитални трансфери осталим нивоима власти
Извори финансирања за функцију 920:

01

Извори финансирања за програмску активност
2003-0001:
01
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Неготинска гимназија -Реконструкција мокрих
чворова за ученике и наставнике

2003-П1

Средње образовање

920
300

4632

Капитални трансфери осталим нивоима власти

3.750.000

3.750.000

Приходи из буџета

3.750.000

3.750.000

Функција 920:

3.750.000

3.750.000

Приходи из буџета

3.750.000

3.750.000

Свега за пројекат 2003-П1:

3.750.000

3.750.000

250.000

250.000

Приходи из буџета

250.000

250.000

Функција 920:

250.000

250.000

Приходи из буџета

250.000

250.000

Свега за пројекат 2003-П2:

250.000

250.000

Приходи из буџета

4.000.000

4.000.000

Свега за пројекат 2002-П1 и П2:

4.000.000

4.000.000

600.000

600.000

Приходи из буџета

600.000

600.000

Функција 920:

600.000

600.000

600.000

600.000

Извори финансирања за функцију 920:
01

Извори финансирања за пројекат 2003-П1:
01

Неготинска гимназија -Адаптација подова у две
учионице

2003-П2

Средње образовање

920
301

4632

Капитални трансфери осталим нивоима власти
Извори финансирања за функцију 920:

01

Извори финансирања за пројекат 2003-П2:
01

Извори финансирања за пројекат 2003-П1 и П2:
01

2003-П3

Техничка школа-Санација мокрих чворова
920
302

4632

Средње образовање
Капитални трансфери осталим нивоима власти
Извори финансирања за функцију 920:

01

Извори финансирања за пројекат 2003-П3:
01

Приходи из буџета
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Свега за пројекат 2003-П3:
2003-П4
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600.000

600.000

400.000

400.000

Приходи из буџета

400.000

400.000

Функција 920:

400.000

400.000

Приходи из буџета

400.000

400.000

Свега за пројекат 2003-П4:

400.000

400.000

Приходи из буџета

1.000.000

1.000.000

Свега за пројекат 2002-П3 и П4:

1.000.000

1.000.000

300.000

300.000

Приходи из буџета

300.000

300.000

Функција 920:

300.000

300.000

Приходи из буџета

300.000

300.000

Свега за пројекат 2003-П5:

300.000

300.000

Приходи из буџета

24.697.000

24.697.000

Свега за Програм 10:

24.697.000

24.697.000

Техничка школа-Замена столарије на згради школе
Средње образовање

920
303

4632

Капитални трансфери осталим нивоима власти
Извори финансирања за функцију 920:

01

Извори финансирања за пројекат 2003-П4:
01

Извори финансирања за пројекат 2003-П3 и П4:
01

Уметничка школа "Стеван Мокрањац" НеготинСанација фасаде,крова и врата помоћне зграде

2003-П5
920
304

4632

Средње образовање
Капитални трансфери осталим нивоима власти
Извори финансирања за функцију 920:

01

Извори финансирања за пројекат 2003-П5:
01

Извори финансирања за Програм 10:
01

Извори финансирања за Главу 15:
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Приходи из буџета

24.697.000

24.697.000

Свега за Главу 15:

24.697.000

24.697.000

01

Извори финансирања за Раздео 4:
Приходи из буџета

03

Социјални доприноси

04
05

Сопствени приходи буџетских корисника
Донације од иностраних земаља

06

Донације од међународних организација

07

1.144.095.000

1.144.095.000
4.580.000

4.580.000

17.700.000

35.158.000
17.700.000

54.479.000

54.479.000

Трансфери од других нивоа власти

52.997.000

52.997.000

08

Добровољни трансфери од физичких и правних лица

95.869.000

95.869.000

09

Примања од продаје нефинансијске имовине

2.000.000

2.000.000

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

30.025.000

30.025.000

257.650.000

1.436.903.000

35.158.000

Свега за раздео 4:

1.144.095.000

01

УКУПНО ЗА СВЕ РАЗДЕЛЕ
Извори финансирања за Разделе 1,2,3, и 4 :
Приходи из буџета

1.187.597.000

03
04

Социјални доприноси
Сопствени приходи буџетских корисника

05

35.158.000

1.187.597.000
4.580.000

4.580.000
35.158.000

Донације од иностраних земаља

17.700.000

17.700.000

06
07

Донације од међународних организација
Трансфери од других нивоа власти

54.479.000
52.997.000

54.479.000
52.997.000

08

Добровољни трансфери од физичких и правних лица

95.869.000

95.869.000

09

Примања од продаје нефинансијске имовине

2.000.000

2.000.000

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

30.025.000

30.025.000

257.650.000

1.480.405.000

Свега за Разделе 1,2,3 и 4:

35.158.000

1.187.597.000

35.158.000

Члан 7.
Стање дуга општине Неготин по кредиту, на дан 30.11.2016. године износи 23.291.323,75 динара (186.330,59 €) и то по основу:
- задужења код BANCA INTESA - а.д. Београд за Реконструкцију зелене пијаце у Неготину
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Стање дуга општине Неготин за обавезе по Уговору о комисиону износи 594.765,58 динара (40% обавеза из тог Уговора) преко Фонда за
развој.Уговор је закључен са Министарством животне средине и просторног планирања и Фондом за развој Републике Србије а у функцији
подстицања грађевинске индустрије Републике Србије, и то:
Пројекат – Наставак изградње мреже фекалне канализације у Неготину са кућним прикључцима.
Члан 8.
Укупна примања и издаци буџета за 2018. годину процењују се у износу од 1.224.000.000 динара, а за 2019. годину у износу од 1.261.000.000
динара.
Члан 9.
За текућу буџетску резерву издвајају се средства у износу од 25.000.000 динара.
Средства текуће буџетске резерве користе се за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације или за сврхе за које се покаже да
апропријације нису биле довољне.
Одобрена средства по овом основу представљају повећање апропријације директних корисника за одређене намене и исказују се на
позицијама на које су средства усмерена.
Члан 10.
Средства сталне буџетске резерве у износу од 5.000.000 динара користиће се у отклањању последица ванредних околности,као што су
поплава,суша,земљотрес,пожар,клизишта,снежни наноси,град,животињске и биљне болести,еколошка катастрофа и друге елементарне непогоде,
односно других ванредних догађаја, који могу да угрозе живот и здравље људи или проузрокују штету већих размера, у складу са чланом 70.
Закона о буџетском систему.

III ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА
Члан 11.
У општини Неготин стваран број запослених по корисницима је следећи:
-

125
5
75
1

запослених у локалној администрацији на неодређено време,
запослених у локалној администрацији на одређено време,
запослених у предшколским установама на неодређено време,
запослених у предшколским установама на одређено време,
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50 запослених у установама културе на неодређено време,
1 запослених у установама културе на одређено време,
5 запослених у Заводу за урбанистичко планирање и пројектовање на неодређено време,
1 запослени у Заводу за урбанистичко планирање и пројектовање на одређено време,
5 запослених у Туристичкој организацији на неодређено време,
4 запослених у месним заједницама на неодређено време (који се финансирају из извора 08).

У овој Oдлуци о буџету средства за плате се обезбеђују за број запослених из става 1. овог члана.
Члан 12.
За извршавање ове Одлуке одговоран је председник општине.
Наредбодавац за извршење буџета је председник општине.
Члан 13.
Код директних корисника буџетских средстава зa закониту,наменску,
економичну и ефикасну употребу буџетских апропријација одговоран је начелник Општинске управе.
Код индиректних корисника буџета за законито и наменско коришћење пренетих средстава одговорни су руководиоци – директори истих.
Члан 14.
Функционер директног односно индиректног корисника буџетских средстава одговоран је за управљање средствима,преузимање обавеза,
њихову верификацију, издавање налога за плаћање које треба извршити из средстава органа којим руководи и издавања налога за уплату средстава
која припадају буџету.
Функционер директног односно индиректног корисника буџетских средстава може пренети поједина овлашћења из става 1. овог члана на
друга лица у директном односно индиректном кориснику буџетских средстава.
Члан 15.
У случају да се у току године обим пословања или овлашћења директног корисника буџетских средстава промени, износ апропријација
издвојених за активности тог корисника могу се увећати, односно смањити на терет или у корист текуће буџетске резерве.
Одлуку о промени у апропријацијама у складу са чланом 61. став 1.-5. Закона о буџетском систему доноси општинско веће.Одлуку о
преусмеравању апропријације одређеног расхода и издатка који се финансира из општих прихода буџета у износу до 5 % вредности апропријације
за расход и издатак чији се износ умањује доноси надлежни орган за финансије.
Изузетно од става 2. овог члана, у 2015.,2016. и 2017. години преусмеравање апропријације може се вршити у износу до 10 % вредности
апропријације чија се средства умањују.
Решење о употреби текуће буџетске и сталне буџетске резерве на предлог локалног органа управе надлежног за финансије доноси
председник општине
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Члан 16.
Одлуку о отварању буџетског фонда у складу са чланом 64. Закона о буџетском систему доноси општинско веће.
Члан 17.
Финансијски план извршења буџета општине Неготин за 2017. годину доноси орган надлежан за финансије,на четвртом нивоу економске
класификације.
Директни и индиректни корисници средстава дужни су да средства утврђена Одлуком распореде по наменама у свом годишњем
финансијском плану.Сагласност на финансијске планове даје председник општине.
Плаћање са консолидованог рачуна трезора за реализацију обавеза других корисника јавних средстава,у смислу Закона о буџетском
систему који су укључени у систем консолидованог рачуна трезора, неће се вршити уколико ови корисници нису добили сагласност на финансијски
план на начин прописан законом, односно актом Скупштине општине и уколико тај план нису доставили локалном органу управе надлежном за
финансије.
Члан 18.
У буџетској 2017. години неће се вршити обрачун и исплата божићних,годишњих и других врста накнада и бонуса предвиђених
посебним и појединачним колективним уговорима,за директне и индиректне кориснике средстава буџета,осим јубиларних награда за запослене
које су то право стекли у 2017. години.
Члан 19.
Директни корисници буџетских средстава врше расподелу средстава индиректним корисницима у оквиру својих одобрених
апропријација из Одлуке о буџету и о томе обавештавају сваког индиректног корисника.
Члан 20.
Орган управе надлежан за финансије обавезан је да редовно прати извршење буџета и најмање два пута годишње информише
општинско веће, а обавезно у року од петнаест дана по истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода.
У року од петнаест дана по подношењу извештаја из става 1. овог члана, општинско веће усваја и доставља извештај Скупштини општине.
Извештај садржи и одступања између усвојеног буџета и извршења и образложење великих одступања.
Члан 21.
Новчана средства буџета општине, директних и индиректних корисника средстава буџета, као и других корисника јавних средстава који
су укључени у консолидовани рачун трезора општине, воде се и депонују на консолидованом рачуну трезора.
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Члан 22.
Средства распоређена за финансирање расхода и издатака корисника буџета, преносе се на основу њиховог захтева и у складу са
одобреним квотама у тромесечним или краћим плановима буџета.
Уз захтев, корисници су дужни да доставе комплетну документацију за плаћање (копије).
Корисници буџетских средстава могу користити средства распоређена овом одлуком само за намене за које су им по њиховим
захтевима та средства одобрена и пренета.
Члан 23.
Буџетски корисници су дужни да, на захтев органа за финансије, ставе на увид документацију о њиховом финансирању као и да достављају
извештаје о остварењу прихода и извршењу расхода у одређеном периоду (најмање тромесечно), укључујући и приходе које остваре обављањем
услуга.
Члан 24.
Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно оствареним примањима буџета.
Ако се у току године примања буџета смање, издаци буџета ће се извршавати по приоритетима, и то: обавезе утврђене законским
прописима (зараде запослених и наменска средства) – на постојећем нивоу и минимални стални трошкови неопходни за несметано функционисање
корисника буџетских средстава.
Ако корисници буџетских средстава остваре додатне приходе у износима већим од износа исказаног у члану 6. ове Одлуке могу користити
средства остварена из додатних прихода до нивоа до ког су та средства и остварена, а за намене утврђене овом одлуком.
Ако корисници буџетских средстава не остваре додатне приходе у планираном износу, апропријације утврђене из тих прихода неће се
извршавати на терет буџета.

Члан 25.
Корисник буџетских средстава који, поред прихода из буџета, за одређене расходе или издатке остварује и приходе из других извора,
обавезан је да измирење тих расхода и издатака прво врши из прихода из других извора.
Након што утроши средства из других извора, за реализацију расхода и издатака врши се пренос средстава буџета.
Члан 26.
Корисник буџета може преузимати обавезе на терет буџета само до износа апропријације утврђене Одлуком.
Корисници буџетских средстава преузимају обавезе само на основу писаног уговора или другог правног акта, уколико законом није
друкчије прописано.
Плаћање из буџета неће се извршити уколико нису поштоване процедуре утврђене чланом 56. став 3. Закона о буџетском систему.
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Члан 27.
Преузете обавезе и све финансијске обавезе морају бити извршене искључиво на принципу готовинске основе са консолидованог рачуна
трезора, осим ако је законом, односно актом Владе предвиђен другачији метод.
Члан 28.
Изузетно, у случају ако се у буџету општине Неготин определе актом наменска трансферна средства са другог нивоа власти укључујући
и наменска трансферна средства за надокнаду штета услед елементарних непогода, као и у случају уговарања донације, чији износи нису могли бити
познати у поступку доношења ове одлуке о буџету, орган управе надлежан за финансије на основу тог акта отвара одговарајуће апропријације за
извршавање расхода по том основу,у складу са чланом 5. Закона о буџетском систему.
Члан 29.
Корисници буџетских средстава приликом додељивања уговора о набавци добара, пружању услуга или извођењу грађевинских радова,
морају да поступе у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС“,број: 124/2012,14/2015 и 68/2015).
Јавна набавка мале вредности, у смислу члана 39. Зкона о јавним набавкама сматра се набавка истоврсних добара,услуга или радова
чија је укупна процењена вредност на годишњем нивоу нижа од 5.000.000 динара.
Директни и индиректни корисници буџетских средстава поступак јавне набавке не могу да реализују без предходне сагласности
надлежног органа општине.
Члан 30.
Новчана средства на консолидованом рачуну трезора могу се инвестирати у 2017. години само у складу са чланом 10. Закона о
буџетском систему, при чему су, у складу са истим чланом Закона, председник општине, односно лице које он овласти, одговорни за ефикасност и
сигурност тог инвестирања.
Члан 31.
Општинско веће донеће програм рационализације којим ће обухватити све кориснике јавних средстава,укључујући и одређене
критеријуме за извршење тог програма, и о томе обавестити Скупштину општине.
Корисник буџетских средстава не може, без претходне сагласности Председника општине, засновати радни однос са новим лицима до
краја 2017. године, уколико средства потребна за исплату плата тих лица нису обезбеђена у оквиру износа средстава која су, у складу са овом
одлуком, предвиђена за плате том буџетском кориснику и програмом рационализације из става 1. овог члана.
Члан 32.
Директни и индиректни корисници буџетских средстава у 2017. години обрачунату исправку вредности нефинансијске имовине
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исказују на терет капитала,односно не исказују расход амортизације и употребе средстава за рад.
Члан 33.
Директни и индиректни корисници буџетских средстава који користе пословни простор и покретне ствари којим управљају други
корисници јавних средстава, не плаћају закуп у 2017. години,осим сталних трошкова неопходних за обављање делатности.
Уколико плаћање сталних трошкова није могуће извршити на основу раздвојених рачуна, корисник који управља јавним средствима
врши плаћање,а затим директни односно индиректни корисник из става 1. овог члана врши одговарајућу рефундацију насталих расхода.
Рефундација из става 2. овог члана сматра се начином извршавања расхода,у складу са Законом о буџетском систему.
Члан 34.
За финансирање дефицита текуће ликвидности, који може да настане услед неуравнотежености кретања у приходима и расходима
буџета, Скупштина општине Неготин доноси Одлуку о задуживању по претходно прибављеном мишљењу министарства.
Члан 35.
Општинско веће одговорно је за спровођење фискалне политике и управљање јавном имовином,приходима и примањима и расходима
и издацима на начин који је у складу са Законом о буџетском систему.
Овлашћује се Председник општине да,у складу са чланом 27ж Закона о буџетском систему,може поднети захтев Министарству
финансија за одобрење фискалног дефицита изнад утврђеног дефицита од 10%,уколико је резултат реализације јавних инвестиција.
Члан 36.
Средства остварена продајом капитала у поступку приватизације користиће се у складу са Законом о приватизацији („Службени
гласник РС“, број: 83/2014,46/2015,112/2015 и 20/2016-аутентично тумачење).

Члан 37.
Општинско веће доноси Програме и решења о распореду и коришћењу средстава за 2017. годину у оквиру следећих раздела:
- Раздео 4 – Општинска управа , Програм 5: пољопривреда и рурални развој,0101-0001 ПА –Подршка за спровођење пољопривредне
политике у локалној заједници, функција 421 – пољопривреда,позиција 83,економска класификација 4511- субвенције јавним нефинансијским
предузећима и организацијама у износу од 23.000.000 динара,
- Раздео 4 – Општинска управа , Програм 5: пољопривреда и рурални развој,0101-0001 ПА – Подршка за спровођење пољопривредне
политике у локалној заједници, функција 421 – пољопривреда,позиција 84,економска класификација 481- дотације невладиним организацијама у
износу од 5.000.000 динара,
- Раздео 4 – Општинска управа, Програм 2: комуналне делатности,1102-0009 ПА –остале комуналне услуге, функција 620 – развој
заједнице,позиција 90,економска класификација 4511- субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама у износу од 1.000.000
динара,
- Раздео 4 - Општинска управа, Програм 15: опште услуге локалне самоуправе,0602-0001 ПА –функционисање локалне самоуправе и
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градских општина, функција 360 – јавни ред и безбедност, позиција 110,економска класификација 423-услуге по уговору у износу од 500.000
динара, позиција 111, економска класификација 424 – специјаализоване услуге у износу од 500.000 динара, позиција 112, економска
класификација 511 – зграде и грађевински објекти у износу од 1.500.000 динара, позиција 113, економска класификација 512-машине и опрема у
износу од 500.000 динара,
- Раздео 4 – Општинска управа, Програм 6: заштита животне средине,0401-0001 ПА –управљање заштитом животне средине,
функција 560 – заштита животне средине, позиција 148,економска класификација 4512-субвенције јавним нефинансијским предузећима и
организацијама у износу од 5.000.000 динара.
Члан 38.
- Раздео 4 - Општинска управа, Програм 14: развој спорта и омладине,1301-0001
ПА –подршка локалним спортским
организацијама,удружењима и савезима, функција
810 - услуге
рекреације и спорта,позиција 141,економска класификација 481 - дотације
невладиним организацијама, у износу од 30.000.000 динара.
Расподелу средстава за физичку културу у износу од 30.000.000 динара вршиће Спортски савез општине Неготин на чији Програм
сагласност даје Општинско веће.
Члан 39.
Распоред и коришћење средстава вршиће се у 2017. години по посебном акту који доноси Председник општине у оквиру следећих
раздела:
-Раздео 4 - Општинска управа, Програм 3: локални економски развој, 1501-0003 ПА –Подстицаји за развој предузетништва, функција 620 развој заједнице, позиција 95, економска класификација 454- субвенције приватним предузећима, за развој предузетништва у износу од 100.000
динара,
-Раздео 4 - Општинска управа, Програм 11: социјална и дечија заштита,0901-0006 ПА – Подршка деци и породица са децом, функција 980 образовање неквалификовано на другом месту, позиција 108, економска класификација 472 - накнада за социјалну заштиту из буџета, за намену
„накнаде за децу“ у износу од 1.500.000 динара,
- Раздео 4 - Општинска управа, Програм 13: развој културе и информисања,1201-0001 ПА – функционисање локалних установа културе,
функција 840- верске и друге услуге заједнице,позиција 109, економска класификација 481 - дотације невладиним организацијама за православну
цркву у износу од 1.000.000 динара,
- Раздео 4 - Општинска управа, Програм 12: здравствена заштита,1801-0001 ПА – функционисање установа примарне здравствене заштите,
функција 740- здравство,позиција 150, економска класификација 4642 – зграде и грађевински објекти у износу од 15.000.000 динара,
- Раздео 4 - Општинска управа, Програм 15: опште услуге локалне самоуправе,0602-0002 ПА –функционисање месних заједница, функција
620 - развој заједнице - одржавање и инвестиције у МЗ, позиција 165, економска класификација 425 - текуће поправке и одржавање у износу од
10.000.000 динара и позиција 166,економска класификација 511 - зграде и грађевински објекти у износу од 17.000.000 динара.
Решење Председника општине о одобрењу исплате са рачуна Извршења буџета реализује локални орган управе надлежан за финансије, уз
претходно спроведену контролу а на основу поднетих захтева и пратеће документације.
Члан 40.
Расподела средстава по конкурсу из става 2. и 3. овог члана, вршиће се у оквиру Одељења за друштвене делатности, привреду и развој.По
извршеној расподели средстава по конкурсу Одељење за друштвене делатности,привреду и развој доставља извршном органу –председнику
општине на сагласност.
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- Раздео 4 – Општинска управа , Програм 5: пољопривреда и рурални развој,0101-0002 ПА – Подршка за спровођење пољопривредне
политике у локалној заједници, функција 421 – пољопривреда,позиција 83,економска класификација 4511- субвенције јавним нефинансијским
предузећима и организацијама у износу од 23.000.000 динара,
- Раздео 4 - Општинска управа,Програм 11: социјална и дечија заштита,0901-0003 ПА –подршка социо-хуманитарним организацијама,
функција 111 - извршни и законодавни органи,позиција 116, економска класификација 481 - дотације невладиним организацијама, која обезбеђују
средства друштвеним организацијама и удружењима а расподела средстава вршиће се по конкурсу,у износу од 5.000.000 динара.
Расподела средстава по конкурсу из става 5. овог члана, вршиће се у оквиру Службе за послове председника општине и општинског
већа.По извршеној расподели средстава по конкурсу Служба за послове председника општине и општинског већа доставља извршном органу –
председнику општине на сагласност.
- Раздео 4 – Општинска управа, Програм 13: развој културе и информисања, 1201-0004 ПА –Остваривање и унапређивање јавног интереса
у области јавног информисања, функција 830 – услуге емитовања и штампања, позиција 96,економска класификација 423- услуге по уговорурасподела средстава по конкурсу у износу од 7.900.000 динара,
- Раздео 4 – Општинска управа, Програм 13: развој културе и информисања, 1201-0004 ПА –Остваривање и унапређивање јавног интереса
у области јавног информисања, функција 830 – услуге емитовања и штампања,позиција 97,економска класификација 481-дотације невладиним
организацијама у износу од 100.000 динара.
Члан 41.
Обавезе које преузимају директни и индиректни корисници буџетских средстава морају одговарати и апропријацији која им је за ту
намеру овом Одлуком одобрена и пренета.
Изузетно корисници из става 1. овог члана,у складу са чланом 54. Закона о буџетском систему,могу преузети обавезе по уговору који се
односи на капиталне издатке и захтева плаћање у више година,на основу предлога органа надлежног за послове финансија,уз сагласност
општинског већа,а највише до износа исказаних у плану капиталних издатака из члана 4. ове Одлуке.
Корисници буџетских средстава су обавезни,да пре покретања поступка јавне набавке за преузимање обавеза по уговору за капиталне
пројекте прибаве сагласност од председника општине.
Корисник буџетских средстава,који одређени расход извршава из средстава буџета и из других прихода,обавезан је да измирење тог
расхода прво врши из прихода из тих других извора.
Обавезе преузете у 2016. години у складу са одобреним апропријацијама у тој години,а неизвршене у току 2016. године,преносе се у
2017. годину и имају статус преузетих обавеза и извршавају се на терет одобрених апропријација овом одлуком.
Обавезе преузете у 2017. години у складу са одобреним апропријацијама у тој години,а неизвршене у току 2017. године,преносе се у
2018. годину и имају статус преузетих обавеза и извршавају се на терет одобрених апропријација одлуком за наредну годину.
Приходи који су погрешно уплаћени или су уплаћени у већем износу од прописаних, враћају се на терет погрешно или више уплаћених
прихода, ако прописом није другачије одређено. Повраћај прихода врши се на основу Решења које доноси надлежан општински орган управе ако се
ради о приходима по општинским прописима, односно Републичка управа јавних прихода за друге приходе.
Члан 42.
Корисник буџетских средстава,који одређени расход и издатак извршава из других извора прихода и примања,који нису општи приход
буџета (извор 01 – приходи из буџета),обавезе може преузимати само до нивоа остварења тих прихода или примања,уколико је ниво остварених
прихода и примања мањи од одобрених апропријација.
Корисник буџетских средстава код кога у току године дође до умањења одобрених апропријација из разлога извршења принудне наплате,за
износ умањења предузеће одговарајуће мере у циљу прилагођавања преузете обавезе,тако што ће предложити умањење обавезе,односно продужење
уговорног рока за плаћање или отказати уговор.
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Члан 43.
Приоритет у извршавању расхода за робе и услуге корисника буџетских средстава имају расходи за сталне трошкове,трошкове текућих
поправки и одржавања и материјал.
Корисници буџетских средстава дужни су да обавезе настале по основу сталних трошкова, трошкова текућих поправки и
одржавања,материјала,као и по основу капиталних издатака измире у року утврђеном законом који регулише рокове измирења новчаних обавеза у
комерцијалним трансакцијамa.
IV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 44.
Корисници буџетских средстава пренеће на рачун извршења буџета до 31. децембра 2017. године,средства која нису утрошена за
финансирање расхода у 2017. години, која су овим корисницима пренета у складу са Одлуком о буџету општине Неготин за 2017. годину.
Члан 45.
О свему осталом што није прописано овом Одлуком непосредно ће се примењивати одредбе 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 и 103/2015).
Члан 46.
Oдлуку објавити у Службеном листу општине Неготин и доставити Министарству финансија РС.
Члан 47.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу општине Неготин, а примењиваће се од 1. јануара 2017.
године.
Број: 400-18/2016-I/08
Датум: 20.12.2016. године
Неготин

