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На основу одредби члана 43. и 47.
Закона о буџетском систему („Службени гласник
РС“, број: 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011,
93/2012, 62/2013, 63/2013 испр., 108/2013,
142/2014, 68/2015–др. закон, 103/2015 и 99/2016),
члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној
самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/2007,
83/2014-др. закон и 101/2016-др. закон) и члана
42. став 1. тачка 2. Статута општине Неготин
(„Службени лист општине Неготин“ број:9/2015пречишћен текст), Привремени орган општине
Неготин на седници одржаној дана 13.11. 2017.
године, донео је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНAMA И ДОПУНАМА
ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ
НЕГОТИН ЗА 2017. ГОДИНУ
Члан 1.
У Одлуци о буџету општине Неготин за
2017.годину (“Сл. лист општине Неготин”, број:
21/2016,1/2017 и 13/2017), у члану 5. Одлуке у
табеларном делу врсте прихода и примања врше
се следеће измене и то: пренетa средства из
претходне године износ „91.475.000“ замењује се
износом „85.974.000“ а средства прихода и
примања из осталих извора финансирања износ
„331.533.000“
замењује
се
износом
„339.269.000“, конто 733154-текући наменски
трансфери, у ужем смислу, од Републике у
корист нивоа општина, износ „23.503.000“
замењује се износом „ 36.110.000“, конто
733251-капитални наменски трансфери, у ужем
смислу,од
Републике
у
корист
нивоа
општина,износ „3.992.000“ замењује се износом
„ 4.592.000“, конто 744151-текући добровољни
трансфери од физичких и правних лица у корист
нивоа општина, износ „23.116.000“ замењује се
износом „ 23.146.000“, у члану 6. Одлуке II
Посебан део у табеларном делу врше се
следеће измене:
У разделу 1. глава 1. – Скупштина
општине, Програм 16-Политички систем
локалне самоуправе
2101,Програмска
активност-Функционисање скупштине 21010001:
Функција 111-Извршни и законодавни
органи
позиција 10. економска класификација 426 –
материјал ,у колони 8 износ „1.100.000“
замењује се износом „1.300.000“ и позиција 12.
економска класификација 481 – дотације
невладиним
организацијама
Политичким
странкама ,у колони 8 износ „400.000“ замењује
се износом „2.000.000“,
У разделу 1. глава 2. – Локални избори,
Програм 16-Политички систем локалне
самоуправе
2101,Програмска активностПодршка раду извршних органа власти и
скупштине 2101-0003:
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Функција
160
–Опште
јавне
услуге
некласификоване на другом месту
позиција 17. економска класификација 421 –
стални трошкови,у колони 8 износ „1.000“ замењује
се износом „300.000“, позиција 18. економска
класификација 422 – трошкови путовања,у колони 8
износ „1.000“ замењује се износом „40.000“,позиција
19. економска класификација 423 – услуге по
уговору,у колони 8 износ „1.000“ замењује се
износом
„4.064.000“,позиција
20.
економска
класификација 426 – материјал,у колони 8 износ
„1.000“ замењује се износом „1.000.000“,
У разделу 4. глава 1. - Општинска управа,
Програм 15-опште услуге локалне самоуправе
0602,Програмска
активност-Функционисање
локалне самоуправе и градских општина 06020001:
Функција 130 –Опште услуге
позиција 68. економска класификација 423 –
услуге по уговору,у колони 8 износ „7.400.000“
замењује се износом „7.900.000“
У разделу 4. глава 1. - Општинска управа,
Програм 15-опште услуге локалне самоуправе
0602,Програмска
активност-Функционисање
локалне самоуправе и градских општина 06020001:
Функција 130 –Опште услуге
позиција 75. економска класификација 511 зграде и грађевински објекти,у колони 8 износ
„50.400.000“ замењује се износом „40.200.000“ и у
колони 10 износ „2.773.000“ замењује се износом
„1.304.000“ од тога извор финансирања 07-трансфери
од других нивоа власти износ од „600.000“ и извор
финансирања 13-нераспоређени вишак прихода из
ранијих година износ „614.000“ и позиција 76.
економска класификација 512 – машине и опрема,у
колони 8 износ „9.100.000“ замењује се износом
„3.700.000“
У разделу 4. глава 1. - Општинска управа,
Програм 15-опште услуге локалне самоуправе
0602, Програмска активност-Функционисање
месних заједница 0602-0002:
Функција 620 –Развој заједнице
позиција 80. економска класификација 511 зграде и грађевински објекти ,у колони 8 износ
„17.000.000“ замењује се износом „19.450.000“,
додаје се нова позиција
80/1. економска
класификација 512 - машине и опрема,у колони 8 са
износом „550.000“,
У разделу 4. глава 1. - Општинска управа,
Програм 5-пољопривреда и рурални развој
0101,Програмска
активност-подршка
за
спровођење пољопривредне политике у локалној
заједници 0101-0001:
Функција 421–Пољопривреда-комасација на
подручју
дела
КО
Вељково,Рогљево,Смедовац,Рајац,Тамнич
и
Браћевац општине Неготин
додаје се нова позиција
82/4. економска
класификација 424 – специјализоване услуге,у
колони 8 са износом „600.000“,
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Функција 421–Пољопривреда
позиција 83. економска класификација 4511
–
субвенције
јавним
нефинансијским
предузећима
и
организацијама-расподела
средстава по конкурсу,у колони 8 износ
„26.500.000“ замењује се износом „25.900.000“,
У разделу 4. глава 1. – Општинска
управа, Програм 2-Комуналне делатности
1102,
Програмска
активност
–
Управљање/одржавање јавним осветљењем
1102-0001:
Функција 620 – Развој заједнице
позиција 85. економска класификација 421
– стални трошкови,у колони 8 износ
„45.000.000“ замењује се износом „40.000.000“,
У
разделу 4. глава 1. –
Општинска управа,Програм 2-Комуналне
делатности
1102,Програмска активностОстале комуналне услуге 1102-0009:
Функција 620 – Развој заједнице
позиција 89. економска класификација 425
–текуће поправке и одржавање-чишћење снега и
леда са коловоза и локалних путева,у колони 8
износ „19.500.000“ замењује се износом
„14.500.000“,
У разделу 4. глава 1. – Општинска
управа,Програм 7-Организација саобраћаја и
саобраћајна
инфраструктура
0701,Програмска
активност-Одржавање
саобраћајне инфраструктуре 0701-0002:
Функција 620 – Развој заједнице
позиција 94. економска класификација 511
- зграде и грађевински објекти ,у колони 8 износ
„80.400.000“ замењује се износом „102.400.000“,
У разделу 4.
