06.10.2015.

„Службени лист општине Неготин“

На основу члана 46. став 4 у вези става 1.
тачка 1. Закона о локалним изборима (''Службени
гласник РС“ број 129/07, 34/10-одлука УС и 54/11
) и члана 36. Статута општине Неготин ( „Сл. лист
општине Неготин“, бр. 9/2015-пречишћен текст),
Скупштина општине Неготин,
на седници
одржаној данa 01.10.2015. године, донела
ОДЛУКУ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКУ
СКУПШТИНЕ НЕГОТИН
Члан 1.
Утврђује се да је одборнику Скупштине
општине Неготин Наташи Керкез,престао мандат
због поднете оставке.
Члан 2.
Ова Одлука ће се објавити у ''Службеном листу
општине Неготин''.
Поука о правном средству: Против ове Одлуке
може се изјавити жалба Управном суду у
Београду у року од 48 часова од дана доношења
Одлуке.

Број:016-94/2015-I/08
Датум: 01.10. 2015. године
Неготин

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
ПРЕДСЕДНИК,
др мед. Љубисав Божиловић,с.р.

На основу члана 32. тачка 20. Закона о
локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, број
129/2007 и 83/2014-др.закон“) и члана 42. тачка 9.
и 34. Статута општине Неготин („Сл.лист
општине Неготин“, број 9/2015 – пречишћен
текст), Скупштина општине Неготин на седници
одржаној 01.10.2015. године, донела је
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ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ СА
ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ И
МИШЉЕЊЕМ ОВЛАШЋЕНОГ РЕВИЗОРА
НА ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2014.
ГОДИНУ
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА КОМУНАЛНЕ
ДЕЛАТНОСТИ „БАДЊЕВО“ НЕГОТИН

Члан 1.
УСВАЈА СЕ Извештај о раду
са
финансијским
извештајем
и
мишљењем
овлашћеног ревизора на финансијски извештај за
2014. годину Јавног предузећа за комуналне
делатности „Бадњево“ Неготин, који је усвојио
Надзорни одбор Јавног предузећа за комуналне
делатности „Бадњево“ Неготин, на седницама
одржаних дана 25.05.2015. године и 25. 06. 2015.
године.
Члан 2.
Одлуку објавити у „Службеном листу
општине Неготин“.

Број:402-51/2015-I/08
01.10.2015. године
Неготин

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
ПРЕДСЕДНИК,
др мед. Љубисав Божиловић,с.р.

На основу члана 35. став 7 . Закона о
планирању и изградњи („Сл.гласник РС,”бр.
72/2009, 81/2009- испр., 64/2010 – одлука УС,
24/2011, 121/2012,42/2013 –Одлука УС, 50/2013 –
Одлука УС , 98/2013 – Одлука УС ,132/2014 и
145/2014), члана 32. став 1. тачка 5. Закона о
локалној самоуправи
(„Сл.гласник РС“,бр.
129/2007 и 83/2014-др.закон) и члана 42. став 1.
тачка 6. Статута општине Неготин („Сл.лист
општине Неготин“, бр. 9/2015- пречишћен текст),
Скупштина општине Неготин на седници
одржаној дана 01.10.2015.године, доноси
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„Службени лист општине Неготин“

ОДЛУКУ
о доношењу Плана детаљне регулације за
туристичко рекреативни комплекс “Дунавски
бисер“ у Михајловцу
Члан 1.
Доноси се План детаљне регулације за
туристичко рекреативни комплекс „Дунавски
бисер“ у Михајловцу.
Члан 2.
План детаљне регулације за туристичко
рекреативни комплекс „Дунавски бисер“ у
Михајловцу израдило је Друштво са ограниченом
одговорношћу за планирање, пројектовање,
аутоматску обраду података и инжењеринг
„ИНФОПЛАН“Д.О.О. Аранђеловац, ул.Краља
Петра I бр.29.
Члан 3.
Саставни део ове Одлуке је План детаљне
регулације за туристичко рекреативни комплекс
„Дунавски бисер“ у Михајловцу, који се састоји
из текстуалног и графичког дела.
Члан 4.
Након
доношења,
План
детаљне
регулације објављује се у „Службеном листу
општине Неготин“ и на сајту Општине Неготин .
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном листу општине
Неготин“.
Број 350-126/2015-I/08
01.10.2015. године
Неготин
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
ПРЕДСЕДНИК,
др мед. Љубисав Божиловић,с.р.
Плана детаљне регулације за туристичко
рекреативни комплекс “Дунавски бисер“ у
Михајловцу налази се на диску.

06.10.2015.

На основу члана 32. тачка 20. Закона о
локалној
самоуправи
(„Сл.гласник
РС“,
бр.129/2007 и 83/2014-др.закон) и члана 42. тачка
52. Статута општине Неготин ( „Сл. лист општине
Неготин“, бр. 9/2015-пречишћен текст), а у вези
члана 13. Закона о безбедности саобраћаја на
путевима ("Сл. гласник РС", бр. 41/2009, 53/2010,
101/2011, 32/2013 - одлука УС и 55/2014),
Скупштина општине Неготин, на седници
одржаној 01.10.2015. године, донела је
ОД Л УКУ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕГИЈЕ
БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА
ПУТЕВИМА
ОПШТИНЕ НЕГОТИН ЗА ПЕРИОД 20152020. ГОДИНЕ
Члан 1.
Приступа
се
изради
Стратегије
безбедности саобраћаја на путевима општине
Неготин за период 2015.-2020. године .
Члан 2.
Сврха израде Стратегије јесте упознавање
са стањем безбедности саобраћаја у којем се
налазимо сада, дефинисање визије безбедности
саобраћаја на путевима општине Неготин у
наредном периоду, одређивање приоритета и
унапређење безбедности саобраћаја на путевима
општине Неготин.
Члан 3.
За поступак и начин израде Стратегије
безбедности саобраћаја на путевима општине
Неготин за период 2015.-2020. године задужују се
председник општине и Општинска управа
општине Неготин .
Председник општине ће формирати
радно тело за израду наведене стратегије.
Члан 4.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном листу општине
Неготин”.
Број:344-141/2015-I/08
Дана:01.10.2015. године
Неготин
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
ПРЕДСЕДНИК,
др мед. Љубисав Божиловић,с.р.

06.10.2015.

„Службени лист општине Неготин“

На основу члана 42. тачка 34. Статута
општине Неготин („Сл. лист општине Неготин“,
бр.9/2015 – пречишћен текст) и члана 18. и 50.
став 3. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник
РС“, бр.119/2012, 116/2013 – аутентично тумачење
и 44/2014 – др.закон), Скупштина општине
Неготин на седници одржаној дана 01.10.2015.
године, доноси
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА I ИЗМЕНУ
И ДОПУНУ ПРОГРАМА РАДА СА
ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ОБЕЗБЕЂЕЊА
УТРОШКА СРЕДСТАВА ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА ЗА ГРАЂЕВИНСКО
ЗЕМЉИШТЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН ЗА
ПЕРИОД 01.01.2015. - 31.12.2015. ГОДИНЕ

Члан 1.
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на I измену и
допуну Програма рада са финансијским планом
обезбеђења утрошка средстава Јавног предузећа
за грађевинско земљиште општине Неготин за
период од 01.01.2015. -31.12.2015. године, који је
донео Надзорни одбор
Јавног предузећа за
грађевинско земљиште општине Неготин, на
седници одржаној дана 04.08.2015. године.

Члан 2.
Ово решење објавити у“ Службеном
листу општине Неготин“.

Број: 402-52/2015/I/08
01.10.2015. године
Неготин

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
ПРЕДСЕДНИК,
др мед. Љубисав Божиловић,с.р.
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На основу члана 28. став 2. Закона о
комуналним
делатностима
(„Сл.гласник РС“, бр. 88/2011), члана 60. став 1.
тачка 3. Закона о јавним предузећима (
„Сл.гласник
РС“,
бр.119/2012,
116/2013аутентично тумачење и 44/2014 – др.закон) и
члана 42. тачка 35.Статута општине Неготин (
„Сл.лист општине Неготин“ бр.9/2015 –
пречишћен текст), Скупштина општине Неготин
на седници одржаној дана 01.10.2015. године,
донела је
Р Е Ш Е Њ Е
O ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ
НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈКП „БАДЊЕВО“ НЕГОТИН О
УТВРЂИВАЊУ ЦЕНА КОМУНАЛНИХ
УСЛУГА
БР.2172-05/2015-3 ОД 29.07.2015. ГОДИНЕ
I - ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку
о утврђивању цена комуналних услуга бр.217205/2015-3 од 29.07.2015. године, коју је донео
Надзорни одбор ЈКП „Бадњево“ Неготин.
II – Решење и Одлуку Надзорног одбора
ЈКП „Бадњево“ Неготин бр. 2172-05/2015-3 од
29.07.2015.године, објавити у „Службеном листу
општине Неготин“.
Број: 380-10/2015-I/08
01.10.2015. године
Неготин
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
ПРЕСЕДНИК,
др мед.Љубисав Божиловић, с.р.
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„Службени лист општине Неготин“

06.10.2015.