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
ПРЕДСЕДНИК
др мед. Љубисав Божиловић
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Република Србија
Општина Неготин
Скупштина општине Неготин
Број : 119-8/2016-I/08
Датум 20.децембар 2016. године
На основу члана 77. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне
самоуправе (“Службени гласник РС” 21/2016) и члана 42. Статута Општине Неготин (“Службени лист
општине Неготин” бр. 9/2015- пречишћен текст), Скупштина општине Неготин, на седници одржаној
дана 20. децембра 2016. године, усваја следећи
КАДРОВСКИ ПЛАН
ОПШТИНЕ НЕГОТИН
ЗА 2017. ГОДИНУ

I Постојећи број службеника и намештеника у Општинској управи општине Неготин, на дан 31.
децембра 2016. године :

Радна места службеника и намештеника

Број извршилаца

Положаји у првој групи
Положаји у другој групи

1
1

Самостални саветник
Саветник
Млађи саветник
Сарадник
Млађи сарадник
Виши референт
Референт
Млађи референт

21
33
2
16
1
36
/
2

Прва врста радних места
Друга врста радних места
Трећа врста радних места
Четврта врста радних места
Пета врста радних места

/
/
1
10
11

Радни однос на одређено време
(повећан обим посла)

Број извршилаца 2

Самостални саветник
Саветник
Млађи саветник
Сарадник
Млађи сарадник
Виши референт
Референт
Млађи референт

/
2
/
/

Прва врста радних места

/
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Друга врста радних места
Трећа врста радних места
Четврта врста радних места
Пета врста радних места

Радни однос на одређено време
у кабинету председника општине

Број извршилаца
2

Самостални саветник
Саветник
Млађи саветник
Сарадник
Млађи сарадник
Виши референт
Референт
Млађи референт

1
/
/
/
/
/
1

Прва врста радних места
Друга врста радних места
Трећа врста радних места
Четврта врста радних места
Пета врста радних места

/
/
/
/
/

Приправници

Број извршилаца
/
1
/

Висока стручна спрема
Виша стручна спрема
Средња стручна спрема

II Планирани број запослених за 2017. годину

Радна места службеника и намештеника

Број извршилаца

Положаји у првој групи
Положаји у другој групи

1
1

Самостални саветник
Саветник
Млађи саветник
Сарадник
Млађи сарадник
Виши референт
Референт
Млађи референт
Прва врста радних места
Друга врста радних места
Трећа врста радних места

22
34
2
16
1
36
/
2
/
/
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10
11

Четврта врста радних места
Пета врста радних места

Радни однос на одређено време

Број извршилаца
2

Самостални саветник
Саветник
Млађи саветник
Сарадник
Млађи сарадник
Виши референт
Референт
Млађи референт

2

Прва врста радних места
Друга врста радних места
Трећа врста радних места
Четврта врста радних места
Пета врста радних места

Радни однос на одређено
председника општине

Самостални саветник
Саветник
Млађи саветник
Сарадник
Млађи сарадник
Виши референт
Референт
Млађи референт

време

у

кабинету Број извршилаца
2

1

1

Прва врста радних места
Друга врста радних места
Трећа врста радних места
Четврта врста радних места
Пета врста радних места

Приправници
Висока стручна спрема
Виша стручна спрема
Средња стручна спрема

Број извршилаца

2
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Образложење
Одредбама члана 77 Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне
самоуправе (Службени гласник РС 21/2016), прописано је да се нацрт Кадровског плана припрема у
складу са буџетским календаром, истовремено са нацртом буџета јединице локалне самоуправе, тако да
буде усаглашен са средствима обезбеђеним буџетом. Кадровски план у јединици локалне самоуправе
усваја Скупштина општине истовремено са Одлуком о буџету јединице локалне самоуправе.
Општинско веће је у складу са наведеном одредбом Скупштини општине поднело на усвајање
нацрт Кадровског плана Општине Неготин за који постоји обавеза усвајања истовремено са предлогом
Одлуке о буџету за 2017. годину.
У Општинској управи општине Неготин, радни однос мирује за једног службеника у звању
саветника.
У Општинској управи општине Неготин два службеника у звању “саветник” у радном су односу
на одређено време, због повећаног обима посла. Наведеним службеницима радни однос престаје по
истеку рока на који је заснован у 2017. години. Кадровским планом за 2017. годину, није планирано
заснивање радног односа на одређено време по основу повећаног обима посла.
Кадровским планом за 2017. годину планиран је пријем једног приправника са вишом стручном
спремом и једног извршиоца у звању млађег саветника на неодређено време уколико се добије сагласност
за пријем надлежне Комисије Владе Републике Србије.
У Кабинету председника општине Неготин систематизовано је 5 радних места, од којих су три
помоћника председника општине и два извршилачка радна места у звању саветник и млађи референт.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
др мед. Љубисав Божиловић с.р.
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На основу члана 32.тачка 20. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС” бр.
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Члан 1.
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Члан 3.
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УВОД

Локалним акционим планом, општина Неготин жели да допринесе повећаној
интеграцији и смањењу сиромаштва избеглих, интерно расељених лица и повратника, повећању
знања и грађанске свести становника неформалних и нехигијенских насеља на територији
Општине, као и повећању толеранције и разумевања домицилне популације према мигрантским
групама. Општина истовремено показује спремност за реализацију пројеката и планова, који су
представљени у специфичним циљевима Локалног акционог плана. У досадашњим
активностима препозната је воља свих заинтересованих страна за решавање претходно
наведених проблема, али и недовољни појединачни капацитети и ресурси. Обједињавањем свих
релевантних актера у локалној заједници, кроз формирани Савет за управљање миграцијама и
трајна решења, ствара се могућност за координацију и активно праћење проблема, као и за
реализацију циљева локалног акционог плана.
Основни циљ локалне интеграције је обезбеђивање могућности избеглицама, интерно
расељеним лицима и повратницима за економску и социјалну равноправност са свим осталим
грађанима и за достојанствен живот у заједници.
Управљање миграцијама је комплексан процес који захтева правовремен, усмерен и
кохерентан одговор свих структура и пружалаца услуга, те је циљ општине да континуирано и уз
подршку свих заинтересованих страна ради на побољшању својих капацитета како би се све
активности реализовале уз пуно поштовање људских права и у најбољем интересу
најугроженијих миграната и тражиоца азила.
С обзиром да примена и реализација овог Плана захтевају различите ресурсе, Општина
учествује у његовом финансирању и на тај начин изражава своју решеност да унапреди квалитет
живота миграната на својој територији. Изузетно је важно да ће План спроводити локални
кадрови, ослањајући се на своја стручна знања и друге професионалне компетенције.

Шта је Локални акциони план
Локални акциони план представља план акције за унапређење положаја избеглица,
интерно расељених лица, повратника по Споразуму о реадмисији, тражиоца азила и миграната
у потреби без утврђеног статуса. У оквиру овог документа, под избеглим и интерно расељеним
лицима подразумевају се сва лица која су била изложена присилном напуштању својих домова и
расељавању, због рата на простору бивших југословенских република и бомбардовања Косова и
Метохије, укључујући и она лица која су у међувремену стекла статус грађана Републике Србије,
али и даље имају нерешене егзистенцијалне проблеме настале у току избегличког статуса.
Према Конвенцији УН о статусу избеглице (1951), избеглица је особа која из основаног
страха да ће бити прогоњена због своје расе, националне припадности, припадности одређеној
друштвеној групи или због политичког уверења, напустила своју државу и не може, или због
поменутог страха не жели да се у њу врати. Појам избеглице је Протоколом из 1967. год.
проширен и на особе које су биле изложене ратним страдањима или другим облицима насиља и
зато одлучиле или биле принуђене да напусте своју државу.
Статус избреглице у Републици Србији, Комесаријат за избеглице и миграције признаје
у складу са Законом о избеглицама („Службени гласник РС”, број 18/92, „Службени лист СРЈ”,
број 42/02 - СУС и „Службени гласник РС”, број 30/10).
Интерно расељена лица су она којa су билa присиљенa да напусте своје домове, али
су осталa у границама своје државе. Разлози због којих су били присиљени да напусте своје
домове могу бити различити: рат, насиље, угрожавање људских права, политички прогон или
природне катастрофе (земљотрес, поплава и сл.). Зато што се налазе у границама своје земље,
могућности њихове међународне заштите су ограничене. Иако их, за разлику од избеглица, не
штити Специјална конвенција УН, и даље их штите национални закони, међународно
хуманитарно право и међународни правни aкти у области људских права.
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Повратници по Споразуму о реадмисији су лица која су добровољно или присилно
враћена из држава у којима су неосновано боравила (одбијен захтев за азил, истекла виза) у
земље порекла, на основу потписаног споразума о реадмисији између Европске заједнице и
Републике Србије.
Споразум између Републике Србије и Европске уније о реадмисији лица која незаконито
бораве који је ступио на снагу 01. јануара 2008. године уговорне стране су регулисале процедуру
повратка особа које не испуњавају или више не испуњавају услове за улазак или боравак на
територији државе уговорнице.
Спречавање нелегалних миграција и прихват и интеграција повратника по основу
Споразума о реадмисији су један од улова за стављање Републике Србије на Белу шенген листу.
У циљу испуњавања својих обавеза Влада Републике Србије усвојила је Стратегију
реинтеграције повратника по онову Споразума о реадмисији 13. фебруара 2009. године
(„Службени гласник РС“, број 15/09). Усвојен је и Акциони план за спровођење Стратегије
реинтеграције повратника по основу Споразума о реадмисији за период 2009. и 2010. године.
Тражиоци азила су лица која су, у складу са важећом законском регулативом, на
територији Србије затражила неки од видова међународне заштите на законом прописан начин.
У складу са одредбама Закона које се односе на смештај и обезбеђивање основних животних
услова за лица која траже азил Влада Републике Србије оснива центре у којима они бораве и у
буџету обезбеђује средства за функционисање центара.
Мигранти у потреби без утврђеног статуса су лица која немају регулицан статус на
територији Републике Србије, који су ушли из суседних земаља а пореклом су из ратом
захваћених подручја Блиског Истока и Африке. У складу са појачаним приливом миграната,
Влада Републике Србије је 18. јуна 2015. године основала Радну групу за решавање проблема
мешовитих миграционих токова коју чине министри пет ресорних министарстава, укључујући
представника Комесаријата за избеглице и миграције. Радна група је формирана са задатком да
прaти, aнaлизирa и рaзмaтрa питaњa мeшoвитих мигрaциoних тoкoвa у Рeпублици Србиjи сa
пoсeбним oсвртoм нa прoблeмe у oвoj oблaсти, дaje aнaлизe стaњa и прeдлoгe мeрa зa рeшaвaњe
уoчeних прoблeмa и усклaђивaњe стaвoвa нaдлeжних држaвних oргaнa и других oргaнизaциja и
институциja кoje сe бaвe питaњeм мeшoвитих мигрaциoних тoкoвa.
Имајући у виду велику флуктуацију миграната у потреби чији статус није решен,
потребно је да се предузму мере у складу са одлукама које донесу надлежне институције и Радна
група.
Првенствено је потребно јачање капацитета за унапређење квалитета живота у локалној
средини кроз опремање смештајног простора, простора за информативне, едукативне, спортске
и здравствене услуге као и спровођење неопходних активности на јачању толеранције и
отклањања предрасуда и страха кроз развој комуникације и дијалога.
У овом документу под процесом локалног акционог планирања подразумевамо
процес доношења одлука о томе које промене, значајне за живот ових лица намеравамо да
остваримо у свом локалном окружењу у току предвиђеног временског периода.
Стратешки оквир ЛАП-а одређен је у складу са политиком и правцима деловања
дефинисаним у сету докумената донетим на националном и локалном нивоу а од значаја су за
управљање миграцијама. У циљу координираног рада, коришћења научених лекција и најбољих
пракси, овај ЛАП узима у обзир постојеће пројекте изградње капацитета на локалном нивоу, а
нарочито оне који су у домену социјалне, економске и стамбене политике. Креирање и
спровођење локалног акционог плана за унапређење положаја миграната овде се третира као
део ширег механизма смањења сиромаштва и социјалне искључености осетљивих друштвених
група.
Локални акциони план доноси се на период од 5 годинa.
Процес израде Локалног акционог плана за унапређење положаја миграната у општини
Неготин заснива се на интерактивном приступу чије су основне методолошке карактеристике да
је:
− Локални–спроведен је у локалној заједници и уважава локалне специфичности;
− Партиципативан–укључио је различите битне актере процеса друштвено организоване
подршке избеглим, интерно расељеним лицима, повратницима, тражиоцима азила и
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мигрантима у потреби без утврђеног статуса;
− Утемељен на реалним околностима, расположивим ресурсима и потребама за
унапређење положаја миграната као и примајуће заједнице;
− Прилагођен ситуацији у локалној заједници, актерима и позитивној промени којој се
тежи;
− Користи савремене методе планирања и анализе свих важних елемената потребних за
доношење одлука;
− Подстиче одговоран однос различитих друштвених актера у локалној заједници. За
потребе процеса прикупљања и анализе основних податка о положају миграната у Општини,
коришћени су следећи извори: резултати анкете са потенцијалним корисницима и састанци
са локалним актерима, статистички подаци укључујући податке пописа из 2011.г.;различити
извештаји и документи као што су подаци Комесаријата за избеглице и миграције
Републике Србије, Повереништва за избеглице и миграције у Неготину, Црвеног крста,
локалних невладиних организација удружења, извештаји Министарства унутрашњих
послова и Комесаријата за избеглице и миграције као и подаци са терена доступни
Повереништву за избеглице и миграције и Савету за управљање миграцијама и трајна
решења. Процес израде Плана спроведен је у првом и другом кварталу 2016 год.
У складу са Чланом 12. Закона о управљању миграцијама формиран је локални савет за
управљање миграцијама (у даљем тексту: Савет за миграције) ради обављања саветодавних
послова у вези са управљањем миграцијама на територији општине Неготин.
Савет за миграције чине представници/це локалне самоуправе као носиоци процеса и
формални доносиоци овог документа, укључујући повереника за избеглице и институције
система које се на локалном нивоу баве питањима миграција. Улога и надлежност Савета је
да:
1. прати и извештава Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије као и органе
управљања Општине о миграционим кретањима на територији општине Неготин;
2. предлаже програме, мере и планове активности ради ефикасног управљања миграцијама;
3. координира радом органа на локалном нивоу чији је рад значајан за област управљања
миграцијама;
4. пружа податке од значаја за израду стратешких докумената из области миграција,
размењује информације и учествује на састанцима од значаја за процес планирања;
5.

активно учествује у изради и иновирању Локалног акционог плана, дефинише коначни
текст документа и предлаже га органима управљања на усвајање;

6. обезбеди потребне податке непосредно од циљних група и социјалних актера у систему
подршке избеглим, интерно расељеним лицима, повратника и миграната;
7.

примењује усвојене методе планирања током процеса планирања;

8. дефинише циљеве, правце развоја и сарађује са различитим релевантним локалним и
републичким актерима;
9. планира праћење и оцењивање успешности примене Локалног акционог плана;
10. унапређује сопствене капацитете за планирање кроз одговарајуће обуке;
11. предузима друге послове у области управљања миграцијама на територији општине у складу
са Законом о управљању миграцијама.
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Уводна реч Председника општине Неготин
Општина Неготин има 49.483 становника и у њој тренутно борави и 363 интерно расељених и
75 избеглих лица, као и значајан број повратника. Међу интерно расељеним лицима и
повратника је велики број социјално рањивих група (стара лица, самохране мајке, особе са
инвалидитетом, многочлане породице, незапослени) којима је потребна помоћ у обезбеђивању
адекватног смештаја и запослења.
У склaду са Републичким стратегијама и смерницама Општина Неготин годинама ради на
ублажавању проблема избеглих и ИРЛ лица као и повратницима по споразуму о реадмисији.
Општина Неготин већ годинама улаже напоре да што је могуће више помогне решење
проблема избеглих, интерно расељних лица и повратника по споразуму о реадмисији.
Општина Неготин, овом приликом, приступа изради Локалног акционог плана за
унапређење положаја избеглих, интерно расељених лица, повратника п о с п о р а з у м у о
реадмисији, тражилаца азила и миграната у потреби без утврђеног
с т а т у с а како би се сагледали сви утицаји, ангажовале све заинтересоване стране и
испланирали начини подршке овој групи наших суграђана. Изражавамо своју спремност да
реализујемо планове и пројекте којима се бави Локални акциони план за унапређење
положаја избеглих, интерно расељених лица и повратника у току планираног временског
периода, како би се смањило њихово свеукупно друштвено сиромаштво и повећао ниво
социјалне укључености у живот локалне заједнице.

Председник општине Неготин
Јован Миловановић, дипл.инж.електротехнике
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Одлука Скупштине општине о усвајању Локалног акционог плана
Захвалност учесницима у процесу израде Локалниг акционог плана

У циљу израде Локалног акционог плана за унапређење положаја избеглих, интерно расељених
лица, повратника по Споразуму о реадмисији, миграната у потреби без утврђеног статуса и тражиоца
азила, Савет за миграције за миграције и трајна решења био је носилац процеса и предлагач овог
документа.
Израда Локалног акционог плана урађена је уз стручну помоћ и подршку Комесаријата за
избеглице и миграције а у оквиру пројекта “Јачање капацитета и пружање помоћи у решавању
избегличке кризе”, који финансира Амбасада Данске у Србији а спроводи Danish Refugee Council Serbia /
Дански савет за избеглице у сарадњи са Комесаријатом за избеглице и миграције Републике Србиje.
Општи циљ пројекта је подршка Републици Србији у јачању капацитета за управљање миграцијама а
спроводи се на територији следећих општина и градова: Суботица, Шид, Кикинда, Вождовац, Палилула,
Зајечар, Неготин, Пирот, Димитровград, Прешево, Бујановац, Босилеград, Сјеница и Тутин.
Захваљујемо се свим члановима Савета за миграције, Комесаријату за избеглице и миграције
Републике Србије на стручној подршци у изради документа као и Данском савету за избеглице на учешћу
и подршци у процесу планирања и израде ЛАП-а.

−

РЕЗИМЕ

Локални акциони план за унапређење положаја миграната за период 2017-2021 године је документ
који изражава наставак дугорочног опредељења општине Неготин да побољша услове живота и могућности
за интеграцију и реинтеграцију у локалну заједницу.
Овим документом се утврђују општи и специфични циљеви везани за решавање проблема избеглих,
ИРЛ, повратника, тражиоца азила и миграната у потреби без утврђеног статуса у општини Неготин.
Локални акциони план (ЛАП) је усмерен према свим особама које су биле изложене присилним
миграцијама и егзистенцијалним потешкоћама које то ствара, а живе на територији општине Неготин (75
избеглица, 363 интерно расељених лица и 16 повратника по споразуму о реадмисији) , тражиоци азила и
мигранти у потреби без утврђеног статуса, као и лица која су укинула статус, узела држављанство и личну
карту у општини Неготин, али су и даље у стању социјалне потребе, тј. без решених егзистенцијалних
питања као што је стамбено питање и запослење.
Полазећи од анализе потреба миграната на територији општине Неготин а у складу са националним
стратешким опредељењима дефинисан је један Општи циљ.
Општи циљ Локалног акционог плана за унапређење положаја избеглих, ИРЛ,
повратника по споразуму о реадмисији и миграната:

На основу овако постављеног општег циља, формулисани су следећи специфични циљеви који су
релевантни за остваривање општег циља у периоду од 2017-2021:
Специфични циљ 1.1: До 2021. године стамбено збринути најмање 30 породица избеглих, интерно
расељених лица и повратника по Споразуму о реадмисији кроз изградњу стамбених објеката за
социјално становање у заштићеним условима у општини Неготин.
Специфични циљ 1.2: До 2021. године стамбено збринути најмање 30 породица избеглих, интерно
расељених лица и повратника по Споразуму о реадмисији кроз изградњу стамбених јединица за закуп и
откуп, у општини Неготин.
Специфични циљ 1.3: До краја 2021. године трајно решити стамбено питање за најмање 15 породица
избеглих, интерно расељених лица и повратника по Споразуму о реадмисији откупом најмање 15
одговарајућих домаћинстава са окућницом.
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Специфични циљ 1.4: До краја 2021. године стамбено збринути или унапредити услове становања кроз
доделу најмање 15 пакета грађевинског материјала за завршетак започетог или адаптацију неусловног
стамбеног објекта за најмање 15 породица избеглих, интерно расељених лица и повратника по
Споразуму о реадмисији.
Специфични циљ 1.5: До краја 2021. године решити стамбено питање најмање 6 породица избеглих,
интерно расељених лица и повратника по Споразуму о реадмисији доделом монтажних кућа
корисницима који поседују инфраструктурно уређен плац.
Специфични циљ 1.6: До краја 2021. године економски оснажити најмање 30 избеглих, интерно расељених
лица и повратника по Споразуму о реадмисији доделом пакета доходовних активности.
Специфични циљ 1.7: У периоду од 2017. до 2021. године створити услове за јачање толеранције и
разумевање потреба тражилаца азила и миграната у потреби без утврђеног статуса отклањањем
предрасуда и страха развојем комуникације и дијалога кроз унапређење квалитета живота у локалној
заједници опремањем простора за здравствене, едукативне, културно-уметничке и друге услуге,
опремањем дечијих и спортских игралишта.
Специфични циљ 1.8: У периоду 2017.-2021. омогућити континуирано спровођење активности усмерених
на разумевање културолошких различитости између миграната у потреби без утврђеног статуса
и/или тражиоца азила и примајуће средине организовањем тематских радионица, округлих столова и
других активности усмерених ка бољем разумевању потреба миграната.
Специфични циљ 1.9: У периоду 2017.-2021. побољшати информисаност предсатвника локалне
самоуправе, невладиних организација и крајњих корисника о правној регулативи којом се уређује област
миграција кроз организовање округлих столова, фокус група, радионица.
Специфични циљ 1.10: У периоду 2017.-2021. омогућити јачање капацитета
институција локалне
самоуправе у управљању миграцијама кроз обуку кадрова за израду пројектних предлога у циљу
обезбеђивања средстава намењених мигрантима.
−

ПОГЛАВЉЕ 1: Општи подаци о Општини Неготин

Општина Неготин се налази у североисточном делу наше земље (44’ 13“ северне географске
ширине и 22’ 31“ источне географске дужине), у Тимочкој крајини, у Борском округу. Простире се на
тромеђи Србије, Бугарске и Румуније. С једне стране је окружена ј државном границом у дужини од
76,5 км, а са друге стране општинама Мајданпек, Зајечар, Бор и Кладово. Општина Неготин је
удаљена 260 км од Београда, 160 км од Ниша, 65 км од Бора и 60 км од Зајечара. Општина се
простире на територији од 1.089 Км2 на којој, према Попису становништва из 2011. год., живи 43.418
становника (или 57.990 са становницима који су дуже од 1 године на раду у иностранству). Неготин
спада у ретко насељена подручја, јер је густина насељености 34 становника на 1 Км2. На територији
Општине се налази 39 насеља, од тога град Неготин, са 16.882 становника и 38 сеоских насеља.
Укупан број домаћинстава у Општини је 15.087. Кретање становништва на подручју Општине
Неготин карактерише следеће: смањење броја становника; низак наталитет (- 6,7 промила
годишње); повећање стопе морталитета и миграције (у земље ЕУ, САД, Канаду, Аустралију, као и
у друге градове у Србији);
Због свог географског положаја и чињенице да се налази на тромеђи Србије,
Б у г а р с к е и Р у м у н и ј е , и Н ег о ти н ј е ј е д а н о д г р а д о в а н а м и г р а н т с к о ј р у ти . И п о р е д
л о ш и х и о т еж а в а ј у ћи х о к о л н о с т и с а к о ј и м а с е м и г р а н т и и з С и р и ј е , А в г а н и с т а н а ,
И р а к а и о с т а л и х ра т о м у г р о ж е н и х д рж а в а с р е ћ у , п р о л а з е ћ и к р о з Б у г а р с к у и
улазећи на територију општине Неготин, њихов илегални прелазак границе не
престаје .