глава 1. - Општинска
управа, Програм 15-опште услуге локалне
самоуправе
0602,Програмска
активностСервисирање јавног дуга 0602-0003:
Функција 170 – Управљање јавним дугом
позиција 98,економска класификација 441отплата домаћих камата, у колони 8 износ
„2.000.000“,
замењује
се
износом
„1.000.000“,позиција
99,економска
класификација
444пратећи
трошкови
задуживања, у колони 8 износ „3.000.000“,
замењује
се
износом
„800.000“,позиција
100,економска класификација 611- отплата
главнице домаћим кредиторима, у колони 8
износ „16.000.000“, замењује се износом
„15.000.000“,
У разделу 4. глава 1. – Општинска управа,
Програм 11-социјална и дечија заштита
0901,Програмска активност-Прихватилишта
и друге врсте смештаја 0901-0002:
Функција 111-Извршни и законодавни
органи
позиција 115. економска класификација 472
– накнаде за социјалну заштиту из буџетаизбеглице,у колони 10 износ „8.526.000“
замењује
се
износом
„17.086.000“,извор
финансирања 07-трансфери од других нивоа
власти износ од „2.000.000“ замењује се износом
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„14.682.000“ и извор финансирања 13-нераспоређени
вишак прихода из ранијих година износ „ 6.526.000“
замењује се износом “2.404.000“
У
разделу 4. глава 1. – Општинска
управа,Програм
2-Комуналне
делатности
1102,Програмска активност-Зоохигијена 11020004,
Функција 111-Извршни и законодавни органи
позиција 117. економска класификација 481 –
донације невладиним организацијама-Црвени крст,у
колони 8 износ „533.000“ замењује се износом
„1.533.000“,
У
разделу 4. глава 1. – Општинска
управа,Програм
2-Комуналне
делатности
1102,Програмска активност-Зоохигијена 11020004,
Функција 111-Извршни и законодавни органи
позиција 118. економска класификација 483 –
новчане казне и пенали по решењу судова,у колони
8 износ „42.000.000“ замењује се износом
„45.000.000“,
У разделу 4. глава 2. – Средства за друге
потребе, Програм 15-опште услуге локалне
самоуправе
0602,Програмска
активностФункционисање локалне самоуправе и градских
општина 0602-0001:
Функција 160 –Опште јавне услуге које нису
класификоване на другом месту
позиција 123. економска класификација 421 –
трошкови платног промета,у колони
8 износ
„1.070.000“ замењује се износом „1.270.000“ и
позиција 126. економска класификација 541 –
земљиште,у колони 8 износ „500.000“ замењује се
износом „300.000“,
У разделу 4. глава 3. – Донације,Програм 3локални економски развој
1501,Програмска
активност-Унапређење
привредног
и
инвестиционог амбијента 1501-0001:
Функција
474 –Вишенаменски развојни
пројекти
позиција 129. економска класификација 423 –
услуге по уговору,у колони 8 износ „1.000.000“
замењује се износом „100.000“, позиција 130.
економска класификација 424 –специјализоване
услуге,у колони 8 износ „1.300.000“ замењује се
износом „300.000“, позиција 132. економска
класификација 426 –материјал,у колони 8 износ
„375.000“ замењује се износом „125.000“, позиција
133/1. економска класификација 472 –накнаде за
социјалну заштиту из буџета,у колони 8 износ
„3.500.000“ замењује се износом „50.000“, позиција
134. економска класификација 511 - зграде и
грађевински објекти,у колони 8 износ „10.500.000“
замењује се износом „100.000“, позиција 135.
економска класификација 512 – машине и опрема,у
колони 8 износ „1.000.000“ замењује се износом
„500.000“,
У разделу 4. глава 5. – Физичка култура,
Програм 14-Развој спорта и омладине 1301,
Програмска
активност-Одржавање
спортске
инфраструктуре 1301-0003:
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Функција
810 –Услуге рекреације и
спорта
позиција 142/1. економска класификација
512 –машине и опремаа,у колони 10 износ „0“
замењује се износом “350.000“,
У разделу 4. глава 6. – Буџетски фонд за
заштиту животне средине,Програм 6-заштита
животне
средине
0401,Програмска
активност-Управљање заштитом животне
средине 0401-0001:
Функција 560 –Заштита животне средине
позиција 144. економска класификација 423
–услуге по уговору,у колони 10 износ „0“
замењује се износом “485.000“,позиција 145.
економска класификација 424-специјализоване
услуге, у колони 8 износ „29.500.000“ замењује
се износом „30.500.000“ и у колони 10 износ „0“
замењује се износом “32.000“,позиција 146.
економска класификација 425-текуће поправке и
одржавање,у колони 8 износ „5.200.000“
замењује се износом „4.200.000“ и позиција 147.
