30.12.2016.

„Службени лист општине Неготин“

Број 23 – страна 1113

На основу
члана 69. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник РС“,број:
54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/2013,63/2013-испр.,108/2013,142/2014,68/2015 – др. закон,103/2015 и
99/2016) и члана 15. Одлуке о буџету општине Неготин за 2016. годину (“Сл. лист општине Неготин”,број:
27/2015,11/2016 и 20/2016), Председник општине Неготин, д о н о с и

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
I
Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Неготин за 2016.годину („Сл. лист општине
Неготин“, број: 27/2015,11/2016 и 20/2016), у разделу 4.- Општинска управа,глава 1.,програм 15.-локална
самоуправа 0602, програмска активност -функционисање локалне самоуправе и градских општина 0602-0001,
функција 111 – извршни и законодавни органи, позиција 111, економска класификација 499100 – средства резерве
– текућа резерва,одобравају се средства у износу од 605.000,00 динара Центру за социјални рад Неготин.
II
Средства из става 1.овог решења распоређују се у оквиру раздела 4. главе 14. Центар за социјални рад,
програма 11.-социјална и дечја заштита 0901,програмске активности – социјалне помоћи 0901-0001, функције
090- социјална заштита некласификована на другом месту, Центру за социјални рад Неготин и то на позицији
268 – накнаде за социјалну заштиту из буџета, код корисника економска класификација 463100-текући трансфери
осталим нивоима власти,у износу од 605.000,00 динара.
III
О извршењу овог решења стараће се Одељење за буџет, финансије и локалну пореску администрацију.
IV
Решење објавити у „Службеном листу општине Неготин“.

Образложење
На
основу захтева Центра за социјални рад Неготин, број: 551-191/2016-I
од 23.12.2016. године за
одобравањем средстава за исплату једнократних новчаних помоћи и Обавештења председника општине о
доношењу решења из текуће резерве,број: 401-706/2016-IV/04 од 26.12.2016. године ,одобравају се додатна
средства у износу од 605.000,00 динара из текуће резерве.
Одлуком о буџету општине Неготин за 2016.годину („Сл.лист општине Неготин“, број: 27/2015,11/2016 и
20/2016) и Финансијским планом Центра за социјални рад Неготин за 2016. годину на економској
класификацији 463100-текући трансфери осталим нивоима власти нису планирана довољна средства за
исплату једнократних помоћи.
Из тог разлога и на основу свега напред наведеног,одлучено је као у диспозитиву решења.
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.

Број: 401-707/2016-II/04
Дана: 26.12.2016. године
Неготин

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН
Јован Миловановић, дипл.инж.електротехнике,с.р.

Број 23 – страна 1114

„Службени лист општине Неготин“

30.12.2016.

На
основу
члана
69.
Закона
о
буџетском
систему
(„Службени
гласник
РС“,број:54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/2013,63/2013-испр.,108/2013,142/2014,68/2015
–
др.
закон,103/2015 и 99/2016) и члана 15. Одлуке о буџету општине Неготин за 2016. годину (“Сл. лист општине
Неготин”,број: 27/2015,11/2016 и 20/2016), Председник општине Неготин, д о н о с и

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
I
Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Неготин за 2016.годину („Сл. лист општине
Неготин“, број: 27/2015,11/2016 и 20/2016), у разделу 4.- Општинска управа,глава 1.,програм 15.-локална
самоуправа 0602, програмска активност -функционисање локалне самоуправе и градских општина 0602-0001,
функција 111 – извршни и законодавни органи,позиција 111, економска класификација 499100 – средства резерве –
текућа резерва,одобравају се средства у износу од 204.000,00 динара за потребе месних заједница на територији
општине Неготин.
II
Средства из става 1.овог решења распоређују се у оквиру раздела 4. главе 8.- месне заједнице,програма 15.
– локална самоуправа
0602,програмске активности –месне заједнице
0602-0002,функције 620 –развој
заједнице,МЗ Браћевац општине Неготин и то на позицији 159-машине и опрема,економској класификацији
512300-административна опрема,у износу од 204.000,00 динара.
III
О извршењу овог решења стараће се Одељење за буџет, финансије и локалну пореску администрацију.
IV
Решење објавити у „Службеном листу општине Неготин“.