Број становника
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2002.
Општина Неготин
Борски округ
Република Србија
ТАБЕЛА 1:Број становникa

43.418
146.551
7.498.001

2011.
37.056
124.992
7.186.862

ТАБЕЛА 2:Становништво

ТАБЕЛА3 :Становништво према националној или етничкој припадности по
попису 2011. године
ОПШТИНА НЕГОТИН
УКУПНО
Срби

37.056

29.461

20.12.2016.
Пораст или
пад
становништва
-6362
-21.559
-311.139
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Црногорци

50

Југословени

29

Албанци

33

Бошњаци

2

Бугари

61

Власи

3.382

Мађари

9

Македонци

73

Муслимани

21

Немци

6

Роми

441

Румуни

274

Руси

10

Словенци и Словаци

12

Украјинци

6

Хрвати

32

Остали

3.154

TABELA 4: Домаћинства према броју чланова, из 2011. године
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ТАБЕЛА 5: Становништво према старости и полу, 2014.

година

Од укупног броја становника 20% чине деца и млади до 18 година, а исти проценат је и
популације старије од 65 година, што директно указује на убрзан процес старења
становништва у Општини Неготин.

ТАБЕЛА 6: Породице са децом према броју деце, 2011. година
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Статистика показује да је у периоду 1981-2011 године, забележен пад броја становника у
општини Неготин за 26.844 становника. О негативном кретању становништва говори и податак
да је 1981.године било 63.900 становника а према попису из 2011 године, број становника на
територији општине Неготин износи 37.056, што показује пад броја становника за 6.362 у односу на
предходни попис из 2002 године.
Кретање становништва на подручју општине Неготин поред апсолутног смањења броја
становника, карактерише следеће: низак наталитет, повећање стопе морталитета и миграције
(одлазак у иностранство и у град).
Број градског становништва показује тенденцију пада, тако да према попису из 2002.године,
Неготин је имао 17.758 становника (у земљи) а према резултатима Пописа 2011. године у граду
живи 16.882 становника (у земљи).
ТАБЕЛА 7: Кретање становништва (30.06,2012.)
1981.
1991.
Година
Општина
Неготин

63.900

59.500

2002.

2011.

43.418

37.056

Општина Неготин је карактеристична и по великом броју становника који су на привременом
раду у иностранству и који представљају условно потенцијалне инвеститоре за одређене пројекте
али и ограничавајући фактор због демографског пражњења простора.

Број 21 – Страна 1010

„Службени лист општине Неготин“

20.12.2016.

Према националној или етничкој припадности, већину становништва чине Срби 29.461
становника, Власи 3.382 становника, Роми 441 становника, Румуни 274 становника, Бугари 61
становника и други.
Циљ будућих демографских кретања у општини Неготин, односи се на успоравање негативних
трендова у кретању укупног броја становника и спречавање даљег погоршања виталних
карактеристика популације, као и на стварање услова за повећање степена запослености у
насељима. Планиране активности Општине су:
- Оживљавање природног прираштаја и
регенерација становништва,
- Реинтеграција и флексибилност-интеграција дела становништва без посла, посредовање у
запошљавању младих људи, подршка за превођење сиве економије у легалне токове и сл., побољшање
услова за „мигралне“ групе, као што су избегла, интерно расељена.
-Стамбена изградња и откуп сеоских домаћинства - за избегла, интерно расељена лица,
повратнике, младе брачне парове и стручњаке.
ТАБЕЛА 8: Запослени у општини Неготин, 2014.година

У општини Неготин децембра месеца 2011 године број незапослених лица износио је 2.593, а
децембра месеца 2012 године 2.615 незапослених лица што чини већи број незапослених од 22
лица. Број незапослених лица у 2014. години је износио 2587 лица.
Структура незапослених лица према квалификацијама није се значајније мењала.
Највећи број незапослених је неквалификованих лица, затим лица са IV степеном стручне
спреме, са III, VI, II, VII, V ССС. Учешће жена у неквалификованој радној снази је највеће и
износи 50,14%.
Главне привредне гране у Општини Неготин су пољопривредна производња,
производња електричне енергије (ХЕ Дердап II), хемијска индустрија и саобраћај.
Неготинску привреду карактерише пословање великог броја предузећа са губитком и започети
процес приватизације. Извршена је приватизација ИХП Прахово, ДОО Југотурбина,
Тимоградња, АД Тимок и Пољопривредног комбината, који је приватизован по фазама.
Већина предузећа је забележила пад обима производње као и смањење искоришћености
капацитета. Мала привреда има значајан удео у укупној економској делатности Општине.

20.12.2016.
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ТАБЕЛА 9: Становништво према економској активности
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ТАБЕЛА 10: Регистрована незапослена лица према полу, 2010-2015. година

ТАБЕЛА 11: Учешће незапослених према старосним групама и полу у укупном броју
незапослених, 2015. година

ТАБЕЛА 12: Становништво према економској активности, 2011. година
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ТАБЕЛА 13: Број брисаних/ угашених и новооснованих привредних друштава, 2013-2015.
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ТАБЕЛА 14: Број брисаних/ угашених и новооснованих предузетника, 2013-2015.

ТАБЕЛА 15: Пољопривреда
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ТАБЕЛА 16: Коришћено пољопривредно земљиште, 2012. (у

ha)
ТАБЕЛА 17: Број грла стоке, 2012.године

Општина Неготин има развијену локалну мрежу образовних институција, од предшколског до
средњшколског нивоа, здравстевне институције и институције социјалне заштите, као и институције
културе (музеј, библиотека, архив).
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ТАБЕЛА 18: Становништво старости 15 и више година према школској спреми и полу, 2011.

година

Родна равноправност претпоставља да једном друштву, заједници или организацији постоје једнаке
могућности за жене, мушкарце и особе других родних идентитета, да допринесу куптурном, политичком,
економском и социјалном напретку, као и да имају једнаке могућности да уживају све користи и добробит
од напретка једне заједнице.
Па се може слободно рећи, да у смислу политичке воље, закона и одређених механизама који подржавају
родну равноправност, наша општина спада у напредније.
Кад је реч о стопи неписмености у општини Неготин, за 9% већи је број жена без школске спреме, у односу
на мушкарце. Међутим, охрабрују резултати пописа из 2011 године, по којима је између два пописа број
неписмених у Неготину значајно смањен, а у порасту је рачунска писменост.

5

20.12.2016.

„Службени лист општине Неготин“

Број 21 – Страна 1017

ТАБЕЛА 19: Неписмена лица страости 10 и више година према старосним групама и полу, 2011.година

ТАБЕЛА 20: Учешће неписмених у укупном становништву старости 10 и више година према полу и
типу насеља, 2011. година

ТАБЕЛА 20: Предшколско образовање
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ТАБЕЛА 21: Основно образовање

20.12.2016.
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ТАБЕЛА 22: Средње
образовање

Један од најзначајнијих природних ресурса је река Дунав која протиче на удаљености од
око 10 км од самог града и представља значајну европску саобраћајницу. Такође, велика
површина пољопривредног земљишта изузетних карактеристика као и адекватни
климатски услови погодују развоју свих ратарских, повртарских, воћарских и виноградарских
култура. Нарочито су значајне виноградарске културе по којима је овај крај био познат и у
XIX веку. Са 0,98 ха обрадиве земље по становнику, Крајина спада у подручја са изузетним
погодностима за развој пољопривреде.
Сви послови који су у надлежности Општине, реализују се преко општинских органа, дефинисаних
Одлуком о Општинској управи.У оквиру Општинске управе општине Неготин од 1992. године постоји
Повереништво за избеглице и миграције које има једног радника. Повереништво за избеглице
припада Општинској управи Општине Неготин Одељењу за Општу управу, имовинске и стамбено
комуналне
послове.
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ПОГЛАВЉЕ 2: Подаци о мигрантима на територији општине Неготин

У периоду од 1991.године до 1995.године у Општину Неготин дошло је 1455 избеглих и прогнаних лица из Хрвтске и БИХ. Према попису од 2005.године у
Општини Неготин живи 194 избеглих и прогнаних лица. У периоду од 2005. године до данас, 106 избеглих и прогнаних лица добило је држављанство
Републике Србије. Обзиром да ова лица имају и даље нерешене исте проблеме као и лица са избегличким статусом овај Локални акциони план својим
циљевима обухвата и овај део популације и њихове проблеме. Данас, у општини Неготин живи 75 лица која су задржала избеглички статус. Укупан број
интерно расељених лица је 363 и 16 повратника по основу Споразума о реадмисији.

ТАБЕЛА 23: Структура интерно расељених лица у Општини Неготин
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Према подацима Повереника за избегла и ИРЛ Општине Неготин, укупан број избеглих лица је 75. Табела 6 и одговарајући графикони унутар табеле
приказују њихову структуру.

ТАБЕЛА 24: Структура избеглих лица у Општини
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Избегла и интерно расељена лица и повратници у Општини Неготин нису формирала сопствену невладину организацију (НВО) која би у локалној и
широј јавности заступала њихове интересе. Од локалних НВО, правну помоћ избеглим и ИРЛ пружа Одбор за људска права.
Од потписивања Споразума о реадмисији с ЕУ 2007. године, у Неготин је по подацима Комесаријата, враћено 16 држављана Србије који нису имали,
или су изгубили основ боравка. Уз то, кроз програме организованог повратка, у протеклим годинама је у Општину Неготин враћено 117 особа, углавном
из Немачке, кроз програм ГАРП. Обзиром да не постоје систематски и ажурирани подаци о овој популацији, постоји могућност да је број повратника
знатно већи. Повереник је основна карика међу институцијама на локалу, који је спреман да помогне овим лицима уколико се јаве и укажу на проблеме са
којима су суочени, као и да евидентира њихове потребе.
У циљу испуњавања својих обавеза Влада Републике Србије усвојила је Стратегију реинтеграције повратника по онову Споразума о реадмисији 13. фебруара
2009. године („Службени гласник РС“, број 15/09).

Тражиоци азила и мигранти у потреби без утврђеног статуса
У великој мери, због свог стратешког и геополитичког положаја, Западни Балкан је постао битна тачка на једној од главних миграторних рута на путу ка
ЕУ. Током 2015. године, државну границу Србије прешло је више од пола милиона миграната са Блиског Истока, Азије и Африке, готово тридесет пута више у
односу на целу 2014. годину. Чињеница да је од тог броја укупно поднето мање од 700 захтева за азил, говори да жељена дестинација миграната није Србија, већ
државе чланице Европске уније. Овакав развој ситуације ствара притисак на институције које се баве управљањем миграцијама како у организационом тако и у
финансијском погледу јер управљање миграцијама представља комплексан процес који захтева планско и организовано поступање, као и координисан приступ и
континуирану сарадњу свих релевантних органа.
ТАБЕЛА 25: Статистички подаци о броју миграната који су регистровани у Неготину од 2013-2016.године.
2013.

2014.

2015.

2016.

138

80

2790

240

ГОДИНА
БРОЈ
МИГРАНАТА

Дужина граничне линије коју обезбеђује гранична полиција “Mокрање”, износи 41 км. Од тога, зелена граница је у дужини од 26 км, док је плава (река Tимок )
дужине 17 км. Ови подаци говоре о проблемима које гранична полиција има са затварањем границе и спечавањем њеног илегалног преласка, услед чега
долази до илегалног преласка границе и кријумчарења миграната.
Проблем се јавља и код малолетних миграната без пратње, јер је најближи центар за смештај у Нишу, који је од Неготина удаљен 150 км, што изискује повећане
транспортне трошкове као и логистичку подршку социјалних радника, који су у дефициту.
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ПОГЛАВЉЕ 3: Анализа ситуације и закључци
−
Анализа ситуације је реализована применом четири врсте анализа: анализа или преглед документације, анализа стања, анализа заинтересованих страна и
анализа проблема.
−

Анализа или Преглед документације о радном окружењу обухватила је неколико кључних националних стратешких докуманата релевантних за
ову област, актуелни законски оквир који регулише питања избеглих лица у Републици Србији, стратешка документа Општине Неготин и реализоване
и актуелне пројекте и програме намењене избеглим и ИРЛ и повратницима у Општини.

Национални стратешки документи од значаја за питања избеглих и интерно расељених лица су:
Конвенција УН о статусу избеглице (1951);
Женевске конвенције које регулишу рад Црвеног крста (1949);
Сарајевска декларација (2005.)
Закон о избеглицама (1992, измене и допуне 2010.)
Закон о управљању миграцијама (2012.)
Закон о црвеном крсту (2005).
Уредба о ближим условима и мерилима за утврђивање реда првенства за решавање стамбених потреба избеглица (за сваку годину у периоду 2016.-2020.
године)
Стратегија за решавање питања избеглих и интерно расељених лица (2014-2020)
Стратегија запошљавања (2011-2020.), која се односи на укључивање избегличке и расељеничке популације у систем друштвеног привређивања.
Стратегија реинтеграције повратника по основу Споразума о реадмисији (2009)
Стратегија за смањење сиромаштва (2003);
Стратегија одрживог развоја (2008);
Стратегија привредног развоја Републике Србије 2006-2012;
Стратегија регионалног развоја 2007-2012;
Стратегија развоја социјалне заштите (2005);
Национални план акције за децу (2004);
План реаговања у случају повећаног прилива миграната са проценом потреба (2015. година)
На нивоу Општине, релевантна планска и акциона документа су:
Стратегија одрживог развоја Општине Неготин 2012-2021. године ;
План каиталних инвестиција Општине Неготин 2012-2016.године
Стратегија руралног развоја општине Неготин 2013-2018.године
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ТАБЕЛА 26: Програми и пројекти за избегла и ИРЛ који су до сада реализовани у општини Неготин у периоду од 2013 до 2016 године су:
ГОДИНА

РЕАЛИЗОВАНИ
ПРОЈЕКТИ

2013.
доходовне активности за
ИРЛ - 8 корисника
доходовне активности за
избеглице - 5 корисника
грађевински материјал за
избеглице - 3 корисника

2014.

•

откуп сеоских
домаћинства са
окућницом за ИРЛ2 породице
доходовне
активности за
избеглице - 7
корисника

2015.

•

откуп сеоских
домаћинства
са
окућницом за
ИРЛ – 2
породице

Друга фаза пројекта Социјалног становања у заштићеним условима намењен првенствено групи врло рањивих расељених лица завршена је 2013. године.
Изграђена је и усељена зграда са 33 стана по принципу становања у заштићеним условима.
Општина Неготин, поред инфраструктурних радова са ЈГП и ЈКП, реализује и следеће пројекте:
1.Пројекат ,,Замена светиљки на постојећем систему јавне расвете на територији општине Неготин'' из наградног фонда ГИЗ-СДЦ , вредност пројекта 250
000,00 евра - увођење нове ЛЕД расвете. Уводи се ново ЛЕД осветљење у главним саобраћајницама у свим селима и у главним улицама и саобраћајницама у
самом граду.
2. Пројекат ,,Лични ставови -заједничке одлуке'', донација ГИЗ-СДЦ, вредност донације 20.000,00 еур, подршка развоју туризма и учешћу грађана у доношењу
локалних одлука. У оквиру пројекта реализован је ликовни конкурс yз промо туристички плакат на тему пивница- на конкурсу су учествовали ученици основних
и средњих школа на територији општине.Такође, реализован је студентски конкурс за идејно архитектонско решење за туристички инфо центар на Рајацким
пивницама. Тренутно се ради на изради урбанистичког пројекта за ТИЦ на основу изабраног идејног ресења. У оквиру пројекта ради се и промотивни
туристички материјал и промоција самог пројекта као и пивница и туристичких ресурса општине Неготин .
У припреми су програми прекограничне сарадње са Румунијом и Бугарском.
Општина Неготн је конкурисала за средства из потпројекта 2, компонента 3- РХП за грађевински материјал у циљу помоћи најугроженијим породицама
избеглица без стамбеног решења.
Најважнији закључци ове анализе су следећи:

•

Национална стратегија за решавање питања избеглих и интерно расељених лица дефинише основне правце деловања - обезбеђивање услова за
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повратак и обезбеђивање услова за локалну интеграцију, што је потпуно у складу са међународно прихваћеним циљевима за решавање положаја ове групе
грађана.
Остале наведене националне стратегије пружају основу и дају смернице за развијање мера и акција у области локалне интеграције избеглих и интерно
расељених лица којима се може допринети унапређењу њиховог животног стандарда и укупног друштвеног положаја.

•

У складу са Планом реаговања у случају повећаног прилива миграната и у сарадњи са локалним Саветима за миграције, надлежне институције су
обезбедиле неопходну помоћ на терену, отвориле додатне транзитне центре и идентификовале одговарајуће објекте за хитни смештај миграната. Локални
савети за миграције су предузели све неопходне активности како би се створили услови за благовремено реаговање у случају да се већи број миграната дуже
време задржава на територији њихове општине/града. Комесаријат за избеглице и миграције организовао је обуку општинских/градских повереника за
избеглице и миграције на тему прихвата и хуманитарног збрињавања миграната, како би се унапредила ефикасност представника локалних самоуправа у
овој области за случај додатне ескалације броја миграната и потребе ангажовања додатног броја професионалаца на терену. Континуирана подршка актера
на локалном нивоу је од изузетног значаја у решавању и превазилажењу мигрантске кризе. Управо овакав приступ и вертикална координација између
централног и локалног нивоа власти допринели су бржем и организованијем одговору на тренутну ситуацију у погледу прилива миграната.

Стратегија развоја социјалне заштите Општине Неготин (2009-2013) указује на потребу ка партнерском приступу у раду и сарадњи различитих сектора
који доводе до бржег и квалитетнијег система пружања услуга најрањивијим групама становништва. Избеглице и ИРЛ су једна од препознатих
приоритетних циљних група. Као стратешки циљеви у овој области дефинисани су следећи:

•
•
•
•

Унапређење постојећих услуга социјалне заштите за осетљиве друштвене групе
Унапређење нивоа социјалне заштите посебно осетљивих друштвених група
Јачање система социјалне заштите кроз развијање одрживих механизама међусекторске сарадње

Информисање и едуковање јавности за смањење дискриминације посебно осетљивих циљних група и активирање свих одговорних чинилаца из
јавног, приватног и цивилног сектора
Стратегија одрживог развоја Општине Неготин (2012-2021), као приоритете развоја издваја развој пољопривреде и прерађивачке индустрије, приватног
предузетништва, сеоског туризма, инфраструктуре и саобраћаја. Реализација овако дефинисане Стратегије подразумева пуну подршку државе и надлежних
институција. На овај начин, кроз активнији и интензивнији развој Општине директно ће се утицати на побољшан статус свих грађана општине Неготин,
укључујући и избегла и интерно расељена лица и повратнике. Циљеви и интереси развоја општине Неготин су компламентарни са основним развојним
опредељењима Републике Србије. Стратегија је заснована на следећим начелима:

•

Одрживи развој и реалне потребе као и сагледавање конкретних могућности;
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Подстицање равномерности територијалног развоја Општине како би се избегло демографско пражњење простора;
Усклађеност социјалног развоја, економске
ефикасности и заштите и ревитализације животне средине и заштите
проиродних и створених ресурса;

•
•

•
•
•

Обезбеђивање рационалног коришћења необновљивих природних ресурса;
Сарадња између општине, републике, јавних предузећа и установа, невладиних организација и других учесника у развоју;

Усаглашеност са европским нормативима и стандардима у области планирања и стварања услова за међународну сарадњу.

Анализа стања у локалној заједници по питањима унапређења положаја избеглих и интерно расељених лица извршена је кроз идентификовање
досадашних активности и резултата у овом домену и сагледавања позитивних капацитета и слабости локалне заједнице, као и могућности и препрека са
којима се суочава у свом радном окружењу.
СНАГЕ
У
Н
У
Т
Р
А
Ш
Њ
Е

•
•

•
•

•

•
•

СЛАБОСТИ

Политичка воља
Људски ресурси: искуство
и посвећеност повереника, адекватно
образовање и стручност радне групе за ЛАП
Адекватан простор и
добра опремљеност за рад
Центар за социјални рад
има велико искуство и лидерску позицију у
писању предлога пројеката
Локално становништво
не испољава отпоре према избеглицама, ИРЛ
и повратницима
Географски положај
Савет за управљање
миграцијама

Н

•
едовољна
укљученост
Црвеног крста у
сарадњу са
осталим актерима

Н

•
еразвијен
невладин сектор

И

•
збеглице, ИРЛ и
повратници нису
самоорганизовани,
немају удржење па
ни друштвени
утицај

П

•
роблеми и потреба
избеглица, ИРЛ и
повратнка нису
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кључни
приоритети
локалне власти
О

•
бразовна структура
избеглица, ИРЛ и
повратника је
неповољна (низак
ниво образовања)

О

•
граниченост
средстава локалне
самоуправе
МОГУЋНОСТИ
С
П
О
Љ
А
Ш
Њ
Е

•

•
•

•

•

ПРЕПРЕКЕ

Могућности кредитирања
и програми запошљавања избеглица, ИРЛ и
повратника
Фондови ЕУ
Прекогранична сарадња
и пројекти преко којих се може доћи до
донаторских средстава
Активности Комесаријата
за избеглице и миграције Републике Србије
на унапређењу положаја миграната
Интензивирање сарадње
са донаторима кроз учешће у програмима и
пројектима

П

•
олитичка
ситуација у земљи

Н

•
еповољна
економска
ситуација у земљи

Р

•
егионална
неуједначеност

В

•
исока
незапосленост у
целој земљи

В

•
елики број људи у
земљи живи на
граници
сиромаштва
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Најважнији закључци ове анализе су следећи:

• Главне снаге локалне заједнице, значајне за унапређење положаја избеглих, интерно расељених лица и повратника су добра сарадња локалне
самоуправе и Центра за социјални рад, њихово заједничко искуство и заинтересованост за решавање ових проблема, али и спремност саме локалне
самоуправе да да финансијска средства и омогући реализацију свих касније наведених активности.
Неразвијен невладин сектор као и инертност самих избеглица, ИРЛ и повратника главне су слабости на којима се мора радити како би се
превазишле и омогућила што боља интерграција у друштво као и побољшање материјалног стања избеглих и ИРЛ.