економска класификација 426 –материјал,у
колони 10 износ „0“ замењује се износом
“8.000“,
У разделу 4. глава 8. – Месне заједнице,
Програм 15-опште услуге локалне самоуправе
0602,Програмска активност-Функционисање
месних заједница 0602-0002:
Функција
160 –Опште јавне услуге
некласификоване на другом месту
позиција 155. економска класификација 421
–стални трошкови,у колони 8 износ „3.410.000“
замењује се износом „3.910.000“,
У разделу 4. глава 8. – Месне заједнице,
Програм 15-опште услуге локалне самоуправе
0602,Програмска активност-Функционисање
месних заједница 0602-0002:
Функција 620 – Развој заједнице
позиција 166. економска класификација 511
- зграде и грађевински објекти,у колони 8 износ
„12.929.000“ замењује се износом „18.000.000“,
У разделу 4. глава 10. – Установе у
култури, Програм 13-Развој културе и
информисања 1201,Програмска активностФункционисање локалних установа културе
1201-0001:
Функција 820 – Услуге културе
позиција 193. економска класификација 425
– текуће поправке и одржавање,у колони 10
износ „21.000“ замењује се износом „51.000“,
У разделу 4. глава 13. – Центар за
социјални рад, Програм 11-социјална и дечија
заштита
0901,
Програмска
активностСоцијалне помоћи 0901-0001:
Функција 090 – Социјална заштита
некласификована на другом месту
позиција 277. економска класификација 4631
– накнаде за социјалну заштиту из буџета,у
колони 8 износ „6.000.000“ замењује се износом
„6.619.000“,
У разделу 4. глава 14. – Основно
образовање, Програм 9-основно образовање и
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васпитање
2002,Програмска
активностФункционисање основних школа 2002-који носи
назив 0001:
Функција 912 – Основно образовање
позиција 280 економска класификација 422 –
трошкови путовања,у колони 8 износ „38.249.000“
замењује се износом „41.249.000“,
У разделу 4. глава 14. – Основно образовање,
Програм 9-основно образовање и васпитање
2002,Програмска
активност-Функционисање
основних школа 2002-0001,Пројекат 2002-П5/1
ОШ „Павле Илић Вељко“ Душановац –Израда
пројекта за реконструкцију крова у школи у
Дупљану замењује се пројектом који носи назив
ОШ „Павле Илић Вељко“ Душановац –Израда
видео надзора у школи у Душановцу:
Функција 912 – Основно образовање
позиција 287/1. економска класификација 4632 –
капитални трансфери осталим нивоима власти ,у
колони 8 износ „500.000“,
У разделу 4. глава 14. – Основно образовање,
Програм 9-основно образовање и васпитање
2002,Пројекат- ОШ „Момчило Ранковић“ Рајац –
Замена фасадне столарије у школи у Вељкову:
Функција 912 – Основно образовање
позиција 291. економска класификација 4632 –
капитални трансфери осталим нивоима власти ,у
колони 8 износ „232.000“ замењује се износом
„500.000“,
У разделу 4. глава 14. – Основно образовање,
Програм 9-основно образовање и васпитање
2002,ПројекатОШ
„Стеван
Мокрањац“
Кобишница –Инвестиционо одржавање зграде
матичне школе у Кобишници:
Функција 912 – Основно образовање
позиција 295. економска класификација 4632 –
капитални трансфери осталим нивоима власти ,у
колони 8 износ „6.496.000“ замењује се износом
„6.228.000“,
У разделу 4. глава 15. – Средње образовање,
Програм 10-средње образовање и васпитање
2003,додати Пројекат - Пољопривредна школа
"Рајко
Боснић" Буково -Суфинансирање за
радове на адаптацији мокрих чворова 2003-П4/1:
Функција 920 – Средње образовање
позиција 303/1. економска класификација 4632 –
капитални трансфери осталим нивоима власти ,у
колони 8 додати износ „410.000“.
Подзбирове и збирове ускладити са извршеним
изменама.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у „Службеном листу општине
Неготин“.
Број:400-16 /2017-I/08
Датум: 13.11.2017. године
Неготин
ПРЕДСЕДНИК
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА ОПШТИНЕ
НЕГОТИН
Владимир Величковић,дипл. педагог физичке
културе,с.р.

13.11.2017.
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Образложење
Правни основ за доношење Одлуке о
изменама и допунама Одлуке о буџету општине
Неготин за 2017. годину, садржан је у члану 47.
и 63. Закона о буџетском систему(„Службени
гласник РС“,број:54/2009, 73/2010, 101/2010,
101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 испр.,
108/2013, 142/2014,68/2015–др. закон,103/2015 и
99/2016) и члана 42. став 1. тачка 2. Статута
општине Неготин (“Сл. лист општине Неготин“,
број: 9/2015-пречишћен текст).
Основни разлог за доношење Одлуке о
изменама и допунама Одлуке о буџету општине
Неготин за 2017. годину је расписивање избора
за одборнике Скупштине општине Неготин који
ће се одржати 24.12.2017. године.Наиме, Влада
Републике Србије је донела одлуку о
распуштању Скупштине општине Неготин и
образовању Привременог органа општине
Неготин 05 број 020-10490/2017 од 26.10.2017.
године и на основу одлуке донела је решење о
именовању председника и чланова Привременог
органа општине Неготин 24 број 119-10492/2017
од 26.10.2017. године.Првом Одлуком о буџету
општине Неготин за 2017. годину нису
планирана средства за локалне изборе јер су
редовни избори требали да се одрже у 2018.
години,расписивањем превремених избора било
је потребно предвидети средства у 2017. години
за све активности које прате локалне изборе.
Затим било је потребно да се између
појединих
позиција
у
буџету
изврши
прерасподела тако што ће се поједине позиције
повећати а друге смањити тако да је укупан
износ расхода и издатака и укупних прихода и
примања
остали непромењени из извора
финасирања
01
односно
приходи
из
буџета.Средства из осталих извора финансирања
су промењена и уместо износа од 331.093.000
динара повећана су на 339.269.000 динара.
Такође,разлог за доношење Одлуке о
изменама и допунама Одлуке о буџету општине
Неготин за 2017. годину је израда пројекта за
Комасацију
на
подручју
дела
КО
Вељково,Рогљево,Смедовац,Рајац,Тамнич
и
Браћевац општине Неготин који
треба
планирати овом измењеном одлуком о буџету .
У Одлуци о изменама и допунама Одлуке о
буџету општине Неготин за 2017. годину
укупни приходи и примања и укупни расходи и
издаци су остали на истом нивоу односно
непромењени из извора 01 у односу на другу
Одлуку о изменама и допунама Одлуке о буџету
општине Неготин за 2017. годину.Повећање је
дошло код средстава из других извора
финансирања у износу од 8.176.000 динара
односно 2,47 %. У износу од 5.501.000 динара
односно 6,4 % смањени су укупни приходи и
примања и укупни расходи и издаци из извора
13. У Одлуци о изменама и допунама Одлуке о
буџету општине Неготин за 2017. годину укупни
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приходи и примања и укупни расходи и издаци из
свих извора финансирања износе 1.617.688.000
динара док су другом Одлуком укупно износили
1.609.512.000 динара,што значи да су повећани у
износу од 8.176.000 динара.