На основу члана 31. Статута Јавног предузећа за комуналне делатности „Бадњево“ Наготин, а у складу
са чланом 28. Закона о комуналним делатностима (Сл. гласник РС бр. 88/2011), Надзорни одбор ЈКП
„Бадњево“ Неготин, разматрајући предлог цена за производњу и испоруку питке воде на својој седници
одржаној дана 29.07.2015. године, донео је
ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА
1. На основу Калкулације производње и испоруке питке воде, утврђују се цене комуналних услуга, воде, без
обрачунатог ПДВ-а и то:
ВОДА
Ред.бр.

јед.мере

цена/дин.

Домаћинство

м³

38,97

2.

Установе

м³

74,22

3.

Привреда

м³

111,33

м³

30 % од цене воде

1.

Врсте услуге

4. Хаваријска цена воде без обрачунавања
канализације*

“Право на хаваријску цену воде имају корисници за која овлашћена служба ЈКП „Бадњево“ Неготин
утврди да нису могли да примете хаварију на водоводној мрежи, а обрачун у датом обрачунском периоду је
већи 10 и више пута од просечне потрошње у претходној години“.
2.

Одлука ступа на снагу по добијању сагласности од оснивача.

3.

Одлуку доставити: оснивачу на сагласност, вд. директору, тех. директору, служби рачуноводства и
архиви.

Број: 2172-05/2015-3
29.07.2015. године
Неготин

НАДЗОРНИ ОДБОР ЈКП „БАДЊЕВО“ НЕГОТИН
Председник Надзорног одбора,
Бранко Марковић,с.р.

06.10.2015.

„Службени лист општине Неготин“

На основу члана 28. став 2. Закона о
комуналним делатностима (“Сл.гласник РС“, бр.
88/2011), члана 60. став 1. тачка 3. Закона о јавним
предузећима („Сл.гласник РС“, бр. 119/2012,
116/2013 – аутентично тумачење и 44/2014 –
др.закон), члана 42. тачка 35. Статута општине
Неготин („Сл.лист општине Неготин“, бр. 9/2015
– пречишћен текст) и члана 17. став 1. Тарифног
система за обрачун топлотне енергије за тарифне
купце („Сл. лист општине неготин“, бр.19/2013,
41/2014 и 1/2015), Скупштина општине Неготин,
на седници одржаној дана 01.10. 2015.године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП „БАДЊЕВО“
НЕГОТИН О УТВРЂИВАЊУ ВАЛУТЕ
ПЛАЋАЊА ВАРИЈАБИЛНОГ И ФИКСНОГ
ДЕЛА ИЗНОСА ЗА ГРЕЈНУ СЕЗОНУ
2015./2016.
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о
утврђивању валуте плаћања варијабилног и
фиксног дела износа за грејну сезону 2015./2016.,
коју је донео Надзорни одбор ЈКП „Бадњево“
Неготин, дана 24.08.2015.године, под бројем 242505/2015-2/1.
II
Решење и Одлуку Надзорног одбора ЈКП
„Бадњево“ Неготин бр. 2425-05/2015-2/1
од
24.08.2015.године, објавити у „Службеном листу
општине Неготин“.
Број: 380-11/2015-I/08
01.10.2015.године
Неготин
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
ПРЕДСЕДНИК,
др мед. Љубисав Божиловић,с.р.
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„Службени лист општине Неготин“

06.10.2015.

06.10.2015.

„Службени лист општине Неготин“

На основу члана 32. тачка 9. Закона о
локалној самоуправи („Сл. гласник РС“,
бр.129/2007 и 83/2014 – др.закон), члана 39.
Закона о култури („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009) и
члана 42. став 1. тачка 10. Статута општине
Неготин („Сл. лист општине Неготин“, бр. 9/2015
- пречишћен текст), Скупштина општине Неготин
на седници одржаној 01.10.2015. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА
МУЗЕЈА КРАЈИНЕ НЕГОТИН
I
РАЗРЕШАВА СЕ Ивица Трајковић, дипл.
економиста из Неготина, вршиоца дужности
директора Музеја Крајине Неготин, са даном
доношења овог решења.
II
Ово Решење објавити у „Службеном
листу општине Неготин“.
Број:022-51/2015-I/08
Дана: 01.10.2015. године
Неготин

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
ПРЕДСЕДНИК,
др мед.Љубисав Божиловић,с.р.

На основу члана 34. Закона о култури
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/2009), члана 32. тачка 9.
Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“,
бр.129/07 и 83/2014 – др.закон) и члана 42. тачка
10. Статута општине Неготин („Сл. лист општине
Неготин„
бр.9/2015–пречишћен
текст),
Скупштина општине Неготин на седници
одржаној 01.10. 2015. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА МУЗЕЈА
КРАЈИНЕ НЕГОТИН
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I
ИМЕНУЈЕ СЕ Ивица Трајковић,
дипл.економиста из Неготина, за директора
Музеја Крајине Неготин, почев од дана доношења
овог решења , за мандатни период од четири
године.
II
Ово решење објавити у „Службеном
листу општине Неготин“.
Број:022-52/2015-I/08
Дана: 01.10.2015.године
Неготин
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
ПРЕДСЕДНИК,
др мед. Љубисав Божиловић,с.р.
На основу члана 32. тачка 9. Закона о
локалној самоуправи („Сл. гласник РС“,
бр.129/2007 и 83/2014 – др.закон), члана 39.
Закона о култури („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009) и
члана 42. тачка 10. Статута општине Неготин
(„Сл. лист општине Неготин“, бр. 9/2015 пречишћен текст), Скупштина општине Неготин
на седници одржаној 01.10.2015. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА
ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА НЕГОТИН
I
РАЗРЕШАВА СЕ Ненад Војиновић,
мастер историчар из Неготина,
вршиоца
дужности директора Историјског архива Неготин,
са даном доношења овог решења.
II
Ово Решење објавити у „Службеном
листу општине Неготин“.
Број:022-53/2015-I/08
Дана: 01.10.2015. године
Неготин
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
ПРЕДСЕДНИК,
др мед.Љубисав Божиловић,с.р.

Број 23 Страна 558

„Службени лист општине Неготин“

На основу члана 34. Закона о култури
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/2009), члана 32. тачка 9.
Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“,
бр.129/07 и 83/2014 – др.закон) и члана 42. тачка
10. Статута општине Неготин („Сл. лист општине
Неготин„
бр.9/2015–пречишћен
текст),
Скупштина општине Неготин на седници
одржаној 01.10. 2015. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА
ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА НЕГОТИН
I
ИМЕНУЈЕ СЕ Ненад Војиновић, мастер
историчар из Неготина, за директора Историјског
Архива Неготин, почев од дана доношења овог
решења , за мандатни период од четири године.
II
Ово решење објавити
листу општине Неготин“.

у „Службеном

Број:022-54/2015-I/08
Дана: 01.10.2015.године
Неготин
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
ПРЕДСЕДНИК,
др мед. Љубисав Божиловић,с.р.
На основу члана 54. став 2. и члана 55.
став 3. тачка 4. Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл.гласник РС“,бр.
72/09 , 52/2011, 55/2013, 35/2015-аутентично
тумачење и 68/2015 ) и члана 42. тачка 52. Статута
општине Неготин („Сл.лист општине Неготин“,бр.
9/2015-пречишћен текст) Скупштина општине
Неготин, на седници одржаној 01.10.2015. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ НЕГОТИН

06.10.2015.