•

Искуство Центра за социјални рад и локалне самоуправе у припреми пројектних предлога отвара могућности добијања донаторских средстава
која су неопходна за испуњење свих активности ЛАП- а. Све то би требало да допринесе превазилажењу препрека као што су неповољна економска
ситуација у земљи и регионална неуједначеност.

•

Од пресудног значаја, за реализацију свих пројеката везаних за избегла, ИРЛ и повратнике по реадмисији, била је израда и усвајање ЛАП-а, без кога
небисмо могли да апицирамо код страних донатора и добијемо средства за реализацију наших специфицних цињева, предвиђеним овим планом.
Поучени тим искуством и примером добре праксе, у завршној смо фази, израде и трећег Локалног акционог плана, у који смо поред избеглих, ИРЛ и
повратника по реадмисији, укључили и мигранте, како би ојачали капацитете институција локалне самоуправе у управљању миграцијама.
Анализом заинтересованих страна идентификоване су кључне заинтересоване стране за унапређење положаја миграната у општини Неготин, које су
диференциране на крајње кориснике/це услуга (различите групе избеглих, интерно расељених лица, повратника, тражилаца азила и миграната у потреби
без утврђеног статуса) и кључне партнере локалној самоуправи у развијању и примени мера и програма.

Крајњи корисници/це Локалног акционог плана за унапређење положаја избеглих и интерно расељених лица, као и повратника су:
Избегла, интерно расељена лица и повратници по споразуму о реадмисији која немају средстава да заврше започету стамбену изградњу;
Избегла, интерно расељена лица и повратници по споразуму о реадмисији који живе као подстанари и плаћају станарину;
Вишечлане и вишегенерацијске породице избеглих, интерно расељених и повратника.
Породице избеглих, интерно расељених и повратника чији су чланови тешко болесни, или имају децу ометену у развоју.
Малолетно лице, странац, без пратње родитеља или старатеља то јест дете млађе од 18 година које се нашло изван своје земље порекла услед тражења
азила, због страха од прогањања или непостојања заштите услед кршења људских права, оружаног сукоба или немира у земљи порекла, жртве трговине
људима, ради сексуалног или другог искоришћавања или бекства од сиромаштва у земљи порекла. Малолетна деца без пратње на смештају у Центру
• Незапослена, радно способна избегла, интерно расељена лица и повратници.
• Становници нерегистрованих и непризнатих колективних центара.
• Тражиоци азила
• Мигранти у потреби без утврђеног статуса

•
•
•
•
•
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Кључни партнери локалној самоуправи су:
• Повереништво за избеглице и повратнике које припада Општинској управи општине Неготин - Одељењу за општу управу, имовинске и стамбено
комуналне послове. Повереништво има дугогодишње искуство и знања у овој области и директно се бави решавањем многих проблема ових људи, како
адмимистративних тако и личних.

• Јавно грађевинско предузеће је један од кључних партнера при одређивању локација као и решавању административних обавеза. Општина Неготин
има инфраструктурно уређено земљиште које је спремна да одмах понуди на коришћење.
• Центар за социјални рад усмерава, посредује и пружа заштиту деци са инвалидитетом, деци без родитеља, смештај деце у хранитељске породице,
одређује старатељство над децом, ради са децом у сукобу са законом, са старијим малолетницима против којих је покренут прекршајни поступак, као и са
породицама. Центар се бави и материјално необезбеђеним старим лицима, доделом МОП-а, туђе неге, једнократне новчане помоћи, старатељством за
лица решена пословне способности, врши заштиту старих и одраслих од злостављања и занемаривања. Све ове активности усмерена су како на домицилно
становништво тако и на ИРЛ лица у Општини Неготин. У складу са законом, већина активности Центра је усмерена и на избегла лица.
Здравствени центар, пружа услуге примарне и секундарне здравствене заштите. Избегли и ИРЛ остварују своја права у овој области, као и сви други
грађани.

•

• Предшколска установа “Пчелица” свој допринос унапређењу положаја избеглих и ИРЛ реализује тако што сваке године за око десеторо деце,
корисника услуга ове установе која су избегла и интерно расељена лица пружа бесплатне услуге.
Министарство унутрашњих послова је укључено кроз рад Савета за управљање миграцијама општине Неготин у управљању мигрантским
токовима на том делу миграционе руте.

•

Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије обавља послове који се односе на: утврђивање статуса избеглица, збрињавање
избеглица, вођење евиденције, усклађивања пружања помоћи избеглицама од стране других организација, обезбеђивање смештаја избеглица, покреће
иницијативе за тражење међународне помоћи од институција УН и других међународних организација.

•

Образовне институције - основне и средње школе у Неготину и Раднички универзитет кроз своје редовне програмске активности обухватају и
пружају могућност избеглим и интерно расељеним лицима да стекну одређено образовање.

•

• Национална служба за запошљавање – Филијала Неготин спроводи различите програме подршке запошљавању незапослених, радно способних
који активно траже посао. Избегла и интерно расељена лица имају једнаке могућности као сви други незапослени да користе ове програме.

Анализа проблема је показала да су главни проблеми избеглих, интерно расељених лица и повратника у Општини Неготин следећи:
Нерешено стамбено питање. Ово је значајан проблем за породице које живе у туђим кућама где су у обавези да велика средства обезбеде за плаћање
кирије.Ове породице су вишегенрацијске, њихови чланови имају често врло различите потребе. Лоша материјална ситуација као и високе цене закупа
станова у Општини Неготин условљавају живот вишечланих породица у јако малом простору. У приватном смештају постоји 25 породица ИРЛ, са четири и

•
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више чланова и око 10 избегличких породица са четири и преко четири члана домаћинства. И повратници у Неготину се суочавају са сличним проблемима –
одређен број породица су вишегенерацијске и вишечлане, живе у неусловним просторима, у малој квадратури с недовољно простора.

•
Незапосленост. У Општини Неготин је релативно низак ниво развијености малог и средњег предузетништва, што објективно умањује могућности
за запошљавање.Избегла лица у Општини имају неповољну образовну структуру - 45% са непотпуном основном и основном школом, 30% са III степеном
стручности (КВ), 20% са средњом школом и 5% са вишим и високим образовањем. Истовремено, избегла лица нису показала значајну иницијативу за
преквалификацију и/или доквалификацију за дефицитарна занимања. У повратничким домаћинствима, у највећем броју случајева ниједан од чланова
домаћинства није формално запослен, а на црно ради тек неколико. Међу анкетираним повратницима, тек неколицина обавља посао сваки дан, што упућује на
изражену незапосленост и велики ризик од социјалне искључености.
Отежано располагање имовином. Избегла лица чија је имовина остала у Хрватској и Босни и Херцеговини, као и интерно расељена лица са
Косова и Метохије, сусрећу се са проблемима располагања сопственом имовином на тим просторима. У Општини Неготин има двадесетак породица суочених
са овим проблемом.

•

Општи закључци анализе
Општина Неготин има значајне капацитете за унапређење положаја избеглих, интерно расељених лица и повратника на својој територији, нарочито у
области људских ресурса, институционалног искуства и спремности локалне самоуправе да се бави питањима ове групе грађана.
С обзиром на велики број других социјалних и економских питања, као и различитих развојних потреба Општине, питање унапређења положаја избеглих,
интерно расељених и повратника је једно од питања у контексту развоја локалне заједнице.
Избегла и интерно расељена лица у Општини Неготин имају релативно низак образовни ниво, што заједно са актуелном структуром локалне привреде
отежава њихово запошљавање и активно укључивање у живот локалне заједнице. С друге стране, образовна структура повратничке популације је начелно
ниска, чиме је њихов приступ запослењу релативно отежан.
Нерешено стамбено питање вишечланих, вишегенерацијских породица и проблеми у располагању сопственом имовином у земљама и местима порекла,
значајно доприносе социјалном сиромаштву и неповољном квалитету живота избеглих и интерно расељених лица и представљају један од кључних
изазова за унапређење њиховог положаја. У Неготину такође има одређен број вишечланих, вишегенерацијских повратничких породица, које живе у
неусловним просторима, у малој квадратури с недовољно простора.
Пасивност и слаба самоорганизованост самих избеглих, интерно расељених лица и повратника додатно доприносе њиховом незадовољавајућем положају и
релативно ниском нивоу интегрисаности у локалну заједеницу.
С друге стране, подстицај решавању питања избеглих, интерно расељених лица, повратника по споразуму о реадмисији, тражилаца азила и миграната у
потреби без утврђеног статуса у Општини Неготин представља то што не постоји отпор или анатогонизам домицилног становништава према овој групи
грађана. Избегли и интерно расељени су добро прихваћени у локалној заједници.

Препоруке:
• Покренути иницијативу за стално стамбено збрињавање на територији локалне заједнице;
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• Иницирати покретање расправе у договору са свим релевантним чиниоцима, како би се донаторима предложили услови за аплицирање по програмима
који би били прилагођени реалном чињеничном стању на терену;
• Радити на повећању видљивости најугроженијих миграната у локалној заједници;
• Умрежавање и ефикаснија сарадња свих релевантних чинилаца за решавање проблема свих категорија миграната;
• Умрежавање и ефикаснија сарадња свих структура при управљању мешовитим миграцијама;
• Повећати запосленост преквалификацијом и доквалификацијом избеглица, ИРЛ и повратника за дефицитарна занимања;
• Умрежавање и ефикаснија сарадња локалне самоуправе и свих кључних актера значајних за решавање проблема миграната уз коришћење свих стручних
људских ресурса и досадашњег искуства различитих институција и организација;
• Организовати укључивање младих припадника мигрантске популације у што већи број манифестација;
• Обезбедити континуиране едукативне програме и обуке за мигранте, нарочито жене;
• Иницирати сарању са свим заинтересованим странама на тему јачања капацитета у управљњању миграцијама;
• Континуирана обука запослених у ЈЛС у циљу управљања мешовитим миграцијама;
• Јачање сарадње са Комесаријатом за избеглице и миграције;
• Увести родно сензибилну статистику за све мигрантске групе

−

ПОГЛАВЉЕ 4: Приоритетне групе

Приоритетне групе Локалног акционог плана за унапређење положаја избеглих, интерно расељених лица и повратника Општине Неготин су одабране на
основу следећих критеријума:
Видљивост и распрострањеност проблема одређене групе у локалној заједници
Број чланова породице погођене одређеним проблемом
Структура породице погођене одређеним проблемом (нпр., самохрани родитељи, члан породице је ОСИ, хронични болесник, дете са сметњама у
развоју, особа старија од 65 година)

•
•
•

•
Незапосленост и материјално сиромаштво одређене циљне групе
• Необухваћеност групе системским мерама подршке (испалих из система друштвено организоване подршке);
•
Заинтересованост саме циљне групе за решавање сопствених проблема;
• Елиминаторни критеријум: ресурси којма располаже локална самоуправа и бројне потребе које има на својој територији.
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Приоритетне групе, одабране на основу претходних критеријума су:
1. Избегла, интерно расељена лица и повратници која немају трајно решено стамбено питање а која живе у сопственим недовршеним и неусловним објектима;
2. Избегла, интерно расељена лица и повратници која немају трајно решено стамбено питање а која живе као подстанари и плаћају станарину;
3. Избегла, интерно расељена лица и повратници која немају трајно решено стамбено питање а која живе у неформалним колективним центрима;
4. Незапослена радно способна избегла, интерно расељена лица и повратници;
5. Деца без родитељске пратње из категорије мигранти и тражиоци азила;

6. Мигранти у потреби без утврђеног статуса на територији општине Неготин;

Најугроженија лица у оквиру предходних приоритетних група:
•

Породице чији су чланови тешко или хронично болесна лица, или деца ометена у развоју

•

Самохрани родитељи без сталних примања

•

Самачка старачка домаћинства без сталних прихода

•

Жене

•

Вишечлане и вишегенерацијске породице

•

Деца до 18 година без родитељске пратње у категороји мигранти и/или тражиоци азила

•

Роми

ПОГЛАВЉЕ 5: Општи и специфични циљеви
−
Полазећи од анализе стања, локалних ресурса и капацитета, као и од анализе потреба свих наведених категорија миграната на територији општине
Неготин, а у складу са националним стратешким опредељењима, дефинисан је следећи општи циљ:
−

Јачање капацитета локалне самоуправе за обезбеђивање предуслова за решавање проблема миграната, промовисање толеранције
према тражиоцима азила и мигрантима у потреби а без утврђеног статуса, као и побољшавање социо-материјалног положаја избеглих,
интерно расељених лица и повратника по Споразуму о реадмисији на територији општине Неготин решавањем њихових стамбених
потреба и подстицањем економског оснаживања.
На основу овако постављеног општег циља, формулисани су следећи специфични циљеви који су релевантни за остваривање општег циља у периоду од
2017. до 2021. године.
Специфични циљ 1.1: До 2021. године стамбено збринути најмање 30 породица избеглих, интерно расељених лица и повратника по Споразуму о реадмисији
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кроз изградњу стамбених објеката за социјално становање у заштићеним условима у општини Неготин.
Специфични циљ 1.2: До 2021. године стамбено збринути најмање 30 породица избеглих, интерно расељених лица и повратника по Споразуму о реадмисији
кроз изградњу стамбених јединица за закуп и откуп, у општини Неготин.
Специфични циљ 1.3: До краја 2021. године трајно решити стамбено питање за најмање 15 породица избеглих, интерно расељених лица и повратника по
Споразуму о реадмисији откупом најмање 15 одговарајућих домаћинстава са окућницом.
Специфични циљ 1.4: До краја 2021. године стамбено збринути или унапредити услове становања кроз доделу најмање 15 пакета грађевинског материјала
за завршетак започетог или адаптацију неусловног стамбеног објекта за најмање 15 породица избеглих, интерно расељених лица и повратника по
Споразуму о реадмисији.
Специфични циљ 1.5: До краја 2021. године решити стамбено питање најмање 6 породица избеглих, интерно расељених лица и повратника по Споразуму о
реадмисији доделом монтажних кућа корисницима који поседују инфраструктурно уређен плац.
Специфични циљ 1.6: До краја 2021. године економски оснажити најмање 30 избеглих, интерно расељених лица и повратника по Споразуму о реадмисији
доделом пакета доходовних активности.
Специфични циљ 1.7: У периоду од 2017. до 2021. године створити услове за јачање толеранције и разумевање потреба тражилаца азила и миграната у
потреби без утврђеног статуса отклањањем предрасуда и страха развојем комуникације и дијалога кроз унапређење квалитета живота у локалној
заједници опремањем простора за здравствене, едукативне, културно-уметничке и друге услуге, опремањем дечијих и спортских игралишта.
Специфични циљ 1.8: У периоду 2017.-2021. омогућити континуирано спровођење активности усмерених на разумевање културолошких различитости
између миграната у потреби без утврђеног статуса и/или тражиоца азила и примајуће средине организовањем тематских радионица, округлих столова
и других активности усмерених ка бољем разумевању потреба миграната.
Специфични циљ 1.9: У периоду 2017.-2021. побољшати информисаност предсатвника локалне самоуправе, невладиних организација и крајњих корисника о
правној регулативи којом се уређује област миграција кроз организовање округлих столова, фокус група, радионица.
Специфични циљ 1.10: У периоду 2017.-2021. омогућити јачање капацитета институција локалне самоуправе у управљању миграцијама кроз обуку кадрова
за израду пројектних предлога у циљу обезбеђивања средстава намењених мигрантима.

−

ПОГЛАВЉЕ 6 :Активности – задаци за реализацију ЛАП-а
−

Број 21 – Страна 1034

„Службени лист општине Неготин“

20.12.2016.

−
−
Специфични циљ 1.1.
До 2021. године стамбено збринути најмање 30 породица избеглих, интерно расељених лица и повратника по Споразуму о
реадмисији кроз изградњу стамбених објеката за социјално становање у заштићеним условима у општини Неготин.
−

АКТИВНОСТИ

1.1.
Потписивање
меморандума о
разумевању
1.2.
Потписивање
уговора
заинтересованих
страна
1.3.
Прикупљање
грађевинске
документације и
доношење акта о
изградњи

Период
реализације (
2016-2020)

Очекивани
резултат

10 дана

Потписан
меморандум

Индикатор(и)

Буџет
локалне
самоуправе

Општинска
управа,
донатори

Људски
Потписан
уговор

Број и структура
заинтересованих
страна

Прикупљена
грађевинска
документација
и донет акт о
изградњи

Садржај
документације и
акта о изградњи

Носилац
активности

Остали
извори

Садржај
меморандума

7 дана

30 дана

Потребни ресурси

Висина
обезбеђених
средстава

Општинска
управа,
Донатори,
КИРС

Локална
самоуправа

1.4.
Расписивање
тендера и
спровођење
процедуре за
избор извођача
радова

1-3 месеца

1.5.
Избор
најповољнијег
извођача радова
1.6.
Изградња објекта
6-9 месеци
1.7.
Формирање
комисије за избор 15 дана
корисника
1.8.
Усвајање
правилника и
огласа
1.9.
Расписивање
јавног позива

7 дана

30 дана
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Расписан и
спроведен
тендер

Број
пријављених на
тендер и број
пријављених који
испуњавају
услове тендера

Одабран
извођач

Уговор

Изграђен
објекат

Број и структура
стамбених
јединица

Формирана
комисија

Број и структура
чланова комисије

Утврђени
услови и
критеријуми

Број и врста
критеријума

Расписан јавни
позив
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Тендерска
комисија

Људски,
материјални

Извођач
радова

Скупштина
Општине

Комисија

Комисија
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1.10
Допуна предмета

1.11.
Избор корисника
и формирање
прелиминарне
ранг листе

1.12.
Израда и
објављивање
коначне ранг
листе

1.13.
Потписивање
уговора о
становању

15 дана

8 дана

15 дана

1.14.
Усељење

1.15.
Мониторинг и
евалуација

Континуирано
праћење и
извештавање
годину дана

Одабрани
корисници за
прелиминарну
ранг листу

Број корисника
за прелиминарну
ранг листу

Комисија

Одабрани
корисници за
коначну ранг
листу

Број корисника
за прелиминарну
ранг листу

Комисија

Потписани
уговори,
подељени
станови

Број потписаних
уговора,
подељених
станова

Општинска
управа,
КИРС,
корисник,
донатор

Усељени
корисници

Број усељених
корисника

Прикупљени
подаци о
процесу
реализације и

Број и врста
прикупљених
података,
остварен ниво

Локални
савет за
миграције
општине

након усељења

20.12.2016.
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оцењена
успешност
реализације

постигнућа
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Неготин

Специфични циљ 1.2: До 2021. године стамбено збринути најмање 30 породица избеглих, интерно расељених лица и повратника по Споразуму о реадмисији
кроз изградњу стамбених јединица за закуп и откуп, у општини Неготин.
Активност

Период реализације (од – до)

Очекивани резултат

Индикатор(и)

Потребни ресурси

Буџет лок.
самоуп

Носилац
активности

Остали
извори

1.2.1 Одлука
Општине Неготин о
додели локације за
изградњу стамбене
зграде

1 месец

Донета одлука

Површина и положај
додељене локације

Локална самоуправа

1.2.2 Потписивање
меморандума о
разумевању

10 дана

Потписан меморандум

Садржај
меморандума

Општина Неготин

1.2.3 Потисивање
уговора
заитересованих
страна

7 дана

1.2.4 Прикупљање
грађевинске
документације о
доношење акта о
изградњи

30 дана

Прикупљена грађевинска
документација и донет акт о
изградњи

Садржај
документације и акта
о изградњи

Локална самоуправа

1.2.5 Расписивање
тендера и

1-3 месеца

Расписан и спроведен тендер

Број пријављених на
тендер, број

Тендерска комисија

Потписан уговор

Број и структура
заитересованих
страна потписница

Донатори
Донатор

Општина Неготин
Донатори
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пријављених који не
испуњавају услове
тендера

спровођење
процедуре за избор
извођача радова
1.2.6 Изградња
објекта

6-9 месеци

Изграђен објекат

Број и структура
стамбених јединица

Људски и
материјални

Извођач радова

1.2.7 Формирање
комисије за избор
корисника
(паралелна
активност)

15 дана

Формирана комисија

Број и структура
чланова комисије

Локална самоуправа

1.2.8 Усвајање
правилника и
огласа

7 данa

Утврђени услови и
критеријуми

Број и врста
критеријума

Koмисија

1.2.9 Распсиваењ и
спровђење огласа

30 дана

Расписан и спроведен оглас

Број и структура
прјављених
кандидата

Koмисија

1.2.10 Избор
корисника и
формирање
прелиминарне ранг
листе

15 дана

Одабрани корисници за
прелиминарну листу

Број корисника за
прелиминарну ранг
листу

Koмисија

1.2.11 Израда и
објављивање
коначне ранг листе

8 дана

Одабрани корисници за
коначну ранг листу

Број корисника са
коначне ранг листе

Koмисија

1.2.12 Потписивање
уговора о
становању и
усељење

15 дана

Потисани уговори, подељени
станови и усељени
корисници

Број потписаних
уговора, подељених
станова и усељених
корисника

Општина Неготин,
донатор, КИРС,
корисници

1.2.13 Мониторинг и
евалуација

Континуирано праћење и
извештавање годину дана након
усељења

Прикупљени подаци о
процесу реализације и
оцењена успешност
реализације

Број и врста
прикупљених
података, остварен
ниво постигнућа

Савет за миграције
Општина Неготин
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Специфични циљ 1.3: До краја 2021. године трајно решити стамбено питање за најмање 15 породица избеглих, интерно расељених лица и повратника по
Споразуму о реадмисији откупом најмање 15 одговарајућих домаћинстава са окућницом.
Период реализац.
Очекивани резултат
Индикатор(и)
Потребни ресурси Носилац активности
Активност
Партнер/и у
реализацији
Буџет лок.
самоуп.