Образложење
На основу захтева МЗ Браћевац општине Неготин, број: 401-702/2016-IV/04 од 23.12.2016. године и
Обавештења председника општине о доношењу решења из текуће резерве,број: 401-702/2016-IV/04 од 26.12.2016.
године за одобравањем средстава за измирење обавеза по рачуну број: 04/12 од 14.12.2016. године,СЗТР „Сервис
градња“ Зајечар,одобравају се додатна средства у износу од 204.000,00 динара из текуће резерве.
Одлуком о буџету општине Неготин за 2016.годину („Сл.лист општине Неготин“, број: 27/2015,11/2016 и
20/2016) и Финансијским планом МЗ Браћевац за 2016. годину на економској класификацији 512300административна опрема нису планирана средства да би се извршила плаћања по рачуну број: 04/12 од
14.12.2016. године.
Из тог разлога и на основу свега напред наведеног,одлучено је као у диспозитиву решења.
Решење доставити: МЗ Браћевац, Управи за трезор Експозитури Неготин, Одељењу за буџет, финансије
и локалну пореску администрацију и архиви Општинске управе општине Неготин.

Број: 401-702/2016-II/04
Дана:26.12.2016. године
Неготин
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН
Јован Миловановић, дипл.инж.електротехнике,с.р.

30.12.2016.

„Службени лист општине Неготин“

Број 23 – страна 1115

На основу
члана 69. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник РС“, број:
54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/2013,63/2013-испр.,108/2013,142/2014,68/2015 – др. закон,103/2015 и
99/2016) и члана 15. Одлуке о буџету општине Неготин за 2016. годину (“Сл. лист општине Неготин”,број:
27/2015,11/2016 и 20/2016), Председник општине Неготин, д о н о с и

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
I
Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Неготин за 2016.годину („Сл. лист општине
Неготин“, број: 27/2015,11/2016 и 20/2016), у разделу 4.- Општинска управа,глава 1.,програм 15.-локална
самоуправа 0602, програмска активност -функционисање локалне самоуправе и градских општина 0602-0001,
функција 111 – извршни и законодавни органи, позиција 111, економска класификација 499100 – средства резерве
– текућа резерва,одобравају се средства у износу од 300.000,00 динара.
II
Средства из става 1.овог решења распоређују се у оквиру раздела 4. главе 1.-Општинска управа, програма
11.-социјална и дечија заштита 0901, програмске активности- дечија заштита 0901-0006,функције 040 –
породица и деца,позиције 88.-накнаде за социјалну заштиту из буџета –за новорођену децу и децу ометену у
развоју ,економске класификације 472900- остале накнаде из буџета,у износу од 300.000,00 динара.
III
О извршењу овог решења стараће се Одељење за буџет, финансије и локалну пореску администрацију.
IV
Решење објавити у „Службеном листу општине Неготин“.
Образложење
На основу Обавештења председника oпштине о доношењу решења из текуће резерве,број: 401713/2016-IV/04 од 27.12.2016. године за одобравањем додатних средстава за редован рад Општинске управе
општине Неготин, одобравају се додатна средства у износу од 300.000,00 динара из текуће резерве.
Одлуком о буџету општине Неготин за 2016.годину („Сл. лист општине Неготин“, број: 27/2015,11/2016 и
20/2016), у разделу 4., глави 1.-Општинска управа, програму 11.-социјална и дечија заштита 0901, програмској
активности- дечија заштита 0901-0006,функцији 040 – породица и деца, планирана средства на позицији 88.накнаде за социјалну заштиту из буџета –за новорођену децу и децу ометену у развоју ,економској класификацији
472900- остале накнаде из буџета, су недовољна за редован рад Општинске управе општине Неготин.
Из тог разлога и на основу свега напред наведеног,одлучено је као у диспозитиву решења.
Решење доставити:Управи за трезор Експозитури Неготин, Одељењу за буџет, финансије и локалну
пореску администрацију и архиви Општинске управе општине Неготин.

Број: 401-713/2016-II/04
Дана: 27.12.2016. године
Неготин

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН
Јован Миловановић, дипл.инж.електротехнике,с.р.

Број 23 – страна 1116

„Службени лист општине Неготин“

30.12.2016.

На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС “ , број: 54/2009 , 73/2010,
101/2010,101/2011,93/2012,62/2013,63/2013-испр.,108/2013, 142/2014, 68/2015 – др . закон ,103/2015 и 99/2016) и
члана 15. Одлуке о буџету општине Неготин за 2016. годину (“Сл. лист општине Неготин”,број: 27/2015,11/2016 и
20/2016), Председник општине Неготин, д о н о с и