Члан 1.
У Решењу о именовању чланова
Школског одбора Техничке школе Неготин
(„Сл.лист општине Неготин“, бр.22/2014) врши се
следећа измена:
I – РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности
чланови Школског одбора Техничке школе
Неготин и то :
-Стаменковић Оливера, представник из
реда родитеља и
-Димитријевић Драгиша, представник из
реда родитеља.
II – ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Школског
одбора Техничке школе Неготин и то :
-Станојевић Даница, представник из
реда родитеља и
-Недељковић Мирјана, представник из
реда родитеља.
Члан 2.
Мандат
новоименованих
чланова
Школског одбора из члана 1. став 3. овог Решења
траје до истека мандата Школског одбора
Техничке школе Неготин .
Члан 3.
Ово Решење објавити у „Службеном
листу општине Неготин“.

Број:022-55/2015-I/08
Дана: 01.10.2015.године
Неготин

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
ПРЕДСЕДНИК,
др мед. Љубисав Божиловић,с.р.

06.10.2015.

„Службени лист општине Неготин“

На основу члана 27. став 10. и члана 29.
став 3. Закона о јавној својини ( „ Сл. лист РС“,
број 72/2011,88/2013 и 105/14) и члана 42. тачка
14. Статута општине Неготин ( „ Сл. лист
општине Неготин“ бр. 9/2015-пречишћен текст)
Скупштина општине Неготин, на седници
одржаној 01. 10. 2015. године, донела је
ОДЛУКУ
О ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У
ЈАВНУ СВОЈИНУ БЕСТЕРЕТНИМ
ПРАВНИМ ПОСЛОМ
Члан 1.
ПРИБАВЉА СЕ
у јавну својину
општине Неготин помоћна зграда у пoвршини 43
м2, која се налази на кп.бр. 4837/2 у КО Рајац, са
кп.бр. 4837/2 на мзв. Пимнице, земљиште под
зградом-објектом у површини од 43м2, све
уписано у лист непокретности број 172 КО Рајац.
Члан 2.
Објекат и земљиште из члана 1. ове
Одлуке прибавља се у корист општине Неготин
бестеретним послом тј.једностраном изјавом о
одрицању од стране власника.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном листу општине
Неготин“.
Број: 464-39/2015-I/08
Дана: 01.10. 2015.године
Неготин
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
ПРЕДСЕДНИК,
др.мед. Љубисав Божиловић,с.р.

Број 23 Страна 559

На основу члана 32. став 1. тачка 9.
Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“,
бр.129/2007 и 83/2014 – др.закон), члана 35.
Закона о јавним предузећима („Сл. гласник
Републике Србије“, бр.119/2012, 116/2013 –
аутентично тумачење и 44/2014 – др.закон) и
члана 42. став 1. тачка 10. Статута општине
Неготин („Сл. лист општине Неготин“ бр.9/2015 –
пречишћен текст), Скупштина општине Неготин
на седници одржаној 01.10.2015. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА
КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ „БАДЊЕВО“
НЕГОТИН
I
РАЗРЕШАВА
СЕ
Голуб
Рајић,
дипл.економиста из Неготина, функције вршиоца
дужности директора Јавног предузећа за
комуналне делатности „Бадњево“ Неготин.
II
Голуб Рајић обављаће функцију вршиоца
дужности директора Јавног предузећа за
комуналне делатности „ Бадњево“ Неготин, до
дана ступања на рад новоименованог директора, у
складу са Законом о јавним предузећима („Сл.
гласник Републике Србије“, бр.119/2012, 116/2013
– аутентично тумачење и 44/2014 – др.закон).
III
Ово решење објавити у „Службеном
листу општине Неготин“.
Број: 023-29/2015-I/08
01.10.2015. године
Неготин
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
ПРЕДСЕДНИК,
др мед. Љубисав Божиловић,с,р.

Број 23 Страна 560

„Службени лист општине Неготин“

На основу члана 21. став 2., члана 31. став
3. и члана 33. став 1. Закона о јавним предузећима
(„Сл. гласник РС“, бр. 119/2012, 116/2013 –
аутентично тумачење и 44/2014 – др.закон), члана
32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи
(„Сл. гласник РС“, бр.129/2007 и 83/2014 –
др.закон) и члана 42. став 1. тачка 10. Статута
општине Неготин („Сл. лист општине Неготин“,
бр. 9/2015- пречишћен текст), Скупштина
општине Неготин, на седници одржаној
01.10.2015. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА ЗА КОМУНАЛНЕ
ДЕЛАТНОСТИ „БАДЊЕВО“ НЕГОТИН
I
ИМЕНУЈЕ
СЕ
Голуб
Рајић,
дипл.економиста из Неготина за директора Јавног
предузећа за комуналне делатности „Бадњево“
Неготин, на период од четири године.
II
Именовани је дужан да ступи на рад у
року од осам дана од дана објављивања овог
решења у „Службеном гласнику Републике
Србије“.
III
Решење објавити у „Службеном гласнику
Републике Србије“, у „Службеном листу општине
Неготин“ и на интернет страници општине
Неготин.
Број: 023-30/2015-I/08
Дана:01.10.2015.године
Неготин

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
ПРЕДСЕДНИК,
др мед.Љубисав Божиловић,с.р.

06.10.2015.

На основу члана 39. став 1. тачка 9.
Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“,
бр.129/2007 и 83/2014 – др.закон), члана 54.
Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС“, бр.72/09 и 52/2011)
и члана 42. тачка 10. Статута општине Неготин
(„Сл. лист општине Неготин“, бр.9/2015 –
пречишћен текст), Скупштина општине Неготин
на седници одржаној дана 01.10.2015. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ПЧЕЛИЦА“ У
НЕГОТИНУ
Члан 1.
Решењу о именовању чланова
Управног
одбора
Предшколске
установе
„Пчелица“ у Неготину („Сл. лист општине
Неготин“, бр.15/2013, 34/2013 и 38/2014) врши се
следећа измена:
I - РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности
чланови Управног одбора Предшколске установе
„Пчелица“ у Неготину, и то:
- Живојин Драгишић, представник
јединице локалне самоуправе и
- Драгана Димитријевић – Стојановић,
представник јединице локалне самоуправе.
У

II ИМЕНУЈУ СЕ за чланове
Управног
одбора
Предшколске
установе
„Пчелица“ у Неготину, и то:
- Зоран Милорадовић из Неготина,
представник
јединице
локалне
самоуправе и
- Милош Петковић из Неготина,
представник
јединице
локалне
самоуправе.
Члан 2.
Мандат
новоименованих
чланова
Управног
одбора
Предшколске
установе
„Пчелица“ у Неготину из члана 1. став 3. овог
Решења, траје до истека мандата Управног одбора
Предшколске установе „Пчелица“.

06.10.2015.

„Службени лист општине Неготин“

Члан 3.
Ово Решење објавити у „Службеном
листу општине Неготин“.

Број:022-56/2015-I/08
01.10.2015. године
Неготин

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
ПРЕДСЕДНИК,
др мед. Љубисав Божиловић,с.р.
На основу члана 54. став 2. и члана 55.
став 3. Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл.гласник РС“,бр. 72/09 , 52/2011,
55/2013, 35/2015-аутентично тумачење и 68/2015 )
и члана 42. тачка 52. Статута општине Неготин
(„Сл.лист општине Неготин“, бр. 9/2015пречишћен текст), Скупштина општине Неготин,
на седници одржаној 01.10.2015. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА MУЗИЧКЕ
ШКОЛЕ „СТЕВАН МОКРАЊАЦ“ У
НЕГОТИНУ
Члан 1.
У Решењу о именовању чланова
Школског одбора Музичке школе „Стеван
Мокрањац“ у Неготину
(„Сл.лист општине
Неготин“, бр.22/2014 и 6/2015) врши се следећа
измена:
I – РАЗРЕШАВА СЕ дужности, члан
Школског одбора Музичке школе „Стеван
Мокрањац“ у Неготину, Величковић Александрапредставник јединице локалне самоуправеопштине.
II – ИМЕНУЈЕ СЕ за члана Школског
одбора Музичке школе „Стеван Мокрањац“ у
Неготину,
Ивановић
Вероника-представник
јединице локалне самоуправе-општине.

Број 23 Страна 561

Члан 2.
Мандат
новоименованог
члана
Школског одбора из члана 1. став 3. овог Решења
траје до истека мандата Школског одбора
Музичке школе „Стеван Мокрањац“ у Неготину.
Члан 3.
Ово Решење објавити у „Службеном
листу општине Неготин“.
Број: 022-57/2015-I/08
Дана: 01.10.2015.године
Неготин

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
ПРЕДСЕДНИК,
др мед. Љубисав Божиловић,с.р.