Остали извори

1.3.1 Потписивање
уговора са
донатором

10 дана

Обезбеђена
финансијска
средства

Потписан
уговор

Локална
самоуправа

1.3.2. Формирање
комисије за
реализацију
пројекта

5 дана

Формирана комисија
за реализацију
пројекта

Број чланова
комисије

Постојећи људски
ресурси

Локална
самоуправа и
Савет за
миграције

1.3.3. Доношење
Правилника и
израда критеријума
за одабир
приоритетних
породица

7дана

Донесен правилник
и израђени
критеријуми

Квалитет
правилника и
критеријума

Постојећи људски
ресурси

Комисија за
реализацију
пројекта

КИРС и други
донатори

1.3.4 Расписивање
јавног позива за
доделу помоћи и
медијска
презентација
пројекта

30 дана

Оглас за доделу
помоћи расписан и
обавештена јавност

Број поднетих
пријава на
оглас

Постојећи људски
ресурси

Комисија за
реализацију
пројекта

КИРС и други
донатори

1.3.5 Обилазак и
избор корисника и

15 дана

Утврђена и
објављена

Записници и
извештаји

Комисија за
реализацију

КИРС и други
донатори
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прелиминарна листа

израда
прелиминарне
листе, објављивање
листе и разматрање
приговора

пројекта
Савет за
миграције

1.3.6 Објављивање
и усвајање коначне
листе корисника

5 дана

Утврђена коначна
листа

записник

Комисија за
реализацију
пројекта

1.3.7 Реализација
откупа
домаћинстава
( потписивање
уговора између
донатора и
власника
домаћинстава)

30 дана

Уговор о куповини

Број
откупљенид
сеоских
домаћинстава

КИРС

1.3.8 Потписивање
уговора са
корисницима

8 дана

Потписан уговор

Садржај
уговора

Постојећи људски
ресурси

Локална
самоуправа

1.3.9 Усељавање
одабраних
корисникапородица

20 дана

Усељене породице

Број усељених
породица

Постојећи људски
ресурси

Комисија за
реализацију
пројекта

1.3.10 Праћење
реализације и
оцена успешности
програма

10 дана

Прикупљање и
анализирање
информација о
реализацији
програма, писање
извештаја

Број и врста
анализираних
информација,
извештаја и
препорука

Постојећи људски
ресурси

Комисија за
реализацију
пројекта

КИРС и други
донатори
(правила и
рокове
извештавања
доноси донатор)
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1.3.11 Извештај о
завршетку
реализације
пројекта

7 дана

„Службени лист општине Неготин“

Урађен извештај
Комисије
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Потврда о
пријему
извештаја

Комисија за
реализацију пројекта

Комисија за
реализацију
пројекта

КИРС и други
донатори
(правила и
рокове
извештавања
доноси донатор)

Специфични циљ 1.4: До краја 2021. године стамбено збринути или унапредити услове становања кроз доделу најмање 15 пакета грађевинског материјала
за завршетак започетог или адаптацију неусловног стамбеног објекта за најмање 15 породица избеглих, интерно расељених лица и повратника по
Споразуму о реадмисији.
Активност
Период реализације
Очекивани резултат
Индикатори
Потребн
Носилац активности
и
ресурси
Буџет
лок.
самоуп.
1.4.1 Потписивање
уговора са
донатором

10 дана

Обезбеђена финансијска
средства

Потписан уговор

1.4.2. Формирање
комисије за
реализацију
пројекта

5 дана

Формирана комисија за
реализацију пројекта

Број чланова
комисије

1.4.3. Доношење
Правилника и
израда критеријума
за одабир
приоритетних
породица

7 дана

Донесен правилник и
израђени критеријуми

Квалитет
правилника и
критеријума

Остали извори

Локална
самоуправа

КИРС и други
донатори

Постојећи људски
ресурси

Локална
самоуправа и
Савет за
управљање
миграцијама

КИРС и други
донатори

Постојећи људски
ресурси

Комисија за
реализацију
пројекта

КИРС и други
донатори
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1.4.4 Расписивање
јавног позива за
доделу помоћи и
медијска
презентација
пројекта

30 дана

Оглас за доделу помоћи
расписан и обавештена
јавност

Број поднетих
пријава на оглас

Постојећи људски
ресурси

Комисија за
реализацију
пројекта

КИРС и други
донатори

1.4.5 Обилазак и
провера стања
објеката на терену
пријављених
потенцијалних
корисника

30 дана

Утврђен степен изградње
стамбених објеката и
реалнист захтева за
доделу помоћи одабране
породице потенцијалних
корисника

Урађени
предмери и
предрачуни за
тражене набавке
за сваког
корисника

Постојећи људски
ресурси

Комисија за
реализацију
пројекта

КИРС и други
донатори

1.4.6 Избор
корисника и израда
прелиминарне
листе, објављивање
листе и разматрање
приговора

15 дана

Утврђена и објављена
прелиминарна листа

Записници и
извештаји

Комисија за
реализацију
пројекта

КИРС и други
донатори

1.4.7 Објављивање
и усвајање коначне
листе корисника

5 дана

Утврђена коначна листа

Одлука,записник

Комисија за
реализацију
пројекта

1.4.8 Расписивање
јавне набавке
грађевинског
материјала и
одабир
најповољнијег
понуђача

60 дана

Објављена јавна набавка

Број
достављених
понуда

Постојећи људски
ресурси

Стручна
служба
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1.4.9 Потписан
уговор са
добављачем

8 дана

Потписан уговор

Достављена
средства
обезбеђења
плаћања

Постојећи људски
ресурси

Стручна
службе

1.4.10 Потписивање
уговора са
корисницима
Материјала

8 дана

Потписан уговор

Садржај уговора

Постојећи људски
ресурси

Стручна
службе

1.4.11 Испорука
грађевинског
материјала

10 дана

Примљен материјал од
стране корисника

Потписана
отпремница

Постојећи људски
ресурси

Стручне
службе

1.4.12 Исплата
фактура добављача

30 дана

Примљена фактура и
отпремнице

Извод са текућег
рачуна ГО
Чукарица

Постојећи људски
ресурси

Стручне
службе

1.4.13 Израда
извештаја о
финансијском
утрошку средстава

7 дана

Урађен извештај
Комисије

Потврда о
пријему
извештаја

Повереник и стручне
службе

Комисија за
реализацију
пројекта

1.4.14 Праћење
уградње
грађевинског
материјала

10 дана

Урађен извештај
Комисије

Записник
Комисије

Комисија за реализацију
пројекта

Комисија за
реализацију
пројекта

1.4.15 Извештај о
завршетку
реализације
пројекта

7 дана

Урађен извештај
Комисије

Потврда о
пријему
извештаја

Комисија за реализацију
пројекта

Комисија за
реализацију
пројекта

КИРС и други
донатори

КИРС и други
донатори
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Специфични циљ 1.5: До краја 2021. године решити стамбено питање најмање 6 породица избеглих, интерно расељених лица и повратника по Споразуму о
реадмисији доделом монтажних кућа корисницима који поседују инфраструктурно уређен плац.
Активност
Период
Очекивани резултат
Индикатор(
Потребни ресурси
Носилац
реализације
и)
активности
(од – до)
Буџет лок. самоуп.

Остали извори

1.5.1 Потписивање
уговора са донатором

10 дана

Обезбеђена финансијска
средства

Потписан
уговор

Локална
самоуправа

1.5.2. Формирање
комисије за реализацију
пројекта

5 дана

Формирана комисија за
реализацију пројекта

Број чланова
комисије

1.5.3 Доношење
Правилника и израда
критеријума за одабир
приоритетних породица

7дана

Донесен правилник и
израђени критеријуми

Квалитет
правилника и
критеријума

Постојећи људски ресурси

Комисија за
реализацију
пројекта

1.5.4 Расписивање
јавног позива за доделу
помоћи и медијска
презентација пројекта

4 недеље

Оглас за доделу помоћи
расписан и обавештена
јавност

Број
поднетих
пријава на
оглас

Постојећи људски ресурси

Комисија за
реализацију
пројекта

1.5.5 Обилазак и
провера стања објеката
на терену пријављених
потенцијалних
корисника

20 дана

Утврђен степен изградње
стамбених објеката и
реалнист захтева за
доделу помоћи одабране
породице потенцијалних
корисника

Урађени
предмери и
предрачуни
за тражене
набавке за
сваког
корисника

Постојећи људски ресурси

Комисија за
реализацију
пројекта

1.5.6 Избор корисника и
израда прелиминарне

15 дана

Утврђена и објављена

Записници и

Постојећи људски ресурси

Локална
самоуправа и
Савет за
миграцијама

Комисија за
реализацију

20.12.2016.

листе, објављивање
листе и разматрање
приговора
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прелиминарна листа

извештаји

пројекта

Комисија за
реализацију
пројекта

1.5.7 Објављивање и
усвајање коначне листе
корисника

5 дана

Утврђена коначна листа

записник

1.5.8 Расписивање јавне
набавке монтажних кућа
и одабир најповољнијег
понуђача

60 дана

Објављена јавна набавка

Број
достављених
понуда

Постојећи људски ресурси

Локална
самоуправа

1.5.9 Потписан уговор са
понуђачем

18 дана

Потписан уговор

Достављена
средства
обезбеђења
плаћања

Постојећи људски ресурси

Локална
самоуправа

1.5.10 Потписивање
уговора са корисницима

8 дана

Потписан уговор

Садржај
уговора

Постојећи људски ресурси

Локалана
самоуправа
Општине
Неготин

1.5.11 Испорука и
изградња монтажних
кућа

15 дана / кућа

Примљен материјал од
стране корисника

Потписана
отпремница

Постојећи људски ресурси

Локалана
самоуправа
Општине
Неготин

1.5.12 Исплата фактура
понуђачу

45 дана

Примљена фактура и
потпремнице

Извод са
текућег
рачуна ГО
Нови Београд

Постојећи људски ресурси

Локалана
самоуправа
Општине
Неготин

1.5.13 Израда извештаја
о финансијском

7 дана

Урађен извештај Комисиј

Потврда о
пријему

Повереник и стручне службе

Комисија за
реализацију
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извештаја

утрошку средстава

пројекта

1.5.14 праћење изградње
монтажних кућа

У периоду
изградње

Урађен извештај Комисиј

Записник са
састанка
Комисије

Комисија за реализацију
пројекта

Комисија за
реализацију
пројекта

1.5.15 Извештај о
завршетку реализације
пројекта

7 дана

Урађен извештај
Комисиј

Потврда о
пријему
извештаја

Комисија за реализацију
пројекта

Комисија за
реализацију
пројекта

−

Специфични циљ 1.6: До краја 2021. године економски оснажити најмање 30 избеглих, интерно расељених лица и повратника по Споразуму о реадмисији
доделом пакета доходовних активности.
Активност

Период
реализац.

Очекивани резултат

Индикатор(и)

Потребни ресурси

Носилац активности

Буџет лок. самоуп.

Остали извори

1.6.1 Потписивање уговора са
донатором

10 дана

Обезбеђена финансијска
средства

Потписан
уговор

1.6.2. Формирање комисије за
реализацију пројекта

5 дана

Формирана комисија за
реализацију пројекта

Број чланова
комисије

Постојећи људски
ресурси

1.6.3 Доношење Правилника и
израда критеријума за
одабир приоритетних породица

7дана

Донесен правилник и
израђени
критеријуми

Квалитет
правилника и
критеријума

Постојећи људски
ресурси

1.6.4 Расписивање јавног позива за
доделу помоћи и медијска
презентација пројекта

4 недеље

Оглас за доделу помоћи
расписан и обавештена
јавност

Број поднетих
пријава на
оглас

Постојећи људски
ресурси

20.12.2016.
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1.6.5 Обилазак подносиоца захтева

20 дана

Утврђен степен угрожености
као и услови за бављење
делатности за коју се тражи
помоћ

Урађени и
усвојени
записници са
обиласка
терена

Постојећи људски
ресурси

1.6.6 Избор корисника и израда
прелиминарне листе, објављивање
листе и разматрање приговора

15 дана

Утврђена и објављена
прелиминарна листа

Записници и
извештаји

1.6.7 Објављивање и усвајање
коначне листе корисника

5 дана

Утврђена коначна листа

Одлука,
записник

1.6.8 Расписивање јавне набавке и
одабир најповољнијег понуђача

60 дана

Објављена јавна набавка

Број
достављених
понуда

Постојећи људски
ресурси

1.6.9 Потписан уговор
са понуђачем

18 дана

Потписан уговор

Достављена
средства
обезбеђења
плаћања

Постојећи људски
ресурси

1.6.10 Потписивање уговора са
корисницима

8 дана

Потписан уговор

Садржај
уговора

Постојећи људски
ресурси

1.6.11 Испорука машина и алата за
дох.активности

15 дана

Примљене машине и алати
од стране корисника

Потписана
отпремница

Постојећи људски
ресурси

1.6.12 Исплата фактура добављачу

45 дана

Примљена фактура и
потпремнице

Извод са
текућег рачуна

Постојећи људски
ресурси

1.6.13 Израда извештаја о
финансијском утрошку средстава

7 дана

Урађен извештај Комисије

Потврда о
пријему
извештаја

Повереник и стручне
службе
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1.6.14 Праћење реализације
пројекта

У периоду од 3
месеца

Урађен извештај Комисије

Записник са
састанка
Комисије

Комисија за реализацију
пројекта

1.6.15 Извештај о завршетку
реализације пројекта

7 дана

Урађен извештај Комисије

Потврда о
пријему
извештаја

Комисија за реализацију
пројекта

Специфични циљ 1.7: У периоду од 2017. до 2021. године створити услове за јачање толеранције и разумевање потреба тражилаца азила и миграната у
потреби без утврђеног статуса отклањањем предрасуда и страха развојем комуникације и дијалога кроз унапређење квалитета живота у локалној
заједници опремањем простора за здравствене, едукативне, културно-уметничке и друге услуге, опремањем дечијих и спортских игралишта.
Активност
Период реализације (од – до)
Очекивани резултат
Индикатор(и)
Потребни ресурси
Носилац
активности
Буџет лок.
самоуп

Остали
извори

1.7.1 Потписивање
уговора са
донатором

10 дана

Обезбеђена фин. средства

Потписан уговор

Људски
ресурси –
запослени
у Завод

Општина Неготин

1.7.2 Презентација
активности и јавно
оглашавање путем
медија

Континуирано по активностима

Одржане најмање 2
презентације и јавност
упозната са планираним
активностима;

Број учесника на
одржаним
презентацијама

Технички
услови за
одржавањ
е
презентац
ије

Служба за
информисање
Општине Неготин

20.12.2016.
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1.7.3 Формирање
комисије за
реализацију
пројекта /
пројектни тим

5 дана

Формирана комисија за
реализацију пројекта

Број чланова
комисије

Постојећи
ресурси

Локална
самоуправа,Савет за
Миграције

1.7.4 Реализација
програма набавке
и/или
реконструкције

Минимум 60 дана по пројекту
или у зависности од трајања због
реконструкције

Објављена јавна набавка

Број и врста
реализованих
набављене опреме
или тип
реконструкције

Стручна
службе и
Завод

Комисија за
реализацију
пројекта

1.7.5 Извештај о
завршетку
реализације
појединачних
пројеката

7 дана по завршеном пројекту

Урађен и усвојен извештај од
стране Комисије

Потврда о пријему
извештаја

Комисија
за
реализаци
ју
пројекта /
пројектни
тим

КИРС и локалана
самоуправа

1.7.6 Праћење
реализације и
успешности
појединачних
програма

континуирано

Прикупљање и анализирање
информација о реализацији
програма

Број, квалитет и
врста опреме или
обављене
реконструкције

људски ресурси

Повереник и савет
за миграције

Специфични циљ 1.8: У периоду 2017.-2021. омогућити континуирано спровођење активности усмерених на разумевање културолошких различитости
између миграната у потреби без утврђеног статуса и/или тражиоца азила и примајуће средине организовањем тематских радионица, округлих столова
и других активности усмерених ка бољем разумевању потреба миграната.

Активност

Период реализације (од – до)

Очекивани резултат

Индикатор(и)

Потребни ресурси

Носилац
активности
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Буџет лок.
самоуп

Остали
извори

1.8.1 Потписивање
уговора са
донатором за
појединачне
активности

10 дана

Обезбеђенафин. средства

Потписан уговор

Људски
ресурси
–
запослен
иу
Општин
ии
чланови
Савета

Председник Општине
Неготин, Савет за
миграције

1.8.2 Презентација
програма и јавно
оглашавање
активности на инфо
табли ГО и
средствима
информисања

30 дана за појединачну
активност

Одржавање најмање 2
радионице на тему
толеранције и раѕумевања
културолошких разлика са
по минимум 15
потенцијалних учесника
како иѕ групе миграната тако
и из примајуће средине;

Објављен позив

Техничк
и услови
за
оглашав
ање

Служба за
информисање
Општине Неготин

1.8.3 Одабир
полазника обуке,
просторије и
предавача за
одржавање

15 дана

Одабрани учесници, тренери
и простор за извођење

Број учесника

Постоје
ћи
ресурси
Општин
е
Неготин

Локална самоуправа и
Савет за
миграције

1.8.4 Одржавање
округлих столова на
тему управљања
миграцијама

1 дан трајање форума

Организовање најмање 1
округлог стола

Број учесника на
округлом столу

Постоје
ћи
ресурси

Локална самоуправа и
Савет за
миграције

1.8.5 Одабир тема и
говорника на
округлом столу и

15 дана

Одржавање најмање 1
округлог стола годишње са
20 потенцијалних учесника

Број учесника

Постоје
ћи
ресурси

Локална самоуправа и
Савет за

20.12.2016.
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из примајуће средине

адекватне
просторије
1.8.6 Извештај о
завршетку
реализације
појединачних
пројеката

„Службени лист општине Неготин“

7 дана по реализацији

Урађен и усвојен извештај од
стране Комисије

Потврда о пријему
извештаја

ГО

миграције

Комисиј
а за
реализац
ију
пројекта

Савет за миграције

Специфични циљ 1.9: У периоду 2017.-2021. побољшати информисаност предсатвника локалне самоуправе, невладиних организација и крајњих корисника о
правној регулативи којом се уређује област миграција кроз организовање округлих столова, фокус група, радионица.

Активност

Период реализације (од – до)

Очекивани резултат

Индикатор(и)

Потребни ресурси

Буџет лок.
самоуп
1.9.1 Потписивање
уговора са
донатором за
појединачне
активности

10 дана

Обезбеђенафин. средства

Потписан уговор

Носилац
активности

Остали
извори
Људски
ресурси
–
запослен
иу
Општин
ии
чланови
Савета

Председник Општине
Неготин, Савет за
миграције
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1.9.2 Презентација
програма и јавно
оглашавање
активности на инфо
табли ГО и
средствима
информисања

30 дана за појединачну
активност

Одржавање најмање 2 обуке
о правној регулативи за по
15 потенцијалних учесника;

Објављен позив

Техничк
и услови
за
оглашав
ање

Служба за
информисање
Општине Неготин

1.9.3 Одабир
полазника обуке,
просторије и
предавача за
одржавање

15 дана

Одабрани учесници, тренери
и простор за извођење

Број учесника

Постоје
ћи
ресурси
Општин
е
Неготин

Локална самоуправа и
Савет за
миграције

1.9.4 Одржавање
округлих столова на
тему управљања
миграцијама

1 дан трајање форума

Организовање најмање 1
округлог стола на тему
правне регулативе

Број учесника на
округлом столу

Постоје
ћи
ресурси

Локална самоуправа и
Савет за
миграције

1.9.5 Одабир тема и
говорника на
округлом столу и
адекватне
просторије

15 дана

Одржавање најмање 1
округлог стола годишње са
20 потенцијалних учесника

Број учесника

Постоје
ћи
ресурси
ГО

Локална самоуправа и
Савет за
миграције

1.9.6 Извештај о
завршетку
реализације
појединачних
пројеката

7 дана по реализацији

Урађен и усвојен извештај од
стране Комисије

Потврда о пријему
извештаја

Комисиј
а за
реализац
ију
пројекта

Савет за миграције

Специфични циљ 1.10: У периоду 2017.-2021. омогућити јачање капацитета институција локалне самоуправе у управљању миграцијама кроз обуку кадрова
за израду пројектних предлога у циљу обезбеђивања средстава намењених мигрантима.
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Индикатор(и)

Потребни ресурси

Буџет лок.
самоуп

Носилац
активности

Остали
извори

1.10.1 Потписивање
уговора са
донатором за
појединачне
активности

10 дана

Обезбеђенафин. средства

Потписан уговор

Људски
ресурси
–
запослен
иу
Општин
ии
чланови
Савета

Председник Општине
Неготин, Савет за
миграције

1.10.2 Презентација
програма и јавно
оглашавање
активности на инфо
табли ГО и
средствима
информисања

30 дана за појединачну
активност

Одржавање најмање 2 обуке
на тему припреме пројекних
апликација за по 15
потенцијалних учесника;

Објављен позив

Техничк
и услови
за
оглашав
ање

Служба за
информисање
Општине Неготин

1.9.3 Одабир
полазника обуке,
просторије и
предавача за
одржавање

15 дана

Одабрани учесници, тренери
и простор за извођење

Број учесника

Постоје
ћи
ресурси
Општин
е
Неготин

Локална самоуправа и
Савет за
миграције

1.9.4 Одржавање
округлих столова на
тему управљања
миграцијама

1 дан трајање форума

Организовање најмање 1
округлог стола на тему
праћења пројектног циклуса

Број учесника на
округлом столу

Постоје
ћи
ресурси

Локална самоуправа и
Савет за
миграције
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1.9.5 Одабир тема и
говорника на
округлом столу и
адекватне
просторије

15 дана

Одржавање најмање 1
округлог стола годишње са
20 потенцијалних учесника
на тему имплементације
пројеката

Број учесника

Постоје
ћи
ресурси
ГО

Локална самоуправа и
Савет за
миграције

1.9.6 Извештај о
завршетку
реализације
појединачних
пројеката

7 дана по реализацији

Урађен и усвојен извештај од
стране Комисије

Потврда о пријему
извештаја

Комисиј
а за
реализац
ију
пројекта

Савет за миграције

−

−
ПОГЛАВЉЕ 7: Буџет

Процењено је да ће за реализацију Локалног плана 2017.-2021. године, бити потребно око 20.000 ЕУР. У 2017. години ће почети примена Локалног плана,
тако да су из локалног буџета потребна средства у износу од око 10.000 ЕУР . Детаљан годишњи буџет за сваку следећу годину примене Локалног плана биће
урађен на основу разрађених годишњих планова за те године.
Средства за реализацију овог Локалног плана обезбеђиваће се из различитих
извора: делом из буџета локалне самоуправе, делом из донаторских буџета, односно помоћу пројеката који ће се развити на основу овог Локалног плана, као и
из других доступних извора.
−
ПОГЛАВЉЕ 8: Аранжмани за примену

Аранжмани за примену ЛАП у Општини Неготин обухватају локалне структуре и различите мере и процедуре које ће осигурати његово успешно
спровођење. У оквиру локалних структура, разликују се:
1)
Структуре за управљање процесом применом ЛАП
2)
Структуре које су оперативне и примењују ЛАП
Структуру за управљање процесом примене ЛАП, након његовог усвајања, представљаће Комисија која је учествовала у његовој изради. Комисија
ће, као део свог будућег рада, направити План управљања применом Локалног плана.
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Комисија, као управљачка структура има следеће задатке:
• У потпуности одговара за вођење целокупног процеса примене Локалног плана;
• Именује локалне тимове за управљање пројектима који настану као резултат операционализације Локалног плана;
• Обезбеђује приступ и прикупљање свих података и информација у електронској форми од сваког актера-учесника у процесу унапређења положаја
избеглих, ИРЛ и повратника у локалној заједници;
• Одржава контакте са свим учесницима у реализацији Локалног плана;
• Управља процесом праћења (мониторинга) и оцењивања успешности (евалуације) Локалног плана;
• Одржава контакте са јавношћу и доносиоцима одлука у локалној самоуправи.
Оперативну структуру за примену овог Локалног акционог плана чиниће институције, организације и тимови формирани у циљу непосредне реализације
плана и пројеката развијених на основу Локалног плана. У складу са Локалним акционим планом, биће реализована подела улога и одговорности међу
различитим актерима у локалној заједници-партнерима у реализацији. Сваки актер ће у складу са принципом јавности и транспарентности рада водити
одговарајућу евиденцију и документацију и припремати периодичне извештаје о раду. Извештаји ће бити полазна основа за праћење и оцјењивање
успешности рада.

Оперативна структура за примену Локалног плана има следеће задатке и одговорности:

•
•
•
•
•

Реализација Локалног акционог плана;
Непосредна комуникација са корисницима/цама услуга које се обезбеђују Локалним планом;
Редовно достављање извештаја координатору/ки Комисије, о свим активностима на спровођењу Локалног плана;
Учешће у евентуалним обукама за унапређење стручности и компетенција за спровођење задатака Локалног плана;
Унапређење процеса примене Локалног плана у складу са сугестијама и препорукама управљачке структуре.