Све промене повећања и смањења дате су на
позицијама за конкретне кориснике и за одређене
намене.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у
„Службеном листу општине
Неготин“ из разлога што је неопходно обезбедити
средства у кратком року на позицијама за изборе за
одборнике Скупштине општине Неготин који ће се
одржати 24.12.2017. године.
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ
НЕГОТИН
Одељење за буџет, финансије и локалну
пореску администрацију
РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА
Валентина Ђуричић,с.р.
На основу члана 76.став 1. и 77. став 2.
Закона о приватизацији (,,Службени гласник РС“,
бр. 83/2014, 46/2015, 112/2015 и 20/2016 –
аутентично тумачење), Закључка
Владе
Републике Србије 05 број: 023-3362/2016 од 25.
марта 2016. године и тачке 3. Одлуке о
распуштању Скупштине општине Неготин и
образовању Привременог органа општине
Неготин („Службени гласник РС“; бр. 96/2017),
Привремени орган општине Неготин, на седници
одржаној 2017. године, доноси
ОДЛУКУ
О ОТПИСУ И КОНВЕРЗИЈИ
ПОТРАЖИВАЊА ОПШТИНЕ НЕГОТИН У
ТРАЈНИ УЛОГ У КАПИТАЛУ GRAĐEVINSKOG
PREDUZEĆA MOSTOGRADNJA
AKCIONARSKO DRUŠTVO, BEOGRAD
Члан 1.
Општина Неготин одобрава да се, као мера
унапред припремљеног плана реорганизације
GRAĐEVINSKOG
PREDUZEĆA
MOSTOGRADNJA AKCIONARSKO DRUŠTVO,
BEOGRAD са седиштем у Београду-Стари Град у
улици Влајковићева 19 А(матични број:
07023251, пиб: 100002225):
1)
конвертују
у
трајни
улог
потраживања Општине Неготин по основу пореза
на зараде са стањем дуга на дан 31. 08.
2015.године од 101.456,21 динара, у укупном
износу главног дуга и камате;
2)
отпише дуг по основу пореза на
зараде за период од 01. 09. до 31. 12. 2015. године
од 2.680,76 динара, у укупном износу главног
дуга и камате.
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Члан 2.
Одлука ступа на снагу даном доношења.
Члан 3.
Одлуку објавити у ,,Службеном листу
општине Неготин,,.
Број: 023-22/2017-I/08
13.11.2017. године
Неготин
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ
НЕГОТИН
ПРЕДСЕДНИК,
Владимир Величковић, дипл. педагог
физичке културе,с.р.
На основу члана 117. став 3. тачка 4. и
члана 116. став 5. Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл.гласник РС“,бр.
88/2017), члана 42. тачка 52. Статута општине
Неготин („Сл.лист општине Неготин“,број:
09/2015-пречишћен текст) и тачке 3. Одлуке о
распуштању Скупштине општине Неготин и
образовању Привременог органа општине
Неготин („Службени гласник РС“; бр. 96/2017),
донео је
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
OСНОВНЕ ШКОЛЕ „ВЕРА
РАДОСАВЉЕВИЋ“ У НЕГОТИНУ
Члан 1.
У Решењу о именовању чланова Школског
одбора Основне школе „Вера Радосављевић“ у
Неготину („Сл.лист општине Неготин“,број
30/2014 и 6/2015 ) врши се следећа измена
I-РАЗРЕШАВА
СЕ
дужности,
члан
Школског одбора Основне школе „Вера
Радосављевић“ у Неготину, Дарко Ристић – из
редова запослених у установи.
II-ИМЕНУЈЕ СЕ за члана
Школског
одбора Основне школе „Вера Радосављевић“ у
Неготину,
Михајловић Оливера- из редова
запослених у установи.
Члан 2.
Мандат новоименованог члана Школског
одбора Основне школе „Вера Радосављевић“ у
Неготину, из члана 1. овог решења, траје до
истека мандата Школског одбора
Основне
школе „Вера Радосављевић“ у Неготину.
Члан 3.
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Неготин“.

13.11.2017.

Број:022-31/2017-I/08
Дана:13.11.2017.године
Неготин
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ
НЕГОТИН
ПРЕДСЕДНИК,
Владимир Величковић, дипл. педагог физичке
културе,с.р.

На основу члана 117. став 3. тачка 4. и
члана 116. став 5. Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл.гласник РС“,бр.
88/2017), члана 42. тачка 52. Статута општине
Неготин („Сл.лист општине Неготин“,бр. 9/2015пречишћен текст) и тачке 3. Одлуке о
распуштању Скупштине општине Неготин и
образовању Привременог органа општине
Неготин („Службени гласник РС“; бр. 96/2017),
Привремени орган општине Неготин, на седници
одржаној 13.11.2017. године, донео је
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА OСНОВНЕ
ШКОЛЕ „ ПАВЛЕ ИЛИЋ ВЕЉКО “ У
ДУШАНОВЦУ
Члан 1.
У Решењу о именовању чланова Школског
одбора Основне школе“ Павле Илић Вељко“ у
Душановцу
(„Сл.лист општине Неготин“, бр.
22/2014 , 38/2014, 28/2015 и 8/2017) врши се следећа
измена:
I – РАЗРЕШАВA СЕ дужности члан
Школског одбора Основне школе
“Павле Илић
Вељко“ у Душановцу и то:
-Негуцић Новица, представник из реда родитеља
II – ИМЕНУЈЕ СЕ за члана Школског
одбора Основне школе “ Павле Илић Вељко“ у
Душановцу :
-Божиновић Данијел, представник из реда
родитеља
Члан 2.
Мандат новоименованог члана Школског
одбора из члана 1. став 3. овог Решења траје до
истека мандата Школског одбора Основне школе“
Павле Илић Вељко“ у Душановцу.
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Члан 3.
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Неготин“.