На основу члана 54. став 2. и члана 55.
став 3. тачка 5 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл.гласник РС“,бр.
72/09 , 52/2011, 55/2013, 35/2015-аутентично
тумачење и 68/2015 ) и члана 42. став 52. Статута
општине Неготин („Сл.лист општине Неготин“,бр.
9/2015-пречишћен текст) Скупштина општине
Неготин, на седници одржаној 01.10.2015. године,
донела ј е
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ У НЕГОТИНУ
Члан 1.
У Решењу о именовању чланова
Школског одбора Техничке школе у Неготину
(„Сл.лист општине Неготин“, бр.22/2014) врши се
следећа измена:
I – РАЗРЕШАВА СЕ дужности, члан
Школског одбора Техничке школе у Неготину,
Владимир Величковић - представник јединице
локалне самоуправе –општине.
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„Службени лист општине Неготин“

II – ИМЕНУЈЕ СЕ за члана Школског
одбора Техничке школе у Неготину, Игор
Петровић - представник јединице локалне
самоуправе – општине.
Члан 2.
Мандат
новоименованог
члана
Школског одбора из члана 1. став 3. овог Решења
траје до истека мандата Школског одбора
Техничке школе у Неготину.
Члан 3.
Ово Решење објавити у „Службеном
листу општине Неготин“.
Број: 022-58/2015-I/08
Дана: 01.10.2015.године
Неготин
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
ПРЕДСЕДНИК,
др мед. Љубисав Божиловић,с.р.
На основу члана 32. тачка 9. Закона о
локалној самоуправи („Сл. гласник РС“,
бр.129/2007 и 83/2014 – др.закон), члана 39. став
1. Закона о култури („Сл. гласник РС“, бр.
72/2009) и члана 42. став 1. тачка 10. Статута
општине Неготин („Сл. лист општине Неготин“,
бр. 9/2015 - пречишћен текст), Скупштина
општине
Неготин на седници одржаној
01.10.2015. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА
НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ „ДОСИТЕЈ
НОВАКОВИЋ“ НЕГОТИН
I
ПРЕСТАЈЕ МАНДАТ Сузани Сиротовић, мастер
професору језика и књижевности из Неготина, на
функцији директора Народне библиотеке „Доситеј
Новаковић“ Неготин, са даном 07.10.2015. године,
због истека периода на који је именована.

06.10.2015.

II
Ово Решење објавити у „Службеном
листу општине Неготин“.
Број:022-59/2015-I/08
Дана: 01.10.2015. године
Неготин
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
ПРЕДСЕДНИК,
др мед.Љубисав Божиловић,с.р.
На основу члана 32. став 1. тачка 20.
Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“,
бр.129/2007 и 83/2014 – др.закон), члана 35. став
8. Закона о култури („Сл. гласник РС“, бр.72/2009)
и члана 42. став 52. Статута општине Неготин
(„Сл. лист општине Неготин“, бр.9/2015пречишћен текст), Скупштина општине Неготин
на седници одржаној дана 01.10.2015. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О НЕПРИХВАТАЊУ ПРЕДЛОГА УПРАВНОГ
ОДБОРА НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ
„ДОСИТЕЈ НОВАКОВИЋ“НЕГОТИН
I
НЕ ПРИХВАТА СЕ предлог Управног
одбора Народне библиотеке „Доситеј Новаковић“
Неготин бр. 205 од 18.08.2015. године, да се
Сузана Сиротовић мастер професор језика и
књижевности из Неготина, именује за директора
Народне
библиотеке
„Доситеј
Новаковић“Неготин.
II
Решење објавити у „Службеном листу
општине Неготин“.
Број:022-60/2015-I/08
01.10.2015. године
Неготин
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
ПРЕДСЕДНИК,
др мед. Љубисав Божиловић,с.р.

06.10.2015.

„Службени лист општине Неготин“

На основу члана 37. Закона о култури
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/2009), члана 32. став 1.
тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Сл.
гласник РС“, бр.129/07 и 83/2014 – др.закон) и
члана 42. тачка 10. Статута општине Неготин
(„Сл. лист општине Неготин„ бр.9/15-пречишћен
текст), Скупштина општине Неготин на седници
одржаној 01.10.2015. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ
„ДОСИТЕЈ НОВАКОВИЋ“ НЕГОТИН
I
ИМЕНУЈЕ СЕ Милорад Грбовић,
дипломирани библиотекар –мастер из Неготина,
за вршиоца дужности директора Народне
библиотеке „Доситеј Новаковић“ Неготин, почев
од 08.10.2015. године.
II
Вршилац дужности директора може
обављати ту функцију најдуже једну годину.
III
Ово решење објавити
листу општине Неготин“.

у „Службеном

Број: 022-61/2015-I/08
Дана: 01.10.2015.године
Неготин
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
ПРЕДСЕДНИК,
др мед. Љубисав Божиловић,с.р.

Број 23 Страна 563

На основу члана 12. став 1. Закона о
управљању миграцијама („Сл.гласник РС“, бр.
107/2012) и члана 64. Статута општине Неготин
(„Сл. лист општине Неготин“, бр. 9/2015пречишћен текст) и члана 3. и 26. Пословника о
раду Општинског већа општине Неготин
(„Сл.лист општине Неготин“, бр. 25/08 и 35/2014)
Општинско веће општине Неготин на седници
одржаној дана 21.09.2015. године, донело је
РЕШЕЊЕ
о измени Решења о образовању Локалног
савета за миграције
општине Неготин
I
У Решењу о образовању Локалног савета
за миграције општине Неготин („Сл.лист општине
Неготин“, бр. 42/2014), тачка I мења се и гласи:
„Образује се Локални савет за миграције
општине Неготин (у даљем тексту: Локални савет)
у саставу:
- Председник Локалног савета: Јован
Миловановић, председник општине Неготин
- Секретар Локалног савета: Верица
Црногорац, повереник за избеглице и миграције
општине Неготин,
Чланови Локалног савета:
1. Воја Кожицић, шеф Службе за
заједничке послове, општинског услужног центра
и информатике Општинске управе општине
Неготин,
2. Дејан Недељковић, инспектор у Одсеку
пограничне полиције за странце, сузбијање
илегалних миграција и трговине људима ПС
Неготин,
3. Славица Вујаковић, социјални радник,
представник Центра за социјални рад Неготин,
4. Мирјана Дојчиновић, шеф Одељења за
урбанизам и грађевинарство Општинске управе
општине Неготин,
5. Невенка Антонијевић, запослена на
пословима ликвидатуре у Оделењу за буџет,
финансије и локалну пореску администрацију
Општинске управе општине Неготин.“
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„Службени лист општине Неготин“

II
Ово Решење објавити у „Службеном
листу општине Неготин“.

Број: 561-62/2015-III/07
21.09.2015. године
Неготин

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН
ПРЕДСЕДНИК,
Јован Миловановић,
дипл.инж.електротенике, с.р.

На основу члана 69. Закона о буџетском
систему
(„Службени гласник РС“,број:
54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/201
3,63/2013-испр.,108/2013 и 142/2014) и члана 15.
Одлуке о буџету општине Неготин за 2015.годину
(“Сл.лист општине Неготин”, број: 44/2014,6/2015
и 20/2015) Председник општине Неготин, доноси
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
I
Из средстава утврђених Одлуком о
буџету општине Неготин за 2015.годину („Сл.лист
општине Неготин“, број: 44/2014,6/2015 и
20/2015), у разделу 4.- Општинска управа,глава
1.,програм
15.-локална
самоуправа
0602,
програмска активност -функционисање локалне
самоуправе и градских општина 0602-0001,
функција 110 – извршни и законодавни органи,
финансијски и фискални послови и спољни
послови, позиција 107, економска класификација
499100
–
средства
резерве
–
текућа
резерва,одобравају се средства у
износу од
250.000,00 динара
Туристичкој организацији
Неготин.
II
Средства из става 1.овог решења
распоређују се у оквиру раздела 4. главе 12.Туристичка организација Неготин,програма 4. –
развој туризма 1502,програмске активности –
туристичка промоција 1502-0002,функције 473 –

06.10.2015.