Управљачка и оперативна структура ће развити план и механизме међусобне комуникације, пратиће успешност размене информација и ефикасност
комуникације у односу на очекиване резултате примене Локалног плана. План комуникације управљачке и оперативне структуре уредиће време и начине
размене информација и предузимања одговарајућих акција.
Детаљне годишње планове за наредни период, након 2017. год. припремаће Комисија, уз активне консултације са оперативним структурама. По потреби,
Комисија ће формирати и одговарајуће радне тимове. Годишње планове ће усвајати Скупштина Општине Неготин (или други надлежни орган локалне
самоуправе). Механизми праћења, оцењивања успешности примене Локалног акционог плана и доношења евентуалних корективних мера биће дефинисани
Планом праћења и оцењивања успешности (планом мониторинга и евалуација).
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ПОГЛАВЉЕ 9: Праћење и оцена успешности

•
Циљ праћења и оцене успешности (мониторинга и евалуације) ЛПА је да се систематично прикупљају подаци, прати и надгледа процес
примене и процењује успех ЛПА ради предлагање евентуалних измена у активностима на основу налаза и оцена.
•
Временски оквир: Мониторинг (као систематски процес прикупљања података) спроводи се континуирано и дугорочно за период 2017.-2021.
Евалуација (као анализа података и доношење оцене о успешности) вршиће се периодично - једном годишње и подносће се извештај Скупштини Општине
Неготин. Финална евалуација обавиће се на крају 2021. године.
•

Предмет мониторинга и евалуације: Мониторинг и евалуација укључују целовито сагледавање испуњења активности - задатака и
специфичних циљева.

•

•

Кључни индикатори утицаја за праћење и оцењивање успешности примене Локалног плана ће бити следећи:
1. Број нових услуга - локалних мера/програма за избегла, ИРЛ и повратнике;
2. Обухват избеглих, ИРЛ и повратника новим услугама и мерама;
3. Структура корисника/ца услуга и мера/програма;
4. Ниво укључености различитих актера у пружање услуга избеглим, ИРЛ и повратницима у локалној заједници;
5. Обим финансијских средстава издвојених за услуге избеглим, ИРЛ и повратницима;
6. Структура финансијских средстава издвојених за услуге избеглим, ИРЛ и
повратницима (буџет локалне самоуправе, донаторска средства, други извори...).

Процесни индикатори за праћење и оцењивање успешности примене Локалног акционог плана ће бити следећи:
1. Број потписаних протокола о сарадњи са одабраним НВО
2. Број сертификата о завршеној преквалификацији избеглих, интерно расељених лица и повратника
3. Број закључених уговора о раду
4. Број лица која су добила сертификате о завршеној основној школи
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5. Број и врста едукативних радионица и број укључених учесница
6. Број и врста округлих столова и гостовања у локалним медијима на тему подизања свести о потребама мигрантске популације
Методе и технике мониторинга и евалуације
За успешно обављање мониторинга и евалуације користиће се стандардни сет алата међу којима су: евидентирање корисника, интервјуи са корисницима
(упитници, разговори, анкете), анкете, извештавање и др.

•

•

Комисија ће бити одговорна за праћење и оцењивање успешности рада на примени Локалног плана акције - вршиће мониторинг (М) и евалуацију
(Е). Тим за М и Е чине представници/це - стручна лица из локалних институција и организација које се непосредно или посредно баве
питањима избеглих, ИРЛ и повратника, као и представници/це корисничких група овог Локалног плана. Комисија ће својим Планом рада
дефинисати начин организовања мониторинга и евалуације Локалног плана.
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На основу члана 4. став 3. и члана 13. став1. Закона о комуналним делатностима ( „ Службени
гласник РС“, бр. 88/2011),члана 356. Закона о енергетици („ Службени гласник РС“, бр. 145/2014), члан
32.тачка 6. Закона о локалној самоуправи(„ Службени гласник РС“, бр.129/2007 и 83/2014-др закон) и члана
42.тачка 7.(„Службени лист општине Неготин“, бр.9/2015-пречишћен текст), Скупштина општине Неготин
на седници одржаној 20.12.2016. године донела је:

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О УСЛОВИМА И НАЧИНУ СНАБДЕВАЊА
ТОПЛОТНОМ ЕНЕРГИЈОМ

Члан 1.
У Одлуци о условима и начину снабдевања топлотном енергијом („Сл. лист општине Неготин“,
бр.15/2013 од 29.04.2013. године), у члану 63. иза става 1. додаје се нови став 2. који гласи:
“Писани захтев мора бити потписан од стране свих (100%) власника грејане површине (станова,
локала) прикључених на једну топлотну подстаницу.”
Досадашњи став 2. сада постаје став 3.
Члан 2.
Члан 64. мења се и гласи:
„Захтев за искључење комплетног објекта се може доставити током целе године.
Уз захтев за искључење доставља се доказ да су измирене све доспеле обавезе за испоручену
топлотну енергију у периоду до искључења појединачних корисника комплетног објекта. У случају да је
захтев поднет током грејне сезоне потребно је допунити га по окончању грејне сезоне и доказом да су
измирена сва дуговања за пружену услугу током те грејне сезоне.
Енергетски субјект ће искључење извршити у року од 15 радних дана од тренутка доношења
правноснажне одлуке о искључењу. „
Иза члана 64. додаје се члан 64.а. који гласи:
“Купац (етажни власник стана или пословног простора) код испоруке топлотне енергије са једног
мерног места, може поднети писаним путем, појединачан захтев за искључење са система даљинског
грејања.
Купац може поднети појединачни захтев за искључење са система даљинског грејања током целе
године, с тим што ће се искључења вршити самоу року од 15 дана од доношења правноснажне одлуке о
искључењу. Искључење ће се вршити само ван грејне сезоне.
Уз писани захтев купац је дужан да приложи:
-доказ о власништву над предметним грејним простором,
-доказ да је измирио сва доспела дуговања за пружену услугу грејања до дана подношења захтева за
искључење, у случају да је захтев поднет током грејне сезоне потребно је допунити га по окончању грејне
сезоне и доказом да су измирена сва дуговања за пружену услугу током те грејне сезоне,
-елаборат о техничкој могућности искључења а за чију израду корисник сам сноси трошкове,
-изјаву у којој даје сагласност да енергетски субјект и након искључења може у сваком тренутку да изврши
проверу инсталације грејања у његовом објекту и да је сагласан да уколико не дозволи проверу наведене
инсталације енергетски субјект може вршити обрачун услуге грејања као да је прикључен на систем
грејања.
Проверу инсталације грејања у искљученом објекту врши комисија енергетског субјекта о чему
сачињава писани записник.
Купац који се искључује са система даљинског грејања или купац који је пре ступање ове Одлуке
на снагу искључен са система даљинског грејања у обавези је да након искључења плаћа месечно фиксни
део цене грејања по пуној квадратури свог стамбеног објекта.
Енергетски субјект је у обавези да до почетка нове грејне сезоне, а по ступању ове Одлуке на
снагу, све раније искључене појединачне кориснике евидентира за плаћање месечно фиксног дела цене
грејања по пуној квадратури стамбених објеката.”
Члан 3.
Иза члана 64.а. додаје се члан 64.б. који гласи:
“Када се топлотна енергија испоручује са једног мерног места искључење са система даљинског
грејања појединачног купца неће бити могућ ако не постоје техничке могућности за потпуну обуставу
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испоруке топлотне енергије у стану или пословном простору. Постојање техничких могућности доказиваће
се елаборатом.
Израду елабората о техничким могућностима за искључење врши предузеће или лице са лиценцом
овлашћени за израду пројектне документације у овој области.
Елаборат мора нарочито да садржи:
-како искључење конкретног стана са система даљинског грејања утиче на квалитет грејања станова или
пословног простора и других заједничких делова објекта,
-начин (техничко решење) за искључење са система даљинског грејања конкретног стана (чеповање
вентила, измештање вертикала, уградња делитеља, одвајање грејних тела, сечење и блиндирање
прикључних грана грејних тела и друго),
-мишљење да ли се за предметни стан дозвољава искључење. ”
Члан 4.
Иза сада члана 64.б. додаје се члан 64.ц. који гласи:
“Уколико се купац из 64.а. Ове Одлуке, чија је стамбена или пословна јединица искључена са
система даљинског грејања, поново одлучи за снабдевање топлотном енергијом, за то подноси писани
захтев и за ново прикључење плаћа трошкове сходно ценовнику енергетског субјекта”.
Члан 5.
Члан 65. се мења и гласи:
“Уколико су сви услови испуњени, захтев корисника за искључење се усваја о чему енергетски
субјект доноси Одлуку.
Уколико услови нису испуњени захтев корисника за искључење са система даљинског грејања се
одбија о чему енергетски субјект доноси Одлуку.
Против Одлуке енергетског субјекта корисник има право приговора Надзорном одбору енергетског
субјекта у року од 8 (осам) дана од дана пријема Одлуке.
Против Одлуке Надзорног одбора енергетског субјекта корисник може изјавити жалбу
Општинском већу општине Неготин у року од 15 (петнаест) дана од дана пријема Одлуке.”

Члан 6.
Члан 67. се мења и гласи:
“Цене неенергетских услуга (искључење комплетног објекта, искључење појединачног објекта и
накнадна прикључења) утврђује Надзорни одбор енергетског субјекта уз сагласност Општинског већа
општине Неготин.
Члан 7.

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

Број:352-273/2016-I/08
Дана: 20.12.2016. године
Неготин

СКУПШТИНА ОПШТИНА НЕГОТИН
ПРЕДСЕДНИК,
др мед. Љубисав Божиловић,с.р.
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На основу члана 69. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016), члана 13. Одлуке
о усклађивању оснивачког акта Јавног предузећа за грађевинско земљиште општине Неготин са Законом о
јавним предузећима („Сл. лист општине Неготин“, бр. 19/2016) и члана 42. тачка 35. Статута општине
Неготин („Сл. лист општине Неготин“, бр. 9/2015-пречишћен текст), Скуштина општине Неготин на
седници одржаној дана 20.12.2016. године, д о н е л а ј е

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ПРОМЕНИ ПРЕТЕЖНЕ ДЕЛАТНОСТИ ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о промени претежне делатности Јавног предузећа за
грађевинско земљиште општине Неготин, коју је донео Надзорни одбор, број 01-2062/4 од 05. децембра
2016. године.
Претежна делатност Јавног предузећа за грађевинско земљиште општине Неготин, је 42.99 изградња осталих непоменутих грађевина.
2. Решење ступа на снагу даном доношења.
3. Решење објавити у „Службеном листу општине Неготин“.

Број: 023-25/2016-I/08
20.12.2016. године
Неготин

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
ПРЕДСЕДНИК,
др мед. Љубисав Божиловић,с.р.
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На основу члана 42. тачка 34. Статута општине Неготин („Сл.лист општине Неготин“, бр. 9//2015пречишћен текст), и члана 59. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“, бр. 15/2016), Скупштина
општине Неготин на седници одржаној дана 20.12. 2016. године, д о н е л а ј е

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ „БАДЊЕВО“ НЕГОТИН СА ФИНАНСИЈСКИМ
ПЛАНОМ
Члан 1.
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм пословања за 2017. годину, Јавног предузећа за комуналне
делатности „Бадњево“ Неготин, са Финансијским планом, који је донео Надзорни одбор ЈКП „Бадњево“
Неготин, на седници одржаној 30. новембра.2016. године, под бројем 3473-05/2016-2.
Члан 2.
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Неготин“.

Број: 402-92/2016-I/08
20.12.2016. године
Неготин

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
ПРЕДСЕДНИК,
др мед Љубисав Божиловић,с.р.
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На основу члана 32. тачка 20. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, 129/07 I 83/2014 –
др.закон) и члана 42. тачка 34. Статута општине Неготин. («Сл.лист општине Неготин»,број: 9/2015пречишћен текст), Скупштина општине Неготин на седници одржаној 20.12.2016. одине, донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЗА 2017.
ГОДИНУ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
ОПШТИНЕ НЕГОТИН
Члан 1.
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм рада са Финансијским планом за 2017. годину Туристичке
организације општине Неготин, који је Управни одбор Туристичке организације општине Неготин донео на
седници 09.12.2016. године.
Члан 2.
Ово Решење објавити у «Службеном листу општине Неготин».

Број: 402-93/2016-I/08
Дана: 20.12.2016. године
Неготин

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
ПРЕДСЕДНИК,
др мед.Љубисав Божиловић,с.р.
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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 350-159/2016-IV/02 од 25.11. 2016. године, Скупштина општине
Неготин, на седници одржаној дана 20.12.2016.донела је
ОДЛУКУ
о изради измена и допуна Плана генералне регулације за насеље Неготин

Члан 1.
Приступа се изради Измена и допуна Плана генералне регулације за насеље Неготин("Службени
лист општине Неготин", број 7/12) - у даљем тексту: Измена и допуна Плана).
Члан 2.
Oквирна граница обухвата Измена и допуна Плана генералне регулације за насеље Неготин се мења
на северној страни, део уз државни пут II реда у следећим -границама :од тромеђе парца 11714 КО Неготин,
1558 КО Милошево и 8725 КО Видровац ка северу међном линијом источне стране к.п.бр. 8725 КО
Видровац (пут) до тромеђе парцела 8725 КО Видровац, 1549 КО Милошево и 1847 КО Милошево. Граница
се наставља ка истоку јужном страном к.п.бр. 1847 КО Милошево (пут) до тромеђе к.п.бр. 1847 КО
Милошево, 1549 КО Милошево и 1844 КО Милошево (државни пут II) и даље иде ка југу западном страном
парцела 1844 КО Милошево (државни пут II) до тромеђе парцла 1844 КО Милошево, к.п.бр. 1562 КО
Милошево и к.п.бр. 17714 КО Неготин од те тачке скреће ка западу севеном страном 17714 КО Неготин до
полазне тачке.
У осталом делу границе плана остају непромењене.
Површина простора у обухвату Измена и допуна Плана износи око 98 ha 81 аr 82m2.
Током израде Измена и допуна Плана могуће је одступање од оквирне границе дефинисане овом
Одлуком, што ће се верификовати приликом стручне контроле нацрта Измена и допуна Плана од стране
Комисије за планове општине Неготин.
Члан 3.
Циљ израде Измена и допуна Плана је стварање планског основа за изградњу и
објеката.

озакоњење

Преиспитивање локација шире јавне намене у ПГР-у
У делу зоне рада, целине индустрије и целине транформације извршити промену
мешовиту зону.

намене у

Преиспитивање промене намене зоне становања великих густина у делу који је оивичен улицама
Стефанија Михајловић, 12.септембар, Карапанџина и ЈНА.
У зони у којој је предвиђена израда ПДР-а одредити парцеле на којима ће се планирана намена
спровести урбанистичким пројектом.
Проширење границе грађевинског подучја у северном делу ПГР-а ради стварања услова за
озакоњење објеката.
Члан 4.
Плански документи ширег подручја од значаја за израду Измена и допуна 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)
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-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, 64/10-Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС,50/13-Одлука УС и 98/13-Одлука
УС, 132/14 и 145/14) и смерницама датим у горе наведеној планској документацији , као и другој законској
регулативи.
Члан 6.
Средства за израду Измена и допуна Плана обезбедиће се у буџету Општине Неготин
Члан 7.
Рок за израду нацрта Измена и допуна Плана је шест месеци од дана ступања на снагу ове Одлуке.
Члан 8.
Саставни део ове Одлуке је и Одлука о неприступању израде Стратешке процене утицаја Измена и
допуна Плана на животну средину, која је донета на основу решења Одељења за урбанизам и
грађевинарство Општинске упране Неготин, број 501-90/2016-IV/02 од 24.11..2016. год.
Члан 9.
Излагање нацрта Измена и допуна Плана на јавни увид врши се после обављене стручне контроле
од стране Комисије за планове општине Неготин.
Нацрт Измена и допуна Плана излаже се на јавни увид у просторијама општине Неготин, у трајању од 30
дана од дана оглашавања.
Излагање нацрта Измена и допуна 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 Измена и допуна Плана и извештај о обављеном јавном увиду
представљају саставни део образложења предлога Измена и допуна Плана који се упућује Скупштини
општине Неготин на доношење.
Члан 10.
Текстуални и графички део Измена и допуна Плана се израђује у по четири примерака у аналогном и
дигиталном облику.
Члан 11.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине Неготин".
Број: 350-176/2016-I/08
20.12.2016.године
Неготин
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
др.мед.Љубисав Божиловић с.р.
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Одељење за урбанизам и грађевинарство Општинске управе општине Неготин на основу члана 9.
став 3. и члана 11. став 1. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину ("Службени гласник
РС", бр. 135/04 и 88/10), а у вези са чланом 46. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр.
72/09, 81/09-испр, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС и 98/13-одлука УС),
доноси
РЕШЕЊЕ
о неприступању изради Стратешке процене утицаја на животну средину
Измене и допуне Плана генералне регулације за насеље Неготин

Не приступа се Стратешкој процени утицаја на животну средину Измене и допуне Плана генералне
регулације за насеље Неготин.
− Граница захваћеног подручја Изменe и допунe Плана генералне регулације за насеље Неготин се
мења на северној страни, део уз државни пут II реда у следећим–границама: од тромеђе парца
11714 КО Неготин, 1558 КО Милошево и 8725 КО Видровац ка северу међном линијом источне
стране к.п. бр. 8725 КО Видровац (пут) до тромеђе парцела 8725 КО Видровац, 1549 КО Милошево
и 1847 КО Милошево. Граница се наставља ка истоку јужном страном к.п. бр. 1847 КО Милошево
(пут) до тромеђе к.п. бр. 1847 КО Милошево, 1549 КО Милошево и 1844 КО Милошево (државни
пут II) и даље иде ка југу западном страном парцела 1844 КО Милошево (државни пут II) до
тромеђе парцeла 1844 КО Милошево, к.п. бр. 1562 КО Милошево и к.п. бр. 17714 КО Неготин од те
тачке скреће ка западу севеном страном 17714 КО Неготин до полазне тачке.
− Циљ израде Измене и допуне Плана је стварање планског основа за изградњу и озакоњење објеката:
- Преиспитивање локација шире јавне намене у ПГР-у;
- У делу зоне рада, целине индустрије и целине транформације извршити промену намене у мешовиту зону;
−

- Преиспитивање промене намене зоне становања великих густина у делу који је оивичен улицама
Стефанија Михајловић, 12.септембар, Карапанџина и ЈНА;
- У зони у којој је предвиђена израда ПДР-а одредити парцеле на којима ће се планирана намена спровести
урбанистичким пројектом.
−
−

−

Проширење границе грађевинског подучја у северном делу ПГР-а ради стварања услова за
озакоњење објеката.
У оквиру намене простора предметне Измене и допуне Плана нису планирани будући развојни
пројекти одређени прописима којима се уређује процена утицаја на животну средину па је Одељење
за урбанизам и грађевинарство утврдило да План не представља оквир за одобравање будућих
развојних пројеката предвиђених прописима којима се уређује процена утицаја на животну
средину и не подлеже обавези стартешке процене утицаја на животну средину у смислу члана 5.
став 1. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС", бр.
135/04 и 88/10).
Ово Решење се објављује у „Службеном листу општине Неготин“.

Решено у Одељењу за урбанизам и грађевинарство Општинске управе општине Неготин, број:
501-90/2016-IV/02 од 24.11.2016. године.

ШЕФ ОДЕЉЕЊА,
Мирјана Дојчиновић, дипл.правник,с.р.
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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 и
103/2015) и члана 15. Одлуке о буџету општине Неготин за 2016. годину (“Сл. лист општине
Неготин”,број: 27/2015 и 11/2016), 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 2016.годину („Сл. лист општине
Неготин“, број: 27/2015 и 11/2016), у разделу 4.- Општинска управа,глава 1.,програм 15.-локална самоуправа
0602, програмска активност -функционисање локалне самоуправе и градских општина 0602-0001, функција
111 – извршни и законодавни органи, позиција 111, економска класификација 499100 – средства резерве –
текућа резерва,одобравају се средства у износу од 25.000,00 динара ОШ „Павле Илић Вељко“ Душановац.
II
Средства из става 1.овог решења распоређују се у оквиру раздела 4. главе 15.- основно
образовање,програма 9- основно образовање 2002,програмске активности –функционисање основних
школа 2002-0001,функције 912- основно образовање и то на позицији 272,економска класификација 4631текући трансфери осталим нивоима власти, код буџетског корисника на економској класификацији 425100текуће поправке и одржавање зграда и објеката износ од 25.000,00 динара,ради измирења обавеза по
рачунима ЈКП „Бадњево“ број: 16-RN022000619 и број:16-RN022000531.
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 ОШ „Павле Илић Вељко“ Душановац, број: 401-620/2016-IV/04 од 15.11.2016.
године и Обавештења председника општине о доношењу решења из текуће резерве,број: 401-620/2016IV/04 од 18.11.2016. године,ради измирења обавеза по рачунима ЈКП „Бадњево“ број: 16-RN022000619 и
број:16-RN022000531,одобравају се додатна средства у износу од 25.000,00 динара из текуће резерве.
Одлуком о буџету општине Неготин за 2016.годину („Сл.лист општине Неготин“, број: 27/2015 и
11/2016) у разделу 4. глави 15.- основно образовање,програму 9 –основно образовање 2002,програмској
активности –функционисање основних школа 2002-0001,функцији 912 – основно образовање, ОШ „Павле
Илић Вељко“ Душановац нема планираних средстава за потребе исплата за радове на текућим
поправкама и одржавању у износу од 25.000,00 динара.
Из тог разлога и на основу свега напред наведеног,одлучено је као у диспозитиву решења.
Решење доставити: ОШ „Павле Илић Вељко“ Душановац, Управи за трезор Експозитури Неготин,
Одељењу за буџет, финансије и локалну пореску администрацију и архиви Општинске управе општине
Неготин.
Број: 401-620/2016-II/04
Дана: 18.11.2016. године
Неготин
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН
Јован Миловановић, дипл.инж.електротехнике,с.р.

20.12.2016.
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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 и 103/2015) и члана 15.
Одлуке о буџету општине Неготин за 2016. годину (“Сл. лист општине Неготин”, број: 27/2015 и 11/2016),
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 2016.годину („Сл. лист општине
Неготин“, број: 27/2015 и 11/2016), у разделу 4.- Општинска управа,глава 1.,програм 15.-локална самоуправа
0602, програмска активност -функционисање локалне самоуправе и градских општина 0602-0001, функција
111 – извршни и законодавни органи, позиција 111, економска класификација 499100 – средства резерве –
текућа резерва,одобравају се средства у износу од 1.000.000,00 динара.