Број: 022-32/2017-I/08
Дана: 13.11.2017.године
Неготин

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ
НЕГОТИН
ПРЕДСЕДНИК,
Владимир Величковић, дипл. педагог
физичке културе,с.р.
На основу члана 123. став 2. и 4. Закона
о социјалној заштити („Сл.гласник РС“,бр.
24/2011) , члана 32. тачка 20. Закона о
локалној самоуправи („Сл.гласник РС“,бр.
129/2007, 83/2014 - др. закон и 101/2016 - др.
закон) , члана 42. тачка 52. Статута општине
Неготин („Сл.лист општине Неготин“,бр.
9/2015-пречишћен текст) и тачке 3. Одлуке о
распуштању Скупштине општине Неготин и
образовању Привременог органа општине
Неготин („Службени гласник РС“; бр.
96/2017), Привремени орган општине
Неготин, на седници одржаној 13.11. 2017.
године, донео је
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНОВА УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ
ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД У
НЕГОТИНУ
Члан 1.
У Решењу о именовању чланова Управног и
Надзорног одбора Центра за социјални рад у
Неготину („Сл.лист општине Неготин“, бр.
38/2014 и 44/2014) врши се следећа измена:
I – РАЗРЕШАВAЈУ СЕ дужности
чланови Управног одбора Центра за социјални
рад у Неготину и то:
-Јасна Лазић-Радосављевић, представник
оснивача
- Круна Стефановић,представник из реда
запослених.
II – ИМЕНУЈУ СЕ за чланове
Управног одбора Центра за социјални рад у
Неготину и то:
-Санела Страиновић, представник оснивача
-Јасна Лазић-Радосављевић, представник из
реда запослених.
Члан 2.
Мандат новоименованих чланова Управног
одбора из члана 1. овог Решења траје до истека
мандата Управног одбора Центра за социјални
рад у Неготину .
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Члан 3.
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Неготин“.
Број: 022-34/2017-I/08
Дана: 13.11.2017.године
Неготин
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ
НЕГОТИН
ПРЕДСЕДНИК,
Владимир Величковић, дипл. педагог физичке
културе,с.р.
На основу тачке 3., а у вези тачке 1. и 2. Одлуке
о распуштању Скупштине општине Неготин и
образовању Привременог органа општине Неготин
(„Службени гласник РС“, број 96/2017), и члана 9.
Закона о платама у државним органима и јавним
службама („Службени гласник РС“, број34/2001,
62/2006 - др. закон, 63/2006 - испр. др. закона,
116/2008 - др. закони, 92/2011, 99/2011 - др. закон,
10/2013, 55/2013, 99/2014 и 21/2016 - др. закон)
Привремени орган општине Неготин, на седници
одржаној дана 13.11.2017. године , донео је
ОДЛУКУ
О РАДНОПРАВНОМ СТАТУСУ И
КОЕФИЦИЈЕНУ ЗА ОБРАЧУН И ИСПЛАТУ
ПЛАТЕ И НАКНАДА ПРЕДСЕДНИКА,
СЕКРЕТАРА И ЧЛАНОВА ПРИВРЕМЕНОГ
ОРГАНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
Члан 1.
Овом Одлуком уређује се начин утврђивања
плата ,додатака и осталих примања председника,
секретара и чланова Привременог органа општине
Неготин ( у даљем тексту: Привремени орган).
Члан 2.
У Привременом органу општине Неготин, на
сталном раду су:
Владимир
Величковић
–
председник
Привременог органа,
чланови: -Бобан Стингић и Мерлина Селенић и
Драгослав Нинић, секретар Привременог органа.
Члан 3.
Председник, секретар и чланови привременог
органа који су на сталном раду у овом органу
примају плату.
Чланови Привременог органа који нису на
сталном раду у привременом органу примају посебну
накнаду.
Члан 4.
Плате именованих лица из члана 2. став 1. ове
одлуке утврђују се на основу :
1. основице за обрачун плате ( у даљем тексту:
основица)
2. коефицијента
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3. додатка на плату
4. обавезе које именовано лице плаћа по
основу пореза и доприноса за обавезно
социјално осигурање из плате, у складу са
законом.
Основну плату именованих лица из става 1.
овог члана чине производ основице и
коефицијента.
Члан 5.
Основицу за обрачун и исплату плата
утврђује Влада Републике Србије.
За обрачун и исплате плата председника и
чланова Привременог органа примењује се
основица за изабрана лица.
За обрачун и исплату плате секретара
Привременог органа примењује се основица за
постављена лица.
Члан 6.
Именованим лицима из члана 2. став 1. ове
одлуке припада додатак на плату у складу са
законом.
Основица за обрачун додатка на плату чини
основна плата утвршена овом одлуком.
Члан 7.
Коефицијенти за обрачун и исплату плата
именованих лица из члана 2. став 1. Ове одлуке
износе:
7,74 за Председника Привременог органа
7,00 за члана Привременог органа
31,00 за секретара привременог органа.
Члан 8.
Именована лица из члана 2. став 1.ове
одлуке имају право на накнаду плате у складу са
законом.
Члан 9.
Члан Привременог органа који није на
сталном раду има право на посебну накнаду за
вршење своје дужности у нето месечном износу
од 30.000,oo динара.
Члан10.
Плате из ове одлуке исплаћују се из два дела
и то први део до 5. и други део до 20. у месецу
за претходни месец.
Посебна накнада члановима Привременог
органа који нису на сталном раду исплаћује се
до 15. у месецу за претходни месец.
Члан 11.
Накнаде трошкова( трошкови доласка на
посао и повратак са посла, службени пут,
употреба сопственог возила у службене сврхе и
др.) и друга примања из ове одлуке исплачује се
према важећим прописима.
Члан 12.
Обрачун и исплата плата именованих лица
из члана 2. став 1. Ове одлуке вршиће се на
основу решења Административне комисије.
Административна
комисија
донеће
појединачна решења у року од 5 дана од дана
ступања на снагу ове одлуке.
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Члан 13.
Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да
важи члан 11. Одлуке о коефицијентима за обрачун и
исплату плата именованих и постављених лица у
општине ,запослених у Општинској управи општине
Неготин и накнадама и другим примањима
члановима привременог органа и радних тела ( „ Сл.