туризам, Туристичкој организацији општине
Неготин и то на позицији 214, економској
класификацији
424200услуге
образовања,културе и спорта,у износу од
250.000,00 динара.
III
О извршењу овог решења стараће се
Одељење за буџет, финансије и локалну пореску
администрацију.
IV
Решење објавити у „Службеном листу
општине Неготин“.
Решење
доставити:
Туристичкој
организацији Неготин, Управи за трезор
Експозитури
Неготин, Одељењу за буџет,
финансије и локалну пореску администрацију и
архиви Општинске управе општине Неготин.
Број: 401-501/2015-II/04
Дана: 16.09.2015. године
Неготин
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН
Јован Миловановић,
дипл.инж.електротехнике,с.р.
Република Србија
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ
НЕГОТИН
Одељење за буџет, финансије и локалну
пореску администрацију
Број: 401-514/2015-IV/04
02.09.2015. године
Неготин
На основу члана 61. Закона о буџетском
систему
(„Службени
гласник
РС“,број:
54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/201
3,63/2013-испр.,108/2013 и 142/2014), и члана 15.
Одлуке о буџету општине Неготин за 2015.
годину
(“Сл. лист општине Неготин”,број:
44/2014,6/2015 и 20/2015) Одељење за буџет,
финансије и локалну пореску администрацију,
доноси

06.10.2015.

„Службени лист општине Неготин“

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ПРОМЕНУ
АПРОПРИЈАЦИЈА ОДОБРЕНИХ
ПРЕДСЕДНИКУ ОПШТИНЕ И
ОПШТИНСКОМ ВЕЋУ ОПШТИНЕ
НЕГОТИН У 2015. ГОДИНИ
I
Одобрава
се
промена
апропријација
председнику
општине
и
општинском већу општине Неготин, у оквиру
законом
предвиђене
могућности
до
5%
апропријације,раздео 2. глава 1. програм 15локална самоуправа 0602, програмска активностфункционисање локалне смоуправе и градских
општина 0602-0001,функција 110 – извршни и
законодавни органи,финансијски и фискални
послови и спољни послови,позиција 26накнаде,бонуси и остали посебни расходи,у
износу од 50.000,00 динара, ради обезбеђења
средстава за набавку материјала за посебне
намене.
II
Измена апропријација ће се
извршити умањењем позиције Одлуке о изменама
и допунама Одлуке о буџету општине Неготин за
2015.годину, и то:
- позиција 26 – накнаде,бонуси и остали посебни
расходи,за 1,82 %,економска класификација
416100-награде запосленима и остали посебни
расходи,у износу од 50.000,00 динара.
III
Износ од 50.000,00 динара, преусмерава
се за намене недовољно планиране Одлуком о
изменама и допунама Одлуке о буџету општине
Неготин за 2015.годину,а ради обезбеђења
средстава за набавку материјала за посебне
намене председника општине и општинског већа
општине Неготин и то на позицији 31- материјал,
економска класификација 426900 – материјали за
посебне намене, у оквиру раздела 2 ,главе 1,
програма
15-локална самоуправа 0602,
програмске активности- функционисање локалне
смоуправе
и
градских
општина
06020001,функције 110 – извршни и законодавни
органи,финансијски и фискални послови и
спољни послови.

Број 23 Страна 565

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 изменама и
допунама Одлуке о буџету општине Неготин за
2015.годину
и Финансијског плана за рад
председника општине и општинског већа општине
Неготин за 2015. годину.
VI
О реализацији дате сагласности стараће
се Одељење за буџет,финансије и локалну пореску
администрацију.
VII
Сагласност за промену апропријација
председнику општине и општинском већу
општине Неготин ,објавити у Службеном листу
општине Неготин.
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.
Република Србија
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ
НЕГОТИН
Одељење за буџет, финансије и локалну
пореску администрацију
Број: 401-563/2015-IV/04
25.09.2015.године
Неготин
На основу члана 61. Закона о буџетском
систему
(„Службени
гласник
РС“,број:
54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/201
3,63/2013-испр.,108/2013 и 142/2014), и члана 15.
Одлуке о буџету општине Неготин за 2015.
годину
(“Сл. лист општине Неготин”,број:
44/2014,
6/2015 и 20/2015) Одељење за буџет, финансије и
локалну пореску администрацију, д о н о с и
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„Службени лист општине Неготин“

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ПРОМЕНУ
АПРОПРИЈАЦИЈА ОДОБРЕНИХ ЦЕНТРУ
ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД НЕГОТИН У 2015.
ГОДИНИ
I
Одобрава се промена апропријација
Центру за социјални рад
Неготин,у оквиру
законом
предвиђене
могућности
до
5%
апропријације, за раздео 4. главу 14,програм 11
социјална и дечја заштита 0901,програмска
активност–
социјалне
помоћи
0901-0001,
функција
090
–Социјална
заштита
некласификована на другом месту, позиција 247трошкови путовања, извор финансирања 04сопствени приходи, у
укупном
износу од
6.000,00 динара, ради обезбеђења средстава за
редован рад у Центру за социјални рад Неготин.
II
Измена апропријација ће се извршити
умањењем позиције Одлуке о буџету општине
Неготин за 2015.годину,и то:
- позиција 247 – трошкови путовања,за
10,71%,економска
класификација
422100трошкови службених путовања ,код Центра за
социјални рад Неготин у износу од 6.000,00
динара.
III
Износ од 6.000,00 динара,
преусмерава се за намене недовољно планиране
Одлуком о буџету општине Неготин за
2015.годину , ради обезбеђења средстава за
финансирање
у Центру за социјални рад
Неготин,позиција
248
–услуге
по
уговору,економска
класификација
423500стручне услуге, а код корисника 423500- стручне
услуге (накнада УО) ,у оквиру раздела, главе ,
програма ,програмске активности и функције из
става I овог решења.
IV
О промени одобрене апропријације на
начин утврђен ставом II и III, упознати
председника
општине Неготин.

06.10.2015.

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 за 2015. 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.

Република Србија
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ
НЕГОТИН
Одељење за буџет, финансије и локалну
пореску администрацију
Број: 401-513/2015-IV/04
02.09.2015. године
Неготин
На основу члана 61. Закона о буџетском
систему
(„Службени
гласник
РС“,број:
54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/201
3,63/2013-испр.,108/2013 и 142/2014), и члана 15.
Одлуке о буџету општине Неготин за 2015.
годину
(“Сл. лист општине Неготин”,број:
44/2014,
6/2015 и 20/2015) Одељење за буџет, финансије и
локалну пореску администрацију, д о н о с и
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„Службени лист општине Неготин“

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ПРОМЕНУ
АПРОПРИЈАЦИЈА ОДОБРЕНИХ ДОМУ
КУЛТУРЕ „СТЕВАН МОКРАЊАЦ“
НЕГОТИН У 2015. 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, програмска активност функционисање локалних установа културе 12010001, функција 820- услуге културе,позиција 183 у
износу од 300.000,00 динара и позиција 184 у
износу од 70.000,00 динара ради обезбеђења
средстава за редован рад у Дому културе „Стеван
Мокрањац“ Неготин.
II
Измена апропријација ће се извршити
умањењем позиције Одлуке о буџету општине
Неготин за 2015.годину, и то:
- позиција 183–плате,додаци и
накнаде запослених (зараде),за 3,04 %,економска
класификација 411100- плате,додаци и накнаде
запослених, у износу од 300.000,00 динара и
- позиција 184–социјални доприноси
на терет послодавца,за 3,81 %,економска
класификација 412100-допринос за пензијско и
инвалидско осигурање, у износу од 70.000,00
динара.
III
Износ од 370.000,00 динара, преусмерава
се за намене недовољно планиране Одлуком о
буџету општине Неготин за 2015.годину, а ради
обезбеђења средстава за финансирање накнаде
запосленог на привремено-повременим пословима
у Дому културе „Стеван Мокрањац“ Неготин, и то
на позицију 191-услуге по уговору, економска
класификација 423100- административне услуге,
у оквиру раздела 4, главе 11 –Установе у култури,
програма 13 .-развој културе 1201, програмске
активности - функционисање локалних установа
културе 1201-0001, функције 820- услуге културе
из става 1.