II
Средства из става 1.овог решења распоређују се у оквиру раздела 4. главе 1.-Општинска
управа,програмa 15.- локална самоуправа
0602,програмскe
активности –функционисање локалне
самоуправе и градских општина
0602-0001,функцијe 111 – извршни и законодавни органи,позицијe
108,економскe класификацијe 483100- новчане казне и пенали по решењу судова,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 Обавештења председника oпштине о доношењу решења из текуће резерве,број: 401632/2016-IV/04 од 21.11.2016. године за одобравањем додатних средстава за плаћања казни и пенала по
судским решењима,одобравају се додатна средства у износу од 1.000.000,00 динара из текуће резерве.
Одлуком о буџету општине Неготин за 2016.годину („Сл. лист општине Неготин“, број: 27/2015 и
11/2016), у разделу 4., глави 1.-Општинска управа, ,програму 15.- локална самоуправа 0602,програмској
активности –функционисање локалне самоуправе и градских општина 0602-0001,функцији 111 – извршни
и законодавни органи, планирана средства на позицији 108,економској класификацији 483000- новчане
казне и пенали по решењу судова, су недовољна за плаћања новчаних казни и пенала по судским
решењима.
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: 401-632/2016-II/04
Дана: 21.11.2016. године
Неготин
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН
Јован Миловановић, дипл.инж.електротехнике,с.р.
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Република Србија
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
Одељење за буџет, финансије и локалну пореску администрацију
Број: 401-626/2016-IV/04
18.11.2016. године
Неготин
На
основу
члана
61.
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 и
103/2015), и члана 15. Одлуке о буџету општине Неготин за 2016. годину (“Сл. лист општине
Неготин”,број: 27/2015 и 11/2016) Одељење за буџет, финансије и локалну пореску администрацију, д о н о
си
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ПРОМЕНУ АПРОПРИЈАЦИЈА ОДОБРЕНИХ ЦЕНТРУ ЗА
СОЦИЈАЛНИ РАД НЕГОТИН У 2016. ГОДИНИ
I
Одобрава се промена апропријација Центру за социјални рад Неготин , у оквиру законом
предвиђене могућности , за раздео 4, главу 14 –Центар за социјални рад,програм 11-социјална и дечја
заштита 0901, програмску активност – социјалне помоћи 0901-0001, функцију 090- социјална заштита
некласификована на другом месту,позицију 268 –накнаде за социјалну заштиту из буџета ,извор
финансирања 01, у износу од 21.000,00 динара ради обезбеђења средстава за редован рад Центра за
социјални рад Неготин.
II
Измена апропријација ће се извршити умањењем позиције Одлуке о буџету општине
Неготин за 2016.годину, и то:
- позиција 268 –накнаде за социјалну заштиту из буџета,за 0,59 %,економска класификација
472700- накнаде из буџета за образовање,културу,науку и спорт, у износу од 21.000,00 динара.
III
Износ од 21.000,00 динара, преусмерава се за намене недовољно планиране Одлуком о
буџету општине Неготин за 2016.годину и Финансијским планом Центра за социјални рад Неготин за
2016. годину,а ради обезбеђења средстава за редован рад Центра за социјални рад Неготин и то на
позицији 260-накнаде трошкова за запослене,економска класификација 415100- накнаде трошкова за
запослене,у оквиру раздела,главе, програма, програмске активности , функције и извора финансирања из
става 1 овог решења.
IV
О промени одобрене апропријације на начин утврђен ставом II и III, упознати председника
општине Неготин.
V
За износ одобрене промене апропријација извршити измене распоређених средстава на одговарајућим
позицијама Одлуке о буџету општине Неготин и Финансијског плана Центра за социјални рад Неготин за
2016. годину.
VI
О реализацији дате сагласности стараће се Одељење за буџет, финансије и локалну пореску
администрацију.
VII
Сагласност за промену апропријација Центру за социјални рад Неготин,објавити у „Службеном
листу општине Неготин“.
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: Центру за социјални рад Неготин, Управи за трезор Експозитури Неготин,
Одељењу за буџет, финансије и локалну пореску администрацију и архиви Општинске управе општине
Неготин.
ШЕФ ОДЕЉЕЊА
Валентина Ђуричић,с.р.

20.12.2016.

„Службени лист општине Неготин“

Број 21 – Страна 1069

Република Србија
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
Одељење за буџет, финансије и локалну пореску администрацију
Број: 401-628/2016-IV/04
16.11.2016. године
Неготин
На
основу
члана
61.
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 и
103/2015), и члана 15. Одлуке о буџету општине Неготин за 2016. годину (“Сл. лист општине
Неготин”,број: 27/2015 и 11/2016) Одељење за буџет,финансије и локалну пореску администрацију,д о н о с
и
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ПРОМЕНУ АПРОПРИЈАЦИЈА ОДОБРЕНИХ ДОМУ КУЛТУРЕ
НЕГОТИН У 2016. ГОДИНИ
I
Одобрава се промена апропријација Дому културе „Стеван Мокрањац“ Неготин , у оквиру
законом предвиђене могућности , за раздео 4, главу 11 –Установе у култури, програм 13-развој културе 1201,
програмску активност - функционисање локалних установа културе 1201-0001, функцију 820- услуге
културе,позицију 205 – специјализоване услуге , у износу од 290.000,00 динара и позицију 213– машине и
опрема, у износу од 30.000,00 динара , извор финансирања 01, I позицију 205- специјализоване услуге,у
износу од 220.000,00 динара,позицију 212-зграде и грађевински објекти,у износу од 30.000,00
динара,позицију 207- материјал у износу од 20.000,00 динара,из извора 04,ради обезбеђења средстава за
редован рад Дома културе „Стеван Мокрањац“ Неготин.
II
Измена апропријација ће се извршити умањењем позиције Одлуке о буџету општине
Неготин за 2016.годину, и то:
- позиција 205–специјализоване услуге,за 6,44 %,економска класификација 424200- услуге
образовања,културе и спорта,извор финансирања 01, у износу од 290.000,00 динара,
позиција 205– специјализоване услуге,економска класификација
424200- услуге
образовања,културе и спорта,извор финансирања 04, у износу од 220.000,00 динара,
- позиција 207– материјал,економска класификација
426900- материјал за посебне
намене,извор финансирања 04, у износу од 20.000,00 динара,
- позиција 212– зграде и грађевински објекти,економска класификација 511300- капитално
одржавање зграда и објеката, извор финансирања 04, у износу од 30.000,00 динара,
позиција 213– машине и опрема,за 3,31 %,економска класификација
512200административна опрема, извор финансирања 01, у износу од 30.000,00 динара.
III
Износ од 590.000,00 динара, преусмерава се за намене недовољно планиране Одлуком о
буџету општине Неготин за 2016.годину и Финансијским планом Дома културе „Стеван Мокрањац“
Неготин за 2016. годину,а ради обезбеђења средстава за редован рад Дома културе „Стеван Мокрањац“
Неготин и то на позицију 202-стални трошкови,економска класификација 421200-енергетске услуге,у
износу од 100.000,00 динара ,извор финансирања 01 и у износу од 30.000,00 динара,извор финансирања 04,
економска класификација 421300-услуге водовода и канализације,у износу од 70.000,00 динара,извор
финансирања 01,у износу од 20.000,00 динара,извор финансирања 04, економска класификација 421400услуге комуникација,у износу од 30.000,00 динара,извор финансирања 04,на позицију 203-трошкови
путовања,економска класификација 422100-трошкови службених путовања у земљи,у износу од 20.000,00
динара, извор финансирања 04, на позицију 204-услуге по уговору, економска класификација 423400-услуге
информисања,у износу од 150.000,00 динара, извор финансирања 01 и у износу од 70.000,00 динара, извор
финансирања 04 и на позицији 213-машине и опрема ,економска класификација 512200-административна
опрема,у износу од 100.000,00 динара, извор финансирања 04,у оквиру раздела , главе, програма,
програмске активности , функције и извора финансирања из става 1 овог решења.
IV
О промени одобрене апропријације на начин утврђен ставом II и III, упознати
општине Неготин.

председника
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V
За износ одобрене промене апропријација извршити измене распоређених средстава на одговарајућим
позицијама Одлуке о буџету општине Неготин и Финансијског плана Дома културе „Стеван Мокрањац“
Неготин за 2016. годину.
VI
О реализацији дате сагласности стараће се Одељење за буџет, финансије и локалну пореску
администрацију.
VII
Сагласност за промену апропријација Дому културе „Стеван Мокрањац“ Неготин, објавити у
„Службеном листу општине Неготин“.
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: Дому културе „Стеван Мокрањац“ Неготин, Управи за трезор Експозитури
Неготин, Одељењу за буџет, финансије и локалну пореску администрацију и архиви Општинске управе
општине Неготин.
ШЕФ ОДЕЉЕЊА
Валентина Ђуричић ,с.р.

20.12.2016.

„Службени лист општине Неготин“

Број 21 – Страна 1071

Република Србија
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
Одељење за буџет, финансије и локалну пореску администрацију
Број: 401-595/2016-IV/04
03.11.2016. године
Неготин
На основу члана 61. 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 и 103/2015) и члана 15.
Одлуке о буџету општине Неготин за 2016. годину (“Сл. лист општине Неготин”,број: 27/2015 и 11/2016)
Одељење за буџет,финансије и локалну пореску администрацију, д о н о с и
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ПРОМЕНУ АПРОПРИЈАЦИЈА ОДОБРЕНИХ ЈАВНОМ
ПРЕДУЗЕЋУ ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ У 2016. ГОДИНИ
I
Одобрава се промена апропријација Јавном предузећу за грађевинско земљиште општине Неготин, у
оквиру законом предвиђене могућности ,раздео 4. глава 10. програм 1-локални развој и просторно
планирање 1101, програмска активност- уређивање грађевинског земљишта 1101-0002,функција 620–
развој заједнице,позиција 191- новчане казне и пенали по решењу судова,у износу од 120.000,00
динара,ради обезбеђења средстава за редован рад Јавног предузећа за грађевинско земљиште општине
Неготин.
II
Измена апропријација ће се извршити умањењем позиције Одлуке о буџету општине Неготин за
2016.годину, и то:
- позиција 191 – новчане казне и пенали по решењу судова,за 4,8 %,економска класификација 483100новчане казне и пенали по решењу судова,у износу од 120.000,00 динара.
III
Износ од 120.000,00 динара, преусмерава се за намене недовољно планиране Одлуком о буџету
општине Неготин за 2016.годину,а ради обезбеђења средстава за редован рад Јавног предузећа за
грађевинско земљиште општине Неготин и то на позицији 182- награде запосленима и остали посебни
расходи,економска класификација 416100 – награде запосленима и остали посебни расходи,у оквиру
раздела,главе, програма, програмске активности , функције и извора финансирања из става 1 овог решења.
IV
О промени одобрене апропријације на начин утврђен ставом II и III,упознати председника
општине Неготин.
V
За износ одобрене промене апропријација извршити измене распоређених средстава на одговарајућим
позицијама Одлуке о буџету општине Неготин за 2016.годину и Финансијског плана Јавног предузећа
за грађевинско земљиште општине Неготин за 2016. годину.
VI
О реализацији дате сагласности стараће се Одељење за буџет,финансије и локалну пореску
администрацију.
VII
Сагласност за промену апропријација Јавном предузећу за грађевинско земљиште општине
Неготин, објавити у „Службеном листу општине Неготин“.
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: Јавном предузећу за грађевинско земљиште општине Неготин, Управи за
трезор Експозитури Неготин, Одељењу за буџет, финансије и локалну пореску администрацију и архиви
Општинске управе општине Неготин.
ШЕФ ОДЕЉЕЊА
Валентина Ђуричић,с.р.
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Република Србија
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
Одељење за буџет, финансије и локалну пореску администрацију
Број: 401-636/2016-IV/04
23.11.2016. године
Неготин
На
основу
члана
61.
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 и
103/2015), и члана 15. Одлуке о буџету општине Неготин за 2016. годину (“Сл. лист општине
Неготин”,број: 27/2015 и 11/2016),Одељење за буџет,финансије и локалну пореску администрацију, доноси
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ПРОМЕНУ АПРОПРИЈАЦИЈА ОДОБРЕНИХ МУЗЕЈУ КРАЈИНЕ
НЕГОТИН У 2016. ГОДИНИ
I
Одобрава се промена апропријација Музеју Крајине Неготин , у оквиру законом
предвиђене могућности , за раздео 4, главу 11 –Установе у култури, програм 13-развој културе 1201,
програмску активност - функционисање локалних установа културе 1201-0001, функцију 820- услуге
културе,позицију 206 –текуће поправке и одржавање, економска класификација 425100- текуће поправке и
одржавање зграда и објеката,у износу од 40.000,00 динара, извор финансирања 04,ради обезбеђења
средстава за финансирање Пројекта „Археолошко рекогносцирање десне обале Дунава од Прахова до
Кладова“ у Музеју Крајине.
II
Измена апропријација ће се извршити умањењем позиције Одлуке о буџету општине
Неготин за 2016.годину, и то:
- позиција 206 – текуће поправке и одржавање, економска класификација 425100- текуће
поправке и одржавање зграда и објеката,у износу од 40.000,00 динара.
III
Износ од 40.000,00 динара, преусмерава се за намене недовољно планиране Одлуком о
буџету општине Неготин за 2016. годину и Финансијским планом Музеја Крајине Неготин за 2016.
годину,а ради обезбеђења средстава за финансирање Пројекта „Археолошко рекогносцирање десне обале
Дунава од Прахова до Кладова“ у Музеју Крајине и то на позицији 207-материјал,економска класификација
426100- административни материјал,у износу од 20.000,00 динара и економска класификација 426400 материјал за саобраћај,у износу од 20.000,00 динара,у оквиру раздела , главе, програма, програмске
активности , функције и извора финансирања из става 1 овог решења.
IV
О промени одобрене апропријације на начин утврђен ставом II и III, упознати председника
општине Неготин.
V
За износ одобрене промене апропријација извршити измене распоређених средстава на одговарајућим
позицијама Одлуке о буџету општине Неготин и Финансијског плана Музеја Крајине Неготин за 2016.
годину.
VI
О реализацији дате сагласности стараће се Одељење за буџет, финансије и локалну пореску
администрацију.
VII
Сагласност за промену апропријација Музеја Крајине Неготин, објавити у „Службеном листу
општине Неготин“.
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: Музеју Крајине Неготин,Управи за трезор Експозитури Неготин, Одељењу за
буџет, финансије и локалну пореску администрацију и архиви Општинске управе општине Неготин.

ШЕФ ОДЕЉЕЊА
Валентина Ђуричић,с.р.

20.12.2016.

„Службени лист општине Неготин“

Број 21 – Страна 1073

Република Србија
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
Одељење за буџет, финансије и локалну пореску администрацију
Број: 401-604/2016-IV/04
07.11.2016. године
Неготин
На
основу
члана
61.
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 и
103/2015), и члана 15. Одлуке о буџету општине Неготин за 2016. годину (“Сл. лист општине
Неготин”,број: 27/2015 и 11/2016) Одељење за буџет, финансије и локалну пореску администрацију, д о н о
си
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ПРОМЕНУ АПРОПРИЈАЦИЈА ОДОБРЕНИХ УМЕТНИЧКОЈ
ШКОЛИ „СТЕВАН МОКРАЊАЦ“ У 2016. ГОДИНИ
I
Одобрава се промена апропријација Уметничкој школи „Стеван Мокрањац“ Неготин, у оквиру
законом предвиђене могућности до 10% апропријације, за раздео 4. главу 16 –Средње образовање,
програм 10-средње образовање 2003, програмску активност - функционисање средњих школа 2003-0001,
функцију 920 – Средње образовање,позицију – трошкови путовања у износу од 40.000,00 динара,ради
обезбеђења средстава за редован рад Уметничке школе „Стеван Мокрањац“ Неготин.
II
Промена апропријације односи се на промену у финансијском плану Уметничке школе „Стеван Мокрањац“
Неготин за 2016. годину тако што се умањује намена - позиција трошкови путовања за 7,27 %,економска
класификација 422100- трошкови службених путовања у земљи, у износу од 40.000,00 динара.
III
Износ од 40.000,00 динара,преусмерава се за намене недовољно планиране у финансијском плану
буџетског корисника за 2016.годину а ради обезбеђења средстава за редован рад Уметничке школе „Стеван
Мокрањац“ Неготин и то за намену-позицију накнаде трошкова за запослене,економска класификација
415100- накнаде трошкова за запослене,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.
V
За износ одобрене промене апропријација извршити промену у финансијском плану Уметничке школе
„Стеван Мокрањац“ Неготин за 2016.годину.
VI
О реализацији дате сагласности стараће се Одељење за буџет, финансије и локалну пореску
администрацију.
VII
Сагласност за промену апропријација Уметничкој школи „Стеван Мокрањац“ Неготин, објавити у
„Службеном листу општине Неготин“.
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: Уметничкој школи „Стеван Мокрањац“ Неготин, Управи за трезор Експозитури
Неготин,Одељењу за буџет, финансије и локалну пореску администрацију и архиви Општинске управе.
ШЕФ ОДЕЉЕЊА
Валентина Ђуричић,с.р.

Број 21 – Страна 1074
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Република Србија
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
Одељење за буџет, финансије и локалну пореску администрацију
Број: 401-639/2016-IV/04
25.11.2016. године
Неготин
На
основу
члана
61.
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 и
103/2015), и члана 15. Одлуке о буџету општине Неготин за 2016. годину (“Сл. лист општине
Неготин”,број: 27/2015 и 11/2016) Одељење за буџет, финансије и локалну пореску администрацију,доноси
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ПРОМЕНУ АПРОПРИЈАЦИЈА ОДОБРЕНИХ НАРОДНОЈ
БИБЛИОТЕЦИ НЕГОТИН У 2016. ГОДИНИ
I
Одобрава се промена апропријација Народној библиотеци Неготин,у оквиру законом
предвиђене могућности ,за раздео 4, главу 11 –Установе у култури, програм 13-развој културе 1201,
програмску активност - функционисање локалних установа културе 1201-0001, функцију 820- услуге
културе,позицију 204 – услуге по уговору,економској класификацији 423400-услуге информисања,извор
финансирања 01,у износу од 10.000,00 динара, позицију 215 – залихе робе за даљу продају,економској
класификацији 523100- залихе робе за даљу продају,извор финансирања 04,у износу од 30.000,00 динара,
ради обезбеђења средстава за редован рад Народне библиотеке „Доситеј Новаковић“ Неготин.
II
Измена апропријација ће се извршити умањењем позиције Одлуке о буџету општине
Неготин за 2016.годину, и то:
- позиција 204 – услуге по уговору,за 2,5 %,економској класификацији 423400-услуге
информисања,извор финансирања 01,у износу од 10.000,00 динара и
- позиција 215 – залихе робе за даљу продају,економској класификацији 523100- залихе
робе за даљу продају,извор финансирања 04,у износу од 30.000,00 динара.
III
Износ од 10.000,00 динара, преусмерава се за намене недовољно планиране Одлуком о
буџету општине Неготин за 2016.годину и Финансијским планом Народне библиотеке „Доситеј
Новаковић“ Неготин за 2016. годину,а ради обезбеђења средстава за редован рад Народне библиотеке и то
на позицији 203 - трошкови путовања,економска класификација 422100- трошкови путовања у земљи,извор
финансирања 01 и износ од 30.000,00 динараизвор финансирања 04,преусмерава се на позицији 203трошкови путовања,економска класификација 422100- трошкови путовања у земљи,у износу од 20.000,00
динара и на позицији 207-материјал,економска класификација 426800-материјал за одржавање хигијене,у
износу од 10.000,00 динара,у оквиру раздела , главе, програма, програмске активности , функције и извора
финансирања из става 1 овог решења.
IV
О промени одобрене апропријације на начин утврђен ставом II и III, упознати председника
општине Неготин.
V
За износ одобрене промене апропријација извршити измене распоређених средстава на одговарајућим
позицијама Одлуке о буџету општине Неготин и Финансијског плана Народне библиотеке „Доситеј
Новаковић“ Неготин за 2016. годину.
VI
О реализацији дате сагласности стараће се Одељење за буџет, финансије и локалну пореску
администрацију.
VII
Сагласност за промену апропријација Народне библиотеке Неготин, објавити у „Службеном листу
општине Неготин“.
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: Народној библиотеци „Доситеј Новаковић“
Неготин, Управи за трезор
Експозитури Неготин, Одељењу за буџет, финансије и локалну пореску администрацију и архиви
Општинске управе општине Неготин.
ШЕФ ОДЕЉЕЊА
Валентина Ђуричић,с.р.

20.12.2016.

„Службени лист општине Неготин“

Број 21 – Страна 1075

Република Србија
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
Одељење за буџет, финансије и локалну пореску администрацију
Број: 401-607/2016-IV/04
08.11.2016. године
Неготин

На
основу
члана
61.
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 и
103/2015), и члана 15. Одлуке о буџету општине Неготин за 2016. годину (“Сл. лист општине
Неготин”,број: 27/2015 и 11/2016) Одељење за буџет, финансије и локалну пореску администрацију,доноси
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ПРОМЕНУ АПРОПРИЈАЦИЈА ОДОБРЕНИХ ОПШТИНСКОЈ
УПРАВИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН У 2016. ГОДИНИ
I
Одобрава се промена апропријација Општинској управи општине Неготин,у оквиру
законом предвиђене могућности ,раздео 4. глава 2. програм 15-локална самоуправа 0602, програмска
активност- функционисање локалне самоуправе и градских општина 0602-0001,функција 160 – опште јавне
услуге које нису класификоване на другом месту,позиција 114- куповина стамбеног простора-израда
техничке документације и изградња станова за ромску популацију, економска класификација 511100куповина зграда и објеката,извор финансирања 13, у укупном износу од 50.000,00 динара, ради обезбеђења
средстава за редован рад Општинске управе општине Неготин.
II
Измена апропријација ће се извршити умањењем позиције Одлуке о буџету општине
Неготин за 2016.годину, и то:
- позиција 114- куповина стамбеног простора-израда техничке документације и изградња станова за
ромску популацију,економска класификација 511100-куповина зграда и објеката,у износу од 50.000,00
динара.
III
Износ од 50.000,00 динара,преусмерава се за намене недовољно планиране Одлуком о
буџету општине Неготин за 2016.годину,а ради обезбеђења средстава за редован рад Општинске управе
општине Неготин и то на позицији 114/1- земљиште,економска класификација 541100 – земљиште , 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.
V
За износ одобрене промене апропријација извршити измене распоређених средстава на одговарајућим
позицијама Одлуке о буџету општине Неготин за 2016.годину и Финансијског плана за рад Општинске
управе општине Неготин за 2016. годину.
VI
О реализацији дате сагласности стараће се Одељење за буџет,финансије и локалну пореску
администрацију.
VII
Сагласност за промену апропријација Општинској управи
општине Неготин, објавити у
„Службеном листу општине Неготин“.
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: Управи за трезор Експозитури Неготин, Одељењу за буџет, финансије и локалну
пореску администрацију и архиви Општинске управе општине Неготин.

ШЕФ ОДЕЉЕЊА
Валентина Ђуричић,с.р.

Број 21 – Страна 1076

„Службени лист општине Неготин“

20.12.2016.

Република Србија
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
Одељење за буџет, финансије и локалну пореску администрацију
Број: 401-635/2016-IV/04
22.11.2016. године
Неготин
На
основу
члана
61.
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 и
103/2015), и члана 15. Одлуке о буџету општине Неготин за 2016. годину (“Сл. лист општине
Неготин”,број: 27/2015 и 11/2016) Одељење за буџет, финансије и локалну пореску администрацију, доноси
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ПРОМЕНУ АПРОПРИЈАЦИЈА ОДОБРЕНИХ ОПШТИНСКОЈ
УПРАВИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН У 2016. ГОДИНИ
I
Одобрава се промена апропријација Општинској управи општине Неготин, у оквиру законом
предвиђене могућности,раздео 4. глава 1. програм 15-локална самоуправа 0602, програмска активностфункционисање локалне самоуправе и градских општина 0602-0001,функција 130– опште услуге,позиција
74-зграде и грађевински објекти,економска класификација
511300-капитално одржавање зграда и
објеката,позиција 75-машине и опрема,економска класификација 512200-административна опрема,позиција
85-отплата домаћих камата,економска класификација
441500-отплата камата осталим домаћим
кредиторима, извор финансирања 01,у укупном износу од 1.466.000,00 динара, ради обезбеђења
средстава за редован рад Општинске управе општине Неготин.
II
Измена апропријација ће се извршити умањењем позиције Одлуке о буџету општине Неготин за
2016.годину, и то:
- позиција 74 - зграде и грађевински објекти, за 3,14 %,економска класификација 511300-капитално
одржавање зграда и објеката,у износу од 916.000,00 динара,
-позиција 75-машине и опрема,за 4,54 %,економска класификација 512200-административна
опрема, у износу од 300.000,00 динара,
- позиција 85-отплата домаћих камата, за 10 %,економска класификација 441500-отплата камата осталим
домаћим кредиторима,у износу од 250.000,00 динара.
III
Износ од 1.466.000,00 динара,преусмерава се за намене недовољно планиране Одлуком о буџету
општине Неготин за 2016.годину,а ради обезбеђења средстава за редован рад Општинске управе
општине Неготин и то на позицији 73- порези,обавезне таксе,казне и пенали,економска класификација
482200 – обавезне таксе, 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.
V
За износ одобрене промене апропријација извршити измене распоређених средстава на одговарајућим
позицијама Одлуке о буџету општине Неготин за 2016.годину и Финансијског плана за рад Општинске
управе општине Неготин за 2016. годину.

О реализацији
администрацију.

дате

VI
сагласности стараће се Одељење за буџет,финансије и локалну пореску

VII
Сагласност за промену апропријација Општинској управи општине Неготин, објавити у „Службеном листу
општине Неготин“.
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: Управи за трезор Експозитури Неготин, Одељењу за буџет, финансије и локалну
пореску администрацију и архиви Општинске управе општине Неготин.