лист општине Неготин“, број 26/09)
Члан 14.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања
у ''Службеном листу општине
Неготин''.
Број: 121-176/2017-I/08
13.11.2017. године
Неготин
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ
НЕГОТИН
ПРЕДСЕДНИК,
Владимир Величковић, дипл.педагог физичке
културе,с.р.
На основу члана 14. Закона о локалним изборима
(„ Сл. гласник РС",бр. 129/2007, 34/2010 – одлука УС
и 54/2011),члана 32.тачка 20. Закона о локалној („Сл.
гласник Републике Србије”, број 129/07, 83/2014 –
др.закон и 101/2016-др. закон ), члана 42. тачка 52.
Статута општине Неготин („ Сл. гласник РС“, број
9/2015-пречишћен текст)
и тачке 3. Одлуке о
распуштању Скупштине општине Неготин и
образовању
привременог
органа
општине
Неготин(„Сл. гласник Републике Србије”, број
96/2017), Привремени орган општине Неготина на
седници одржаној 13.11.2017. године , донео је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЗАМЕНИКА ЧЛАНА
ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ
ОПШТИНЕ НЕГОТИН
Члан 1.
РАЗРЕШАВА СЕ дужности заменика члана
Изборне комисије општине Неготин :
-ГОРАН ЈОВАНОВИЋ-заменик члана, из
Неготина, именован на предлог одборничке групе
„АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ –БУДУЋНОСТ У КОЈУ
ВЕРУЈЕМ:СРПСКА
НАПРЕДНА
СТРАНКА,
СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ,
НОВА СРБИЈА, СРПСКИ ПОКРЕТ ОБНОВЕ,
ПОКРЕТ СОЦИЈАЛИСТА“.
Члан 2.
Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Неготин“
Образложење
Правни основ за доношење овог решења
садржан је у члану 14. Закона о локалним изборима
(„ Сл. гласник РС",бр. 129/2007, 34/2010 – одлука УС
и 54/2011) који прописује начин именовања и састав
Изборне комисије.
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Члан 32.тачка 20. Закона о локалној („Сл.
гласник Републике Србије”, број 129/07, 83/2014
– др.закон и 101/2016-др. закон ) и ), члан 42.
тачка 52. Статута општине Неготин („ Сл.
гласник РС“, број 9/2015-пречишћен текст)
прописују да Скупштина општине у складу са
законом обавља и друге послове
утврђене
законом и статутом.
Привременом органу општине Неготин је
,дана 07. 11. 2017. године, Горан Јовановић
поднео оставку на функцију заменика члана у
Изборној комисији општине Неготин.
Обзиром да је Изборну комисију
општине Неготин именовала Скупштина
општине Неготин,а да је тачком 3. Одлуке о
распуштању Скупштине општине Неготин и
образовању Привременог органа општине
Неготин („Сл.гласник РС“ бр. 96/2017)
прописано да Привремени орган обавља текуће
и
неодложне
послове
из
надлежности
Скупштине општине и извршних органа
општине Неготин утврђене законом и Статутом
општине, до конституисања Скупштине и избора
извршних органа општине након одржаних
избора у складу са законом, то је одлучено као у
диспозитиву овог Решења.
Упутство о правном средству: Против ове
Одлуке може се изјавити жалба Управном суду у
Београду, у року од 24 часова од дана доношења
решења.
Број:013-13/2017-I/08
Дана 13.11.2017.године
Неготин
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ
НЕГОТИН
ПРЕДСЕДНИК,
Владимир Величковић, дипл.педагог
физичке културе,с.р.
На основу члана 116. став 5. и члана 118.
Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл.гласник РС“,бр. 88/2017),,
члана 32. тачка 9. Закона о локалној
самоуправи („Сл. гласник РС“, бр.129/2007 ,
83/2014 – др.закон и 101/2016- др. закон),
члана 42. тачка 10. Статута општине Неготин
(„Сл. лист општине Неготин“, бр.9/2015 –
пречишћен текст), и тачке 3. Одлуке о
распуштању Скупштине општине Неготин и
образовању Привременог органа општине
Неготин („Службени гласник РС“; бр.
96/2017), Привремени орган општине
Неготин, на седници одржаној 13.11.2017.
године, донео је
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РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ
ОДБОРА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ
„ПЧЕЛИЦА“ У НЕГОТИНУ
Члан 1.
За чланове Управног одбора Предшколске
установе „Пчелица“ у Неготину именују се:
- Горан Патрујкић, представник јединице
локалне самоуправе,
- Татјана Васић, представник јединице локалне
самоуправе
- Емилија Петровић, представник јединице
локалне самоуправе,
- Светлана Јонашковић, представник из реда
запослених,
- Божица Николић, представник из реда
запослених,
- Јелена Милојевић, представник из реда
запослених,
- Дамир Јовановић, представник из реда
родитеља,
- Марко Милосављевић, представник из реда
родитеља и
- Елизабета Илић , представник из реда
родитеља.
Члан 2.
Именовањем
чланова
Управног
одбора
Предшколске установе „Пчелица“ у Неготину
престаје мандат члановима Привременог Управног
одбора Предшколске установе „Пчелица“ у
Неготину.
Члан 3.
Мандат чланова Управног одбора Предшколске
установе „Пчелица“ у Неготину траје четири године.
Члан 4.
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Неготин“.
Број: 022-33/2017-I/08
13.11. 2017. године
Неготин
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ
НЕГОТИН
ПРЕДСЕДНИК,
Владимир Величковић, дипл. педагог физичке
културе,с.р.
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На основу тачке 6. Одлуке о распуштању
Скупштине општине Неготин и образовању
Привременог
органа
општине
Неготин
(„Службени гласник РС“, број 96/2017)
Привремени орган општине Неготин, на седници
одржаној 13.11. 2017.године, донео је
ОДЛУКУ
О ОБРАЗОВАЊУ
АДМИНИСТРАТИВНЕ КОМИСИЈЕ
Члан 1.
Образује се Административна комисија, као
радно тело Привременог органа општине
Неготин у саставу:
1. Мерлина Селенић-председник
2. Далибор Ранђеловић-члан
3. Далибор Машић-члан
4. Татјана Панић-члан
5.Слађана Динкић
Члан 2.