Број 23 Страна 567

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 Дома
културе „Стеван Мокрањац“ Неготин.
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.
Република Србија
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ
НЕГОТИН
Одељење за буџет, финансије и локалну
пореску администрацију
Број: 401-557/2015-IV/04
24.09.2015. године
Неготин

На основу члана 61. Закона о буџетском
систему
(„Службени
гласник
РС“,број:
54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/201
3,63/2013-испр.,108/2013 и 142/2014), и члана 15.
Одлуке о буџету општине Неготин за 2015.
годину
(“Сл. лист општине Неготин”,број:
44/2014,6/2015 и 20/2015) Одељење за буџет,
финансије и локалну пореску администрацију,
доноси
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„Службени лист општине Неготин“

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ПРОМЕНУ
АПРОПРИЈАЦИЈА ОДОБРЕНИХ МУЗЕЈУ
КРАЈИНА НЕГОТИН У 2015. ГОДИНИ

-

I
Одобрава се промена апропријација
Музеју Крајина Неготин , у оквиру законом
предвиђене могућности , за раздео 4 главу 11 –
Установе у култури, програм 13 .-развој културе
1201, програмска активност - функционисање
локалних установа културе 1201-0001, функција
820- услуге културе,позиција 192-специјализоване
услуге, извор финансирања 07-трансфери од
других нивоа власти у износу од 275.000,00
динара ради обезбеђења средстава за редован рад
у Музеју Крајине Неготин.
II
Измена апропријација ће се извршити
умањењем позиције Одлуке о буџету општине
Неготин за 2015.годину, и то:
позиција 192–специјализоване услуге,за 10,19
%,економска класификација 424200- услуге
образовања,културе и спорта, у износу од
275.000,00 динара и
III
Износ од 275.000,00 динара, преусмерава
се за намене недовољно планиране Одлуком о
буџету општине Неготин за 2015.годину, а ради
обезбеђења средстава за финансирање Пројекта
„Водич кроз објекте Музеја Крајине“ и реплике
изложбе „Битка на Легету“ у Музеју Крајине
Неготин, и то на позицију 191-услуге по уговору,
економска
класификација
423400услуге
информисања,у оквиру раздела 4, главе 11 –
Установе у култури, програма 13 .-развој културе
1201, програмске активности - функционисање
локалних установа културе 1201-0001, функције
820- услуге културе из става 1.
IV
О промени одобрене апропријације на
начин утврђен ставом II и III, упознати
председника општине Неготин.

06.10.2015.

V
За износ одобрене промене апропријација
извршити измене распоређених средстава на
одговарајућим позицијама Одлуке о буџету
општине Неготин и Финансијског плана Музеја
Крајине Неготин.
VI
О реализацији дате сагласности стараће
се Одељење за буџет, финансије и локалну
пореску администрацију.
VII
Сагласност за промену апропријација
Музеју 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.
Република Србија
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ
НЕГОТИН
Одељење за буџет, финансије и локалну
пореску администрацију
Број: 401-581/2015-II/04
02.10.2015. године
Неготин

На основу члана 61. Закона о буџетском
систему
(„Службени
гласник
РС“,број:
54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/201
3,63/2013-испр.,108/2013 и 142/2014), и члана 15.
Одлуке о буџету општине Неготин за 2015.
годину
(“Сл. лист општине Неготин”,број:
44/2014,6/2015 и 20/2015) Одељење за буџет,
финансије и локалну пореску администрацију,
доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ПРОМЕНУ
АПРОПРИЈАЦИЈА ОДОБРЕНИХ МУЗЕЈУ
КРАЈИНА НЕГОТИН У 2015. ГОДИНИ

06.10.2015.

„Службени лист општине Неготин“

I
Одобрава се промена апропријација
Музеју Крајина Неготин , у оквиру законом
предвиђене могућности , за раздео 4 главу 11 –
Установе у култури, програм 13 .-развој културе
1201, програмска активност - функционисање
локалних установа културе 1201-0001, функција
820- услуге културе,позиција 192-специјализоване
услуге, извор финансирања 07-трансфери од
других нивоа власти, у износу од 237.000,00
динара ради обезбеђења средстава за редован рад
у Музеју Крајине Неготин.
II
Измена апропријација ће се извршити
умањењем позиције Одлуке о буџету општине
Неготин за 2015.годину, и то:
- позиција 192–специјализоване услуге,за 9,77
%,економска класификација
424200- услуге
образовања,културе и спорта, у износу од
237.000,00 динара.
III
Износ од 237.000,00 динара, преусмерава
се за намене недовољно планиране Одлуком о
буџету општине Неготин за 2015.годину
и
Финансијским планом Музеја Крајине за 2015.
годину,а ради обезбеђења средстава
за
финансирање јавних радова за 2015. годину у
Музеју Крајине Неготин и то на позицији 191услуге по уговору, економска класификација
423900- остале опште услуге износ од 230.000,00
динара и на позицији 194-материјал,економска
класификација 426900-материјали за посебне
намене износ од 4.000,00 динара и економска
класификација 426800-материјали за одржавање
хигијене и угоститељство износ од 3.000,00
динара, у оквиру раздела , главе, програма,
програмске активности , функције и извора
финансирања из става 1.
IV
О промени одобрене апропријације на
начин утврђен ставом II и III, упознати
председника општине Неготин.
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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 Музеја
Крајине Неготин.
VI
О реализацији дате сагласности стараће
се Одељење за буџет, финансије и локалну
пореску администрацију.
VII
Сагласност за промену апропријација
Музеју 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.
Република Србија
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ
НЕГОТИН
Одељење за буџет, финансије и локалну
пореску администрацију
Број: 401-582/2015-II/04
02.10.2015. године
Неготин
На основу члана 61. Закона о буџетском
систему
(„Службени
гласник
РС“,број:
54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/201
3,63/2013-испр.,108/2013 и 142/2014), и члана 15.
Одлуке о буџету општине Неготин за 2015.
годину
(“Сл. лист општине Неготин”,број:
44/2014,6/2015 и 20/2015) Одељење за буџет,
финансије и локалну пореску администрацију,
доноси
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„Службени лист општине Неготин“

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ПРОМЕНУ
АПРОПРИЈАЦИЈА ОДОБРЕНИХ МУЗЕЈУ
КРАЈИНА НЕГОТИН У 2015. ГОДИНИ
I
Одобрава се промена апропријација
Музеју Крајина Неготин , у оквиру законом
предвиђене могућности , за раздео 4, главу 11 –
Установе у култури, програм 13-развој културе
1201, програмску активност - функционисање
локалних установа културе 1201-0001, функцију
820- услуге културе,позицију
191-услуге по
уговору,извор
финансирања
04-сопствени
приходи, у износу од 80.000,00 динара ради
обезбеђења средстава за редован рад у Музеју
Крајине Неготин.

06.10.2015.

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 2015. годину.
VI
О реализацији дате сагласности стараће
се Одељење за буџет, финансије и локалну
пореску администрацију.
VII
Сагласност за промену апропријација
Музеју Крајине Неготин, објавити у „Службеном
листу општине Неготин“.

II
Измена апропријација ће се извршити
умањењем позиције Одлуке о буџету општине
Неготин за 2015.годину, и то:
- позиција 191– услуге по
уговору,за
21,05 %,економска класификација
423900- остале опште услуге, у износу од
80.000,00 динара.
III
Износ од 80.000,00 динара, преусмерава
се за намене недовољно планиране Одлуком о
буџету општине Неготин за 2015.годину
и
Финансијским планом Музеја Крајине за 2015.
годину,а ради обезбеђења средстава
за
финансирање редовних активности у Музеју
Крајине Неготин и то на
позицији 192специјализоване услуге, економска класификација
424200- услуге образовања,културе и спорта
износ од 65.000,00 динара и на позицији 194материјал,економска
класификација
426900материјали за посебне намене износ од 10.000,00
динара и на позицији 201-нематеријална основна
средства,економска
класификација
515100нематеријална имовина износ од 5.000,00 динара,
у оквиру раздела , главе, програма, програмске
активности , функције и извора финансирања из
става 1.

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.
Република Србија
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ
НЕГОТИН
Одељење за буџет, финансије и локалну
пореску администрацију
Број: 401-553/2015-IV/04
23.09.2015. године
Неготин
На основу члана 61. Закона о буџетском
систему
(„Службени
гласник
РС“,број:
54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/201
3,63/2013-испр.,108/2013 и 142/2014), и члана 15.
Одлуке о буџету општине Неготин за 2015.
годину
(“Сл. лист општине Неготин”,број:
44/2014,
6/2015 и 20/2015) Одељење за буџет, финансије и
локалну пореску администрацију, д о н о с и

06.10.2015.