ШЕФ ОДЕЉЕЊА
Валентина Ђуричић,с.р.

20.12.2016.

„Службени лист општине Неготин“

Број 21 – Страна 1077

Република Србија
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
Одељење за буџет, финансије и локалну пореску администрацију
Број: 401-630/2016-IV/04
15.11.2016. године
Неготин

На
основу
члана
61.
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 и
103/2015), и члана 15. Одлуке о буџету општине Неготин за 2016. годину (“Сл. лист општине
Неготин”,број: 27/2015 и 11/2016) Одељење за буџет,финансије и локалну пореску администрацију, доноси
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ПРОМЕНУ АПРОПРИЈАЦИЈА ОДОБРЕНИХ ОПШТИНСКОЈ
УПРАВИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН У 2016. ГОДИНИ
I
Одобрава се промена апропријација Општинској управи општине Неготин,у оквиру
законом предвиђене могућности,раздео 4. глава 1. програм 15-локална самоуправа 0602, програмска
активност- функционисање локалне самоуправе и градских општина 0602-0001,функција 130–опште
услуге,позиција 70-текуће поправке и одржавање,економска класификација 425100- текуће поправке и
одржавање зграда и објеката,извор финансирања 01,у укупном износу од 450.000,00 динара,ради
обезбеђења средстава за редован рад Општинске управе општине Неготин.
II
Измена апропријација ће се извршити умањењем позиције Одлуке о буџету општине
Неготин за 2016.годину, и то:
- позиција 70 -текуће поправке и одржавање, за 10 %, економска класификација 425100- текуће поправке и
одржавање зграда и објеката,у износу од 450.000,00 динара.
III
Износ од 450.000,00 динара,преусмерава се за намене недовољно планиране Одлуком о буџету општине
Неготин за 2016.годину,а ради обезбеђења средстава за редован рад Општинске управе општине Неготин
и то на позицији 108- новчане казне и пенали по решењу судова,економска класификација 483100 – новчане
казне и пенали по решењу судова, 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.
V
За износ одобрене промене апропријација извршити измене распоређених средстава на одговарајућим
позицијама Одлуке о буџету општине Неготин за 2016.годину и Финансијског плана за рад Општинске
управе општине Неготин за 2016. годину.
VI
О реализацији дате сагласности стараће се Одељење за буџет,финансије и локалну пореску
администрацију.
VII
Сагласност за промену апропријација Општинској управи
општине Неготин, објавити у
„Службеном листу општине Неготин“.

РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: Управи за трезор Експозитури Неготин, Одељењу за буџет, финансије и локалну
пореску администрацију и архиви Општинске управе општине Неготин.
ШЕФ ОДЕЉЕЊА
Валентина Ђуричић,с.р.

Број 21 – Страна 1078

„Службени лист општине Неготин“

20.12.2016.

Република Србија
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
Одељење за буџет, финансије и локалну пореску администрацију
Број: 401-627/2016-IV/04
18.11.2016. године
Неготин
На
основу
члана
61.
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 и
103/2015), и члана 15. Одлуке о буџету општине Неготин за 2016. годину (“Сл. лист општине
Неготин”,број: 27/2015 и 11/2016),Одељење за буџет, финансије и локалну пореску администрацију,доноси
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ПРОМЕНУ АПРОПРИЈАЦИЈА ОДОБРЕНИХ ОСНОВНОЈ
ШКОЛИ “БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“ НЕГОТИН У 2016. ГОДИНИ
I
Одобрава се промена апропријација Основној школи “Бранко Радичевић” Неготин,у оквиру законом
предвиђене могућности,за раздео 4. главу 15 –Основно образовање, програм 9-основно образовање 2002,
програмску активност - функционисање основних школа 2002-0001, функцију 912 – Основно
образовање,намену - позицију стални трошкови,у износу од 75.000,00 динара,ради обезбеђења средстава за
редован рад у Основној школи “Бранко Радичевић” Неготин.
II
Промена апропријације односи се на промену у финансијском плану Основне школе “Бранко Радичевић”
Неготин за 2016.годину тако што се умањује намена-позиција стални трошкови за 0,82 %,економска
класификација 421200 –енергетске услуге, у износу од 75.000,00 динара.
III
Износ од 75.000,00 динара,преусмерава се за намене недовољно планиране у финансијском плану
буџетског корисника за 2016.годину а ради обезбеђења средстава за редован рад у Основној школи
“Бранко Радичевић“ Неготин и то за намену - позицију материјал,економска класификација 426100 –
административни материјал износ од 10.000,00 динара,економска класификација 426300 – материјали за
образовање и усавршавање запослених,износ од 34.000,00 динара, економска класификација 426600 –
материјали за образовање,културу и спорт,износ од 15.000,00 динара,економска класификација 426800 –
материјали за одржавање хигијене и угоститељство,износ од 10.000,00 динара,економска класификација
426900 –остали материјал за посебне намене,износ од 6.000,00 динара,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.
V
За износ одобрене промене апропријација извршити промену у финансијском плану Основне школе
“Бранко Радичевић” Неготин.
VI
О реализацији дате сагласности стараће се Одељење за буџет, финансије и локалну пореску администрацију.
VII
Сагласност за промену апропријација Основнoj школи “Бранко Радичевић” Неготин., објавити у
„Службеном листу општине Неготин“.
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: Основној школи “Бранко Радичевић” Неготин, Управи за трезор Експозитури
Неготин,Одељењу за буџет, финансије и локалну пореску администрацију и архиви Општинске управе.
ШЕФ ОДЕЉЕЊА
Валентина Ђуричић,с.р.

20.12.2016.

„Службени лист општине Неготин“

Број 21 – Страна 1079

Република Србија
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
Одељење за буџет, финансије и локалну пореску администрацију
Број: 401-606/2016-IV/04
08.11.2016. године
Неготин

На
основу
члана
61.
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 и
103/2015), и члана 15. Одлуке о буџету општине Неготин за 2016. годину (“Сл. лист општине
Неготин”,број: 27/2015 и 11/2016) Одељење за буџет, финансије и локалну пореску администрацију, доноси
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ПРОМЕНУ АПРОПРИЈАЦИЈА ОДОБРЕНИХ ПРЕДСЕДНИКУ
ОПШТИНЕ НЕГОТИН У 2016. ГОДИНИ
I
Одобрава се промена апропријација Председнику општине Неготин, у оквиру законом
предвиђене могућности,до 5 % апропријације,раздео 2. глава 1. програм 15-локална самоуправа 0602,
програмска активност- функционисање локалне самоуправе и градских општина 0602-0001,функција 111–
извршни и законодавни органи,позиција 28 - услуге по уговору, економска класификација 423300-услуге
образовања и усавршавања запослених,извор финансирања 01, у укупном износу од 30.000,00 динара,
ради обезбеђења средстава за редован рад Председника општине Неготин.
II
Измена апропријација ће се извршити умањењем позиције Одлуке о буџету општине
Неготин за 2016.годину, и то:
- позиција 28 - услуге по уговору, за 0,60 %, економска класификација 423300-услуге образовања и
усавршавања запослених ,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 2016.годину,а ради обезбеђења средстава за редован рад Председника општине
Неготин и то на позицији 30- материјал,економска класификација 426100 – административни материјал,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.
V
За износ одобрене промене апропријација извршити измене распоређених средстава на одговарајућим
позицијама Одлуке о буџету општине Неготин за 2016.годину и Финансијског плана за рад Председника
општине Неготин за 2016. годину.

О реализацији
администрацију.

дате

VI
сагласности стараће се Одељење за буџет,финансије и локалну пореску

VII
Сагласност за промену апропријација Председнику општине Неготин,објавити у „Службеном листу
општине Неготин“.
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: Управи за трезор Експозитури Неготин, Одељењу за буџет, финансије и локалну
пореску администрацију и архиви Општинске управе општине Неготин.

ШЕФ ОДЕЉЕЊА
Валентина Ђуричић,с.р.

Број 21 – Страна 1080

„Службени лист општине Неготин“

20.12.2016.

Република Србија
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
Одељење за буџет, финансије и локалну пореску администрацију
Број: 401-594/2016-IV/04
02.11.2016. године
Неготин
На основу члана 61. 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 и 103/2015) и члана 15.
Одлуке о буџету општине Неготин за 2016. годину (“Сл. лист општине Неготин”,број: 27/2015 и 11/2016)
Одељење за буџет, финансије и локалну пореску администрацију, д о н о с и
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ПРОМЕНУ АПРОПРИЈАЦИЈА ОДОБРЕНИХ ТУРИСТИЧКОЈ
ОРГАНИЗАЦИЈИ НЕГОТИН У 2016. ГОДИНИ
I
Одобрава се промена апропријација Туристичкој организацији Неготин , у оквиру законом
предвиђене могућности , за раздео 4, главу 12, програм 4-развој туризма 1502, програмску активност –
туристичка промоција
1502-0002, функцију 473 – туризам,позицију 228-текуће поправке и
одржавање,економска класификација 425100-текуће поправке и одржавање зграда и објеката, у износу од
12.000,00 динара и позицију 233 – зграде и грађевински објекти,економска класификација 511200 –
изградња зграда и објеката у износу од 26.000,00 динара, извор финансирања 01 ,ради обезбеђења
средстава за редован рад Туристичке организације Неготин.
II
Измена апропријација ће се извршити умањењем позиције Одлуке о буџету општине
Неготин за 2016.годину, и то:
- позиција 228 – текуће поправке и одржавање,за 9,38 %,економска класификација 425100 –
текуће поправке и одржавање зграда и објеката, у износу од 12.000,00 динара и
- позиција 233 – зграде и грађевински објекти,за 4,97 %,економска класификација 511200 –
изградња зграда и објеката, у износу од 26.000,00 динара.
III
Износ од 38.000,00 динара, преусмерава се за намене недовољно планиране Одлуком о
буџету општине Неготин за 2016.годину и Финансијским планом Туристичке организације Неготин за
2016. годину,а ради обезбеђења средстава за редован рад и то на позицији 224-стални
трошкови,економска класификација 421100-трошкови платног промета и банкарских услуга у износу од
5.000,00 динара, економска класификација 421200-енергетске услуге у износу од 6.000,00 динара и
економска класификација 421400-услуге комуникација у износу од 5.000,00 динара и позицији 225трошкови путовања,економска класификација 422100-трошкови службених путовања у земљи у износу од
22.000,00 динара,у оквиру раздела,главе,програма, програмске активности , функције и извора финансирања
из става 1 овог решења.
IV
О промени одобрене апропријације на начин утврђен ставом II и III, упознати председника
општине Неготин.
V
За износ одобрене промене апропријација извршити измене распоређених средстава на одговарајућим
позицијама Одлуке о буџету општине Неготин и Финансијског плана Туристичке организације Неготин за
2016. годину.
VI
О реализацији дате сагласности стараће се Одељење за буџет, финансије и локалну пореску
администрацију.
VII
Сагласност за промену апропријација Туристичкој организацији Неготин, објавити у „Службеном
листу општине Неготин“.
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: Туристичкој организацији Неготин, Управи за трезор Експозитури Неготин,
Одељењу за буџет, финансије и локалну пореску администрацију и архиви Општинске управе општине
Неготин.
ШЕФ ОДЕЉЕЊА
Валентина Ђуричић,с.р.

20.12.2016.

„Службени лист општине Неготин“

Број 21 – Страна 1081

Република Србија
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
Одељење за буџет, финансије и локалну пореску администрацију
Број: 401-617/2016-IV/04
14.11.2016. године
Неготин
На
основу
члана
61.
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 и
103/2015), и члана 15. Одлуке о буџету општине Неготин за 2016. годину (“Сл. лист општине
Неготин”,број: 27/2015 и 11/2016) Одељење за буџет,финансије и локалну пореску администрацију,доноси
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ПРОМЕНУ АПРОПРИЈАЦИЈА ОДОБРЕНИХ МЕСНИМ
ЗАЈЕДНИЦАМА У 2016. ГОДИНИ
I
Одобрава се промена апропријација Месним заједницама општине Неготин, у оквиру законом предвиђене
могућности,до 10 % апропријације,раздео 4. глава 8. програм 15-локална самоуправа 0602, програмска
активност- месне заједнице 0602-0002,функција 620 – развој заједнице,позиција 158-зграде и грађевински
објекти, економска класификација 511300- капитално одржавање зграда и објеката,у укупном износу од
2.852.000,00 динара,извор финансирања 01,ради обезбеђења средстава за редован рад Месних
заједница,општине Неготин.
II
Измена апропријација ће се извршити умањењем позиције Одлуке о буџету општине Неготин за
2016.годину, и то:
- позиција 158 - зграде и грађевински објекти,за 9,20 %,економска класификација 511300- капитално
одржавање зграда и објеката,у износу од 2.852.000,00 динара.
III
Износ од 2.852.000,00 динара, преусмерава се за намене недовољно планиране Одлуком о буџету
општине Неготин за 2016.годину,а ради обезбеђења средстава за финансирање месних заједница општине
Неготин и то на позицији 157-текуће поправке и одржавање,економска класификација 425100 – текуће
поправке и одржавање зграда и објеката,у оквиру раздела,главе, програма, програмске активности,функције
и извора финансирања из става 1 овог решења.
IV
О промени одобрене апропријације на начин утврђен ставом II и III,упознати председника
општине Неготин.
V
За износ одобрене промене апропријација извршити измене распоређених средстава на одговарајућим
позицијама Одлуке о буџету општине Неготин за 2016.годину.
VI
О реализацији дате сагласности стараће се Одељење за буџет,финансије и локалну пореску
администрацију.
VII
Сагласност за промену апропријација Mесним заједницама општине Неготин,објавити у
„Службеном листу општине Неготин“.
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: Управи за трезор Експозитури Неготин, Одељењу за буџет, финансије и
локалну пореску администрацију и архиви Општинске управе општине Неготин.
ШЕФ ОДЕЉЕЊА
Валентина Ђуричић,с.р.

Број 21 – Страна 1082

„Службени лист општине Неготин“

20.12.2016.

Република Србија
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
Одељење за буџет, финансије и локалну пореску администрацију
Број: 401-603/2016-IV/04
04.11.2016. године
Неготин

На основу члана 61. 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 и 103/2015), и члана 15.
Одлуке о буџету општине Неготин за 2016. годину (“Сл. лист општине Неготин”,број: 27/2015 и 11/2016)
Одељење за буџет, финансије и локалну пореску администрацију,д о н о с и

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ПРОМЕНУ АПРОПРИЈАЦИЈА ОДОБРЕНИХ ОСНОВНОЈ
ШКОЛИ “12. СЕПТЕМБАР“ НЕГОТИН У 2016. ГОДИНИ
I
Одобрава се промена апропријација Основној школи “12. септембар” Неготин,у оквиру законом
предвиђене могућности,за раздео 4. главу 15 –Основно образовање, програм 9-основно образовање 2002,
програмску активност - функционисање основних школа 2002-0001, функцију 912 – Основно
образовање,намену - позицију текуће поправке и одржавање у износу од 5.000,00 динара и намену позицију трошкови материјала у износу од 8.000,00 динара,ради обезбеђења средстава за редован рад у
Основној школи “12. септембар“ Неготин.
II
Промена апропријације односи се на промену у финансијском плану Основне школе “12. септембар ”
Неготин за 2016. годину тако што се умањује намена - позиција текуће поправке и одржавање за 4,39
%,економска класификација 425200 - текуће поправке и одржавање опреме, у износу од 5.000,00 динара и
намена – позиција трошкови материјала за 1,25 %,економска класификација 426800- материјали за
одржавање хигијене и угоститељство,у износу од 8.000,00 динара.
III
Износ од 13.000,00 динара,преусмерава се за намене недовољно планиране у финансијском плану
буџетског корисника за 2016.годину а ради обезбеђења средстава за редован рад у Основној школи “12.
септембар“ Неготин и то за намену - позицију накнаде трошкова за запослене,економска класификација
415100 - накнаде трошкова за запослене у оквиру раздела, главе, програма, програмске активности и
функције из става 1. овог решења.
IV
За износ одобрене промене апропријација извршити промену у финансијском плану Основне школе
“12. септембар” Неготин.
V
О реализацији дате сагласности стараће се Одељење за буџет, финансије и локалну пореску
администрацију.
VI
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: Основној школи “12. септембар” Неготин, Управи за трезор
Експозитури Неготин,Одељењу за буџет, финансије и локалну пореску администрацију и архиви
Општинске управе.

ШЕФ ОДЕЉЕЊА,
Валентина Ђуричић,с.р.

20.12.2016.

„Службени лист општине Неготин“

Број 21 – Страна 1083

Република Србија
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
Одељење за буџет, финансије и локалну пореску администрацију
Број: 401-586/2016-IV/04
14.11.2016. године
Неготин

На
основу
члана
61.
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 и
103/2015), и члана 15. Одлуке о буџету општине Неготин за 2016. годину (“Сл. лист општине
Неготин”,број: 27/2015 и 11/2016) Одељење за буџет, финансије и локалну пореску администрацију, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ПРОМЕНУ АПРОПРИЈАЦИЈА ОДОБРЕНИХ ОСНОВНОЈ
ШКОЛИ “ПАВЛЕ ИЛИЋ ВЕЉКО“ ДУШАНОВАЦ У 2016. ГОДИНИ
I
Одобрава се промена апропријација Основној школи “Павле Илић Вељко” Душановац, у оквиру
законом предвиђене могућности,за раздео 4. главу 15 –Основно образовање, програм 9-основно
образовање 2002, програмску активност - функционисање основних школа 2002-0001, функцију 912 –
Основно образовање,позицију-стални трошкови у износу од 15.000,00 динара,ради обезбеђења средстава за
редован рад у Основној школи “ Павле Илић Вељко“ Душановац.
II
Промена апропријације односи се на промену у финансијском плану Основне школе
“Павле Илић Вељко“ Душановац за 2016. годину тако што се умањује намена - позиција стални трошкови
за 1 %,економска класификација 421100- трошкови платног промета и банкарских услуга, у износу од
15.000,00 динара.
III
Износ од 15.000,00 динара,преусмерава се за намене недовољно планиране у финансијском плану
буџетског корисника за 2016.годину а ради обезбеђења средстава за редован рад у Основној школи “Павле
Илић Вељко“ Душановац и то за намену- позицију 273,економска класификација 4632-капитални
трансфери осталим нивоима власти,у оквиру раздела 4, главе 15, програма 9-основно образовање 2002,
програмске активности –функционисање основних школа 2002-0001 и функције 912 – Основно
образовање.
IV
За износ одобрене промене апропријација извршити промену у финансијском плану Основне школе
“Павле Илић Вељко“ Душановац.
V
О реализацији дате сагласности стараће се Одељење за буџет, финансије и локалну пореску
администрацију.

РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: Основној школи “Павле Илић Вељко“ Душановац, Управи за трезор
Експозитури Неготин,Одељењу за буџет, финансије и локалну пореску администрацију и архиви
Општинске управе.

ШЕФ ОДЕЉЕЊА
Валентина Ђуричић,с.р.
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Одељење за буџет, финансије и локалну пореску администрацију
Број: 401-608/2016-IV/04
08.11.2016. године
Неготин

На
основу
члана
61.
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 и
103/2015), и члана 15. Одлуке о буџету општине Неготин за 2016. годину (“Сл. лист општине
Неготин”,број: 27/2015 и 11/2016) Одељење за буџет, финансије и локалну пореску администрацију, доноси
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ПРОМЕНУ АПРОПРИЈАЦИЈА ОДОБРЕНИХ ОСНОВНОЈ
ШКОЛИ “ВУК КАРАЏИЋ“ НЕГОТИН У 2016. ГОДИНИ
I
Одобрава се промена апропријација Основној школи “Вук Караџић” Неготин,у оквиру законом
предвиђене могућности до 10% апропријације,за раздео 4. главу 15 –Основно образовање, програм 9основно образовање 2002, програмску активност - функционисање основних школа 2002-0001, функцију
912 – Основно образовање,намену - позицију награде запосленима и остали посебни расходи, у износу од
60.000,00 динара,ради обезбеђења средстава за редован рад у Основној школи “Вук Караџић“ Неготин.
II
Промена апропријације односи се на промену у финансијском плану Основне школе “Вук Караџић”
Неготин за 2016.годину тако што се умањује намена-позиција награде запосленима и остали посебни
расходи за 9,95 %,економска класификација 416100 – награде запосленима и остали посебни расходи, у
износу од 60.000,00 динара.
III
Износ од 60.000,00 динара,преусмерава се за намене недовољно планиране у финансијском плану
буџетског корисника за 2016.годину а ради обезбеђења средстава за редован рад у Основној школи “Вук
Караџић“ Неготин и то за намену - позицију материјал,економска класификација 426600 – материјали за
образовање,културу и спорт,у износу од 50.000,00 динара и за намену - позицију услуге по
уговору,економска класификација 423400 –услуге информисања,у износу од 10.000,00 динара 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.
V
За износ одобрене промене апропријација извршити промену у финансијском плану Основне школе “Вук
Караџић” Неготин.
VI
О реализацији дате сагласности стараће се Одељење за буџет, финансије и локалну пореску
администрацију.
VII
Сагласност за промену апропријација Основнoj школи
„Службеном листу општине Неготин“.

“Вук

Караџић”

Неготин, објавити у

РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: Основној школи “Вук Караџић” Неготин, Управи за трезор Експозитури
Неготин,Одељењу за буџет, финансије и локалну пореску администрацију и архиви Општинске управе.
ШЕФ ОДЕЉЕЊА
Валентина Ђуричић,с.р.
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Број: 401-609/2016-IV/04
08.11.2016. године
Неготин

На
основу
члана
61.
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 и
103/2015), и члана 15. Одлуке о буџету општине Неготин за 2016. годину (“Сл. лист општине
Неготин”,број: 27/2015 и 11/2016) Одељење за буџет, финансије и локалну пореску администрацију, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ПРОМЕНУ АПРОПРИЈАЦИЈА ОДОБРЕНИХ ОСНОВНОЈ
ШКОЛИ “ХАЈДУК ВЕЉКО“ ШТУБИК У 2016. ГОДИНИ
I
Одобрава се промена апропријација Основној школи “Хајдук Вељко” Штубик, у оквиру законом
предвиђене могућности, за раздео 4. главу 15 –Основно образовање, програм 9-основно образовање 2002,
програмску активност - функционисање основних школа 2002-0001, функцију 912 – Основно
образовање,позицију – специјализоване услуге у износу од 9.000,00 динара,ради обезбеђења средстава за
редован рад у Основној школи “Хајдук Вељко” Штубик.
II
Промена апропријације односи се на промену у финансијском плану Основне школе “Хајдук Вељко”
Штубик за 2016. годину тако што се умањује намена - позиција специјализоване услуге за 10 %,економска
класификација 424200- услуге образовања,културе и спорта, у износу од 9.000,00 динара.
III
Износ од 9.000,00 динара,преусмерава се за намене недовољно планиране у финансијском плану
буџетског корисника за 2016.годину а ради обезбеђења средстава за редован рад у Основној школи “Хајдук
Вељко” Штубик и то за намену- позицију текуће поправке и одржавање,економска класификација 425100текуће поправке и одржавање зграда и објеката у износу од 5.000,00 динара и економска класификација
425200- текуће поправке и одржавање опреме у износу од 4.000,00 динара у оквиру
раздела,главе,програма,програмске активности и функције из става 1. овог решења.
IV
За износ одобрене промене апропријација извршити промену у финансијском плану Основне школе
“Хајдук Вељко“ Штубик.
V
О реализацији дате сагласности стараће се Одељење за буџет, финансије и локалну пореску
администрацију.

РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: Основној школи “Хајдук Вељко“ Штубик, Управи за трезор Експозитури
Неготин,Одељењу за буџет, финансије и локалну пореску администрацију и архиви Општинске управе.

ШЕФ ОДЕЉЕЊА
Валентина Ђуричић,с.р.
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