Административна
комисија
доноси
појединачна акта у вези са утврђивањем права и
дужности, плата, додатака и накнада плата
председника, секретара и чланова Привременог
органа општине Неготин, који су на сталном
раду, као и лица која су постављена у органима
општине, одлучује о правима изабраних и
постављених лица по њиховом престанку
мандата у органима општине, прати и даје
мишљења Привременом органу у погледу
прописа којима се утврђују статусна и друга
питања функционера у складу са законом.
Стручне и административне послове
за потребе Комисије обављаће Општинска
управа Општине Неготин.
Члан 3.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу
општине Неготин“.
Број: 016-62/2017-I/08
Дана 13.11.2017.године
Неготин

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ
НЕГОТИН
ПРЕДСЕДНИК,
Владимир Величкоивић, дипл. педагог
физичке културе,с.р.
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На основу члана 29. став 4. и 30. став 1. тачка
1. и тачка 2. Закона о јавној својини (,,Службени
гласник РС”, број: 72/2011, 88/2013, 105/2014,
104/2016 -др. закон и 108/2016), члана 3. став 3.
Уредбе о условима прибављања и отуђења
непокретности непосредном погодбом, давањем у
закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног
надметања и прикупљања писмених понуда
(,,Службени гласник РС”, број: 24/2012, 48/2015 и
99/2015, 42/2017 и 94/2017), члана 42. став 1.
тачка 14. Статута општине Неготин (“Службени
лист општине Неготин”, бр. 9/2015-пречишћен
текст) и тачке 3. Одлуке о распуштању Скупштина
општине Неготин и образовању Привременог
органа општине Неготин (,,Службени гласник
РС”, број: 96/2017), Привремени орган општине
Неготин на седници одржаној 13.11.2017.године,
донео је
ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ПРИБАВЉАЊА
НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ
ОПШТИНЕ НЕГОТИН НЕПОСРЕДНОМ
ПОГОДБОМ, РАЗМЕНОМ У К.О.: ПРАХОВО
Члан 1.
ПРИСТУПА СЕ прибављању непокретности
у јавну својину општине Неготин непосредном
погодбом- разменом између општине Неготин и
ЕЛИКСИРА
ПРАХОВО
ИНДУСТРИЈА
ХЕМИЈСКИХ ПРОИЗВОДА ДОО ПРАХОВО,
матични број: 07309783, ПИБ 100777129 и то:
1- Кп.бр. 1596/2 у површини од 2602 м2,
2- Кп.бр. 1910 у површини од 706 м2,
3- Кп.бр. 1939/1 у површини од 1221 м2,
4- Кп.бр.2163/1 у површини од 3148 м2,
5- Кп.бр.5823/3 у површини од 384 м2,
6- Кп.бр.5823/4 у површини од
11068 м2,
7- Кп.бр.5827/2 у површини од 1760 м2, које
сe по листу непокретности,
број: 1626, К.О.: Прахово, воде као јавна
својина општине Неготин и
1- Кп.бр.1934/2 у површини од 399 м2,
2 - Кп.бр.1934/3 у површини од 548 м2,
3 - Кп.бр.1952/2 у површини од 555 м2,
4 - Кп.бр.2011/2 у површини од 77 м2,
5 - Кп.бр.2012/1 у површини од 15 м2,
6 - Кп.бр.2143/2 у површини од 127 м2,
7- Кп.бр.2151/2 у површини од 2881 м2,
8- Кп.бр.2158/2 у површини од 198 м2,
9 - Кп.бр.2162/5 у површини од 510 м2,
10 - Кп.бр.2231/2 у површини од 2146 м2,
11- Кп.бр.2231/3 у површини од 4994 м2,
12 - Кп.бр.2300/2 у површини од 3265 м2,
13- Кп.бр.2300/3 у површини од 1660 м2,
14 - Кп.бр.2300/4 у површини од 639 м2,
15 - Кп.бр.2300/5 у површини од 78 м2,
16 - Кп.бр.2385/1 у површини од 3118 м2,
које сe по листу непокретности, број: 1631, К.О.:
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Прахово, воде као приватна својина „Еликсир
Прахово“ Индустрија хемијских производа
ДОО, Прахово, а за потребе реализације Плана
детаљне регулације за комплекс Хемијске
индустрије у Прахову, објављеном у “
Службеном листу општине Неготин“, број:
21/2014, који је оправдано и целисходно
реализовати управо на парцелама у приватној
својини.
Члан 2.
Формира се Комисија за спровођење
поступка прибављања непoкретности у К.О.:
Прахово непосредном погодбом- разменом у
јавну својину општине Неготин, у следећем
саставу:
Владимир Величковић, председник,
Милош Гагић, заменик председника,
Горан Лепојевић, члан,
Ружица Милановић, заменик члана,
Горан Ристић, члан и
Драгица Живковић, заменик члана
Члан 3.
Задатак Комисије из члана 2. ове Одлуке је
да у поступку прибављања непокретности из
члана 1. ове Одлуке у свему поступи према
одредбама Закона о јавној својини и Уредби о
условима прибављања и отуђења непокретнoсти
непосредном погодбом, давањем у закуп ствари
у јавној свјини и поступцима јавног надметања и
прикупљања писмених понуда и да по
окончаном поступку непосредне погодбе сачини
и достави Привременом органу општине
Неготин записник са одговарајућим предлогом
одлуке о прибављању непокретности.
Члан 4.
Непокретности из члана 1. ове Одлуке
прибавиће се по тржишној вредности коју
утврди овлашћени порески орган у складу са
Законом о јавној својини.
Члан 5.
Одлуку о предлогу Комисије из члана 3. ове
Одлуке, донеће Привремени орган општине
Неготин.
Члан 6.
Одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном листу општине
Неготин”.
Број:464-26/2017-I/08
13.11.2017. године
Неготин
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ
НЕГОТИН
ПРЕДСЕДНИК,
Владимир Величкоивић, дипл. педагог
физичке културе,с.р.