„Службени лист општине Неготин“

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ПРОМЕНУ
АПРОПРИЈАЦИЈА ОДОБРЕНИХ ЗАВОДУ
ЗА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И
ПРОЈЕКТОВАЊЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН У
2015. ГОДИНИ
I
Одобрава се промена апропријација
Заводу
за
урбанистичко
планирање
и
пројектовање општине Неготин, у оквиру законом
предвиђене могућности до 5% апропријације, за
раздео 4, главу 9 – Завод за урбанистичко
планирање и пројектовање, програм 1 .-локални
развој и просторно планирање 1101,програмска
активност – стратешко,просторно и урбанистичко
планирање 1101-0001,функција 620- развој
заједнице,позиција 155-специјализоване услуге, у
износу од 128.000,00 динара ради обезбеђења
средстава за исплату дневница возачу за службена
путовања у земљи и иностранство за потребе
Општинске управе општине Неготин.
II
Измена апропријација ће се извршити
умањењем позиције Одлуке о буџету општине
Неготин за 2015.годину, и то:
- позиција 155–специјализоване услуге за 1,29
%,економска
класификација
424000специјализоване услуге, у износу од 128.000,00
динара
Износ од 128.000,00 динара, преусмерава
се за намене недовољно планиране Одлуком о
буџету општине Неготин за 2015.годину, а ради
обезбеђења средстава за финансирање исплата
дневница возачу за службена путовања у земљи и
иностранство код Завода за урбанистичко
планирање и пројектовање општине Неготин,и то
на позицију 153-трошкови путовања, економска
класификација 422100- трошкови службеног
путовања у земљи, у оквиру раздела 4,главе 9 –
Завода
за
урбанистичко
планирање
и
пројектовање, програма 1 .-локални развој и
просторно
планирање
1101,програмске
активности
–
стратешко,просторно
и
урбанистичко планирање 1101-0001, функције
620- развој заједнице,износ од 100.000,00 динара и
економска класификација 422200- трошкови
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службеног путовања у иностранство износ од
28.000,00 динара из става 1.
IV
О промени одобрене апропријације на
начин утврђен ставом II и III, упознати
председника општине Неготин.
V
За износ одобрене промене апропријација
извршити измене распоређених средстава на
одговарајућим позицијама Одлуке о буџету
општине Неготин и Финансијског плана Завода за
урбанистичко планирање и пројектовање општине
Неготин за 2015. годину.
VI
О реализацији дате сагласности стараће
се Одељење за буџет, финансије и локалну
пореску администрацију.
VII
Сагласност за промену апропријација
Завода
за
урбанистичко
планирање
и
пројектовање општине Неготин, објавити у
Службеном листу општине Неготин.
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: Заводу за
урбанистичко планирање и пројектовање 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.

Број 23 Страна 572

„Службени лист општине Неготин“

Република Србија
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ
НЕГОТИН
Одељење за буџет, финансије и локалну
пореску администрацију
Број: 401-515/2015-IV/04
03.09.2015. године
Неготин
На основу члана 61. Закона о буџетском
систему
(„Службени
гласник
РС“,број:
54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/201
3,63/2013-испр.,108/2013 и 142/2014), и члана 15.
Одлуке о буџету општине Неготин за 2015.
годину
(“Сл. лист општине Неготин”,број:
44/2014,
6/2015 и 20/2015),Одељење за буџет, финансије и
локалну пореску администрацију,д о н о с и
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ПРОМЕНУ
АПРОПРИЈАЦИЈА ОДОБРЕНИХ МЕСНИМ
ЗАЈЕДНИЦАМА У 2015. ГОДИНИ
I
Одобрава се промена апропријација
Месним заједницама општине Неготин, у оквиру
законом
предвиђене
могућности
до
5%
апропријације,раздео 4. глава 7. програм 15локална самоуправа 0602, програмска активностмесне заједнице 0602-0002,функција 620– развој
заједнице, позиција 139-зграде и грађевински
објекти,у укупном износу од
200.000,00
динара,ради
обезбеђења
средстава
за
финансирање набавке уградне опреме-клима
уређаја у месној заједници Видровац општине
Неготин.
II
Измена апропријација ће се извршити
умањењем позиције Одлуке о изменама и
допунама Одлуке о буџету општине Неготин за
2015.годину, и то:
- позиција 139 – зграде и грађевински
објекти
за 0,30 %,економска класификација
511300-капитално одржавање зграда и објеката,у
износу од 200.000,00 динара.

06.10.2015.

III
Износ од 200.000,00 динара, преусмерава
се за намене недовољно планиране Одлуком о
изменама и допунама Одлуке о буџету општине
Неготин за 2015.годину,а ради обезбеђења
средстава за финансирање месних заједница
општине Неготин и то на позицији 140- машине и
опрема,економска класификација
512200 –
административна опрема, у оквиру раздела 4
,главе 7, програма 15-локална самоуправа 0602,
програмске активности- месне заједнице 06020002,функције 620–развој заједнице.
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 изменама и
допунама Одлуке о буџету општине Неготин за
2015.годину и Финансијског
плана МЗ
Видровац општине Неготин за 2015. годину.
VI
О реализацији дате сагласности стараће
се Одељење за буџет,финансије и локалну пореску
администрацију.
VII
Сагласност за промену апропријација
месних заједница општине Неготин,објавити у
Службеном листу општине Неготин.

ДОСТАВИТИ: MЗ Видровац, 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.

06.10.2015.

„Службени лист општине Неготин“

Република Србија
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ
НЕГОТИН
Одељење за буџет, финансије и локалну
пореску администрацију
Број: 401-550/2015-IV/04
23.09.2015. године
Неготин
На основу члана 61. Закона о буџетском
систему
(„Службени
гласник
РС“,број:
54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/201
3,63/2013-испр.,108/2013 и 142/2014), и члана 15.
Одлуке о буџету општине Неготин за 2015.
годину
(“Сл. лист општине Неготин”,број:
44/2014,
6/2015 и 20/2015),Одељење за буџет, финансије и
локалну пореску администрацију,д о н о с и
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ПРОМЕНУ
АПРОПРИЈАЦИЈА ОДОБРЕНИХ МЕСНИМ
ЗАЈЕДНИЦАМА У 2015. ГОДИНИ
I
Одобрава се промена апропријација
Месним заједницама општине Неготин, у оквиру
законом
предвиђене
могућности
до
5%
апропријације,раздео 4. глава 7. програм 15локална самоуправа 0602, програмска активностмесне заједнице 0602-0002,функција 620 – развој
заједнице,позиција 137-специјализоване услуге,у
укупном износу од
50.000,00 динара,ради
обезбеђења
средстава
за
финансирање
организовања манифестације „Дани дијаспоре“ у
Уровици,у месној заједници Уровица општине
Неготин.
II
Измена апропријација ће се извршити
умањењем позиције Одлуке о изменама и
допунама Одлуке о буџету општине Неготин за
2015.годину, и то:
- позиција 137 – специјализоване услуге
за 5,00 %,економска класификација 424900-остале
специјализоване услуге,у износу од 50.000,00
динара.
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III
Износ од 50.000,00 динара, преусмерава
се за намене недовољно планиране Одлуком о
изменама и допунама Одлуке о буџету општине
Неготин за 2015.годину,а ради обезбеђења
средстава за финансирање месних заједница
општине Неготин и то на позицији 128- услуге по
уговору,економска класификација
423700 –
репрезентација, у оквиру раздела 4 ,главе 7,
програма
15-локална
самоуправа
0602,
програмске активности- месне заједнице 06020002,функције
160–опште
јавне
услуге
некласификоване на другом месту.
IV
О промени одобрене апропријације на
начин утврђен ставом II и III,упознати
председника општине Неготин.
V
За износ одобрене промене апропријација
извршити измене распоређених средстава на
одговарајућим позицијама Одлуке о изменама и
допунама Одлуке о буџету општине Неготин за
2015.годину и Финансијског
плана МЗ
Уровица општине Неготин за 2015. годину.
VI
О реализацији дате сагласности стараће
се Одељење за буџет,финансије и локалну пореску
администрацију.
VII
Сагласност за промену апропријација
месних заједница општине Неготин,објавити у
Службеном листу општине Неготин.
РЕШЕЊЕ
ДОСТАВИТИ:
MЗ
Уровица,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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„Службени лист општине Неготин“