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На основу члана 27. став 2. Закона о јавним
службама ( „ Сл. гласник РС“, бр. 42/91, 71/94,
79/2005 - др. закон, 81/2005 - испр. др. закона,
83/2005 - испр. др. закона и 83/2014 - др. Закон),
члана 32. став 8. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС", број 129/2007 , 83/2014
- др. закон и 101/2016-др.закон) и члана 42. став
9. Статута општине Неготин ("Службени лист
општине Неготин ", број 9/2015-пречишћен текст)
и тачке 3. Одлуке о распуштању Скупштине
општине Неготин и образовању Привременог
органа општине Неготин („Службени гласник
РС“; бр. 96/2017), Привремени орган општине
Неготин, на седници одржаној 13.11.2017. године,
донела је
ОДЛУКУ
O УКИДАЊУ ЗАВОДА ЗА
УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И
ПРОЈЕКТОВАЊЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН
Члан 1.
Укида се Завода за урбанистичко планирање и
пројектовање општине Неготин (у даљем тексту:
Завод за урбанизам), основаног ради обављања
делатности
урбанистичког
планирања
и
пројектовања и израде урбанистичке документације,
уписан у судски регистар Трговинског суда у
Зајечару, решењем број Фи 8/06 од 01.03.2006.године
, матични број: 17121251, ПИБ: 100565388.
Члан 2.
Завод за урбанизам је основан Одлуком о
оснивању Завода за урбанистичко планирање и
пројектовање општине Неготин као организације са
статусом правног лица из Неготина бр. 023-4/2006-I
од 01. 02. 2006. године која је објављена у "Сл. листу
општине Неготин" бр. 3/2006 .

Оснивач Завода за урбанизам је Општина
Неготин, Трг Стевана Мокрањац 1, матични број
07233345. Констатује се да су испуњени сви законом
предвиђени услови за покретање поступка
ликвидације Завода за урбанизам.
Члан 3.
Права, обавезе и одговорности и средства
Завода за урбанизам која чине: покретна и
непокретна имовина и новчана средства, преузима
општина Неготин.
Члан 4.
На основу ове одлуке спровешће се поступак
редовне ликвидације, у складу са законом.
За ликвидационог управника Завода за
урбанизам именује се Валентина Николовска,
дипломирани инжењер архитектуре, из Неготина
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Накнаду
за
рад
ликвидационог
управника одређује се у месечном нето износу
од 5.000,00 динара.
Досадашњем заступнику Завода за
урбанизам престају права заступања.
Члан 5.
Позивају се повериоци да пријаве своја
потраживања према Завода за урбанизам
најкасније у року од 90 дана од дана
објављивања огласа о покретању поступка
ликвидације у "Службеном гласнику Републике
Србије".
Потраживања се подносе на адресу: Завода
за урбанистичко планирање и пројектовање
општине Неготин - у ликвидацији, Неготин, Ул.
Станка Пауновића 1а.
Упозоравају се повериоци да ће им
потраживања бити преклудирана ако их не
пријаве најкасније у року од 30 дана од
последњег дана објављивања огласа о
ликвидацији.
Ликвидација Завода за урбанизам почиње
даном регистрације одлуке о ликвидацији и
објављивањем огласа о покретању ликвидације,
у складу са законом о регистрацији.
Ликвидациони управник ће свим познатим
повериоцима упутити и писано обавештење о
покретању ликвидације Завода за урбанизам,
најкасније у року од 15 дана од дана почетка
ликвидације.
Све приспеле пријаве потраживања, као и
потраживања познатих поверилаца Завода за
урбанизам ће евидентирати у листу пријављених
потраживања и сачинити листу признатих и
оспорених потраживања.
Ако поверилац чије је потраживање
оспорено не покрене поступак пред надлежним
судом у року од 15 дана од дана пријема
обавештења о оспоравању потраживања и у
истом року о томе писаним путем не обавести
Завода за урбанизам, то потраживање се сматра
преклудираним.
Од дана регистрације ове Одлуке Завода за
урбанизам не може предузимати нове послове,
већ само послове везане за спровођење
ликвидације који обухватају: уновчење имовине,
наплату потраживања, исплату поверилаца и
друге нужне послове.
Позивају се сви дужници установе да измире
своје обавезе према Завода за урбанизам.
Ликвидациони управник ће одмах, а
најкасније у року од 15 дана од дана доношења
ове одлуке, поднети Привредном суду у Зајечару
ову одлуку уз регистрациону пријаву покретања
поступка ликвидације, ради регистрације
ликвидације Завода за урбанизам у Регистар.
Ликвидациони управник ће у року од 30
дана од почетка ликвидације саставити почетни
ликвидациони биланс као ванредни финансијски

13.11.2017.

извештај у складу са прописима којима се уређују
рачуноводство и ревизија.
Ликвидациони управник ће најраније 90 дана, а
најкасније 120 дана од дана почетка ликвидације,
саставити почетни ликвидациони извештај, а након
доношења одлуке надлежног органа о усвајању
истог, предузети потребне радње за регистрацију
почетног ликвидационог извештаја у складу са
Законом о регистрацији.
Члан 6.
Од дана регистрације ове Одлуке, Завод за
урбанизам не може предузимати нове послове, већ
само послове везане за спровођење ликвидације који
обухватају
наплату
потраживања,
исплату
поверилаца и друге нужне послове.
Ликвидациони управник заступа Завода за
урбанизам у ликвидацији и одговоран је за
законитост пословања Завода за урбанизам у
ликвидацији.
Члан 7.
За све што није прописано овом Одлуком,
примењиваће се одговарајуће одредбе закона
Члан 8.
Ступањем на снагу ове Одлуке, престају да важе
општа акта Завода за урбанизам престаје мандат
директору, управном одбору и надзорном одбору
Завода за урбанизам
Члан 9.
Ступањем на снагу ове Одлуке, престаје радни
однос свих запослених лица у Заводу за урбанизам,
као и лица ангажованих по другим основима (
привремени и повремени послови, уговор о делу,
уговор о стручном оспособљавању и усавршавању,
допунски рад и друго).
Члан 10.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном листу Општине
Неготин".
Број: 023-23/2017-I/08
13.11.2017. године
Неготин

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

13.11.2017.
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