Република Србија
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ
НЕГОТИН
Одељење за буџет, финансије и локалну
пореску администрацију
Број: 401-562/2015-IV/04
24.09.2015. године
Неготин
На основу члана 61. Закона о буџетском
систему
(„Службени
гласник
РС“,број:
54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/201
3,63/2013-испр.,108/2013 и 142/2014), и члана 15.
Одлуке о буџету општине Неготин за 2015.
годину
(“Сл. лист општине Неготин”,број:
44/2014,
6/2015 и 20/2015) Одељење за буџет, финансије и
локалну пореску администрацију, д о н о с и

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ПРОМЕНУ
АПРОПРИЈАЦИЈА ОДОБРЕНИХ
ОСНОВНОЈ ШКОЛИ “ВУК КАРАЏИЋ“
НЕГОТИН У 2015. ГОДИНИ
I
Одобрава
се
промена
апропријација Основној школи “Вук Караџић”
Неготин
, у оквиру законом предвиђене
могућности до 5% апропријације, за раздео 4.
главу 15 –Основно образовање, програм 9основно образовање 2002, програмску активност функционисање основних школа 2002-0001,
функцију 912 – Основно образовање, у укупном
износу од 4.000,00 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
тако што се умањује
намена - позиција трошкова путовања за 2,03%,
економска класификација 422100- трошкови
службених путовања у земљи, у износу од
4.000,00 динара.
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III
Износ од 4.000,00 динара,преусмерава се
за намене недовољно планиране у финансијском
плану буџетског корисника за 2015.годину а ради
обезбеђења средстава за финансирање у Основној
школи “Вук Караџић “ Неготин, и то за наменупозицију 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
За износ одобрене промене апропријација
извршити промену у финансијском плану
Основне школе „Вук Караџић” Неготин.
V
О реализацији дате сагласности стараће
се Одељење за буџет, финансије и локалну
пореску администрацију.
ДОСТАВИТИ: Основној школи „Вук Караџић”
Неготин, Одељењу за буџет, финансије и локалну
пореску администрацију и архиви Општинске
управе.
ШЕФ ОДЕЉЕЊА,
Валентина Ђуричић,с.р.
Република Србија
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ
НЕГОТИН
Одељење за буџет, финансије и локалну
пореску администрацију
Број: 401-559/2015-IV/04
24.09.2015. године
Неготин
На основу члана 61. Закона о буџетском
систему
(„Службени
гласник
РС“,број:
54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/201
3,63/2013-испр.,108/2013 и 142/2014), и члана 15.
Одлуке о буџету општине Неготин за 2015.
годину
(“Сл. лист општине Неготин”,број:
44/2014,6/2015 и 20/2015) Одељење за буџет,
финансије и локалну пореску администрацију,
доноси

06.10.2015.

„Службени лист општине Неготин“

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ПРОМЕНУ
АПРОПРИЈАЦИЈА ОДОБРЕНИХ
ТЕХНИЧКОЈ ШКОЛИ НЕГОТИН У 2015.
ГОДИНИ
I
Одобрава
се
промена
апропријација Техничкој школи Неготин , у
оквиру законом предвиђене могућности до 5,00%
апропријације, за раздео 4. главу 16 –средње
образовање, програм 10 – средње образовање
2003, програмска активност –функционисање
средњих школа 2003-0001,функција 920 – Средње
образовање,у укупном износу од 3.000,00
динара,ради обезбеђења средстава за редован рад
у Техничкој школи Неготин.
II
Промена апропријације односи се на
промену у Финансијском плану Техничке школе
Неготин тако што се умањује намена позиција
264 -Социјална давања запосленима за 4,29 %,
економска класификација
414400-помоћ
у
медицинском лечењу запосленог или чланова уже
породице и друге помоћи запосленом, у износу
од 3.000,00 динара.
III
Износ од 3.000,00 динара,преусмерава се
за намене недовољно планиране у финансијском
плану буџетског корисника за 2015.годину а ради
обезбеђења средстава
за финансирање
у
Техничкој школи Неготин, и то за намену, на
позицији 264-материјал,економска класификација
426600- материјали за образовање,културу и
спорт,у оквиру раздела 4. главе 16 –средње
образовање, програма 10 – средње образовање
2003, програмске активности –функционисање
средњих школа 2003-0001, функције 920 – Средње
образовање.
IV
За износ одобрене промене апропријација
извршити промену у Финансијском плану
Техничке школе Неготин.
V
О реализацији дате сагласности стараће се
Одељење за буџет, финансије и локалну пореску
администрацију.
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РЕШЕЊЕ
ДОСТАВИТИ:Техничкој
школи
Неготин,Одељењу за буџет, финансије и локалну
пореску администрацију и архиви Општинске
управе.

ШЕФ ОДЕЉЕЊА,
Валентина Ђуричић,с.р.
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„Службени лист општине Неготин“
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САДРЖАЈ:
СКУПШТИНA ОПШТИНЕ НЕГОТИН
1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Одлука о престанку мандата одборнику Скупштине Неготин
551
Одлука о усвајању извештаја о раду са финансијским извештајем и мишљењем овлашћеног ревизора
на финансијски извештај за 2014. годину Јавног предузећа за комуналне делатности „Бадњево“
Неготин
551
Одлука о доношењу Плана детаљне регулације за туристичко рекреативни комплекс “Дунавски
бисер“ у Михајловцу
551
Одлука о приступању изради Стратегије безбедности саобраћаја на путевима општине Неготин за
период 2015-2020. године
552
Решење о давању сагласности на I измену и допуну Програма рада са финансијским планом
обезбеђења утрошка средстава Јавног предузећа за грађевинско земљиште општине Неготин за
период 01.01.2015. - 31.12.2015. године
553
Решење o давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Бадњево“ Неготин о утврђивању
цена комуналнихуслуга бр.2172-05/2015-3 од 29.07.2015. године
553
Одлукa o утврђивању цена комуналних услуга
554
Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Бадњево“ неготин о утврђивању
валуте плаћања варијабилног и фиксног дела износа за грејну сезону 2015./2016.
555
Одлука о утврђивању валуте плаћања варијабилног и фиксног дела износа по обрачунима
за грејну сезону 2015./2016.
556
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Музеја Крајине Неготин
557
Решење о именовању директора Музеја Крајине Неготин
557
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Историјског архива Неготин
557
Решење о именовању директора Историјског архива Неготин
558
Решење о измени Решења о именовању чланова Школског одбора Техничке школе Неготин
558
Одлука о прибављању непокретности у јавну својину бестеретним правним послом
559
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Јавног предузећа за комуналне делатности
„Бадњево“ Неготин
559
Решење о именовању директора Јавног предузећа за комуналне делатности „Бадњево“ Неготиин 560
Решење о измени Решења о именовању чланова Управног одбора Предшколске установе „Пчелица“
у Неготину
560
Решење о измени Решења о именовању чланова Школског одбора Музичке школе „Стеван
Мокрањац“ у Неготину
561
Решење о измени Решења о именовању чланова Школског одбора Техничке школе у Неготину 561
Решење о престанку мандата дужности директора Народне библиотеке „Доситеј Новаковић“
Неготин
562
Решење о неприхватању предлога Управног одбора Народне библиотеке „Доситеј
Новаковић“Неготин
562
Решење о именовању вршиоца дужности директора Народне библиотеке „Доситеј Новаковић“
Неготин
563
OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН

1.

Решење о измени Решења о образовању Локалног савета за миграције
општине Неготин

563

06.10.2015.

„Службени лист општине Неготин“

Број 23 Страна 577

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН

1.

Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве

564

ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ, ФИНАНСИЈЕ И ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ

Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених председнику општине и
Општинском већу општине Неготин у 2015. години
564
2. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених Центру за социјални рад
Неготин у 2015. години
565
3. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених Дому културе „Стеван
Мокрањац“ Неготин у 2015. години
566
4. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених Музеју Крајина Неготин у 2015.
години
567
5. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених Музеју Крајина Неготин у 2015.
години
568
6. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених Музеју Крајина Неготин у 2015.
години
569
7. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених Заводу за урбанистичко
планирање и пројектовање општине Неготин у 2015. години
570
8. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених месним заједницама у 2015.
години
572
9. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених месним заједницама у 2015.
години
573
10. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених основној школи “Вук Караџић“
Неготин у 2015. години
574
11. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених Техничкој школи неготин у
2015. години
574
1.