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
I
Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Неготин за 2016.годину („Сл. лист општине
Неготин“, број: 27/2015,11/2016 и 20/2016) у разделу 4.- Општинска управа,глава 1.,програм 15.-локална
самоуправа 0602, програмска активност -функционисање локалне самоуправе и градских општина 06020001,функција 111 – извршни и законодавни органи,позиција 111, економска класификација 499100 – средства
резерве , текућа резерва,одобравају се средства у износу од 95.000,00 динара Месној заједници Рајац општине
Неготин.
II
Средства из става 1.овог решења распоређују се у оквиру раздела 4. главе 8.- месне заједнице,програма 15.
– локална самоуправа 0602,програмске активности –месне заједнице 0602-0002,функције 160 –опште јавне услуге
некласификоване на другом месту, МЗ Рајац општине Неготин и то на позицији 150, економској класификацији
426900-материјали за посебне намене ,у износу од 95.000,00 динара.
III
О извршењу овог решења стараће се Одељење за буџет, финансије и локалну пореску администрацију.
IV
Решење објавити у „Службеном листу општине Неготин“.

Образложење

На
основу
Обавештења председника општине о доношењу решења из текуће резерве,број: 401714/2016-IV/04 од 27.12.2016. године за одобравањем средстава за измирење обавеза по профактури број:16PF011000013 од 18.12.2016. године СР „Сани“ Неготин,одобравају се додатна средства у износу од 95.000,00
динара из текуће резерве.
Одлуком о буџету општине Неготин за 2016.годину („Сл.лист општине Неготин“, број: 27/2015,11/2016 и
20/2016) и Финансијским планом МЗ Рајац за 2016. годину на економској класификацији 426900-материјали за
посебне намене,нису планирана средства да би се извршила плаћања по профактури број:16-PF011000013 од
18.12.2016. године СР „Сани“ Неготин.
Из тог разлога и на основу свега напред наведеног,одлучено је као у диспозитиву решења.
Решење доставити: МЗ Рајац, Управи за трезор Експозитури Неготин, Одељењу за буџет, финансије и
локалну пореску администрацију и архиви Општинске управе општине Неготин.

Број: 401-714/2016-II/04
Дана: 27.12.2016. године
Неготин

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН
Јован Миловановић, дипл.инж.електротехнике,с.р.

30.12.2016.

„Службени лист општине Неготин“

Број 23 – страна 1117

На основу
члана 69. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник РС“,број:
54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/2013,63/2013-испр.,108/2013,142/2014,68/2015 – др. закон,103/2015 и
99/2016) и члана 15. Одлуке о буџету општине Неготин за 2016. годину (“Сл. лист општине Неготин”,број:
27/2015,11/2016 и 20/2016), Председник општине Неготин, д о н о с и

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
I
Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Неготин за 2016.годину („Сл. лист општине
Неготин“, број: 27/2015,11/2016 и 20/2016) у разделу 4.- Општинска управа,глава 1.,програм 15.-локална
самоуправа 0602, програмска активност -функционисање локалне самоуправе и градских општина 0602-0001,
функција 111 – извршни и законодавни органи, позиција 111, економска класификација 499100 – средства резерве
– текућа резерва,одобравају се средства у износу од 400.000,00 динара.
II
Средства из става 1.овог решења распоређују се у оквиру раздела 4. главе 1.-Општинска управа,програмa
15.-локална самоуправа 0602,програмскe активности -функционисање локалне самоуправе и градских општина
0602-0001,функцијe
130 – опште услуге,позицијe
71- материјал,економскe класификацијe
426100административни материјал,у износу од 300.000,00 динара и економскe класификацијe 426800- материјал за
одржавање хигијене и угоститељство,у износу од 100.000,00 динара.
III
О извршењу овог решења стараће се Одељење за буџет, финансије и локалну пореску администрацију.
IV
Решење објавити у „Службеном листу општине Неготин“.

Образложење
На основу Обавештења председника oпштине о доношењу решења из текуће резерве,број: 401716/2016-IV/04 од 28.12.2016. године за одобравањем додатних средстава за редован рад Општинске управе
општине Неготин, одобравају се додатна средства у износу од 400.000,00 динара из текуће резерве.
Одлуком о буџету општине Неготин за 2016.годину („Сл. лист општине Неготин“, број: 27/2015, 11/2016 и
20/2016), у разделу 4., глави 1.-Општинска управа,програму 15.-локална самоуправа 0602,програмској
активности -функционисање локалне самоуправе и градских општина 0602-0001,функцији 130 – опште услуге,
планирана средства на позицији 71- материјал,економској класификацији 426100-административни материјал и
економској класификацији 426800- материјал за одржавање хигијене и угоститељство, су недовољна за редован
рад Општинске управе општине Неготин односно за набавку материјала одређене намене.
Из тог разлога и на основу свега напред наведеног,одлучено је као у диспозитиву решења.
Решење доставити:Управи за трезор Експозитури Неготин, Одељењу за буџет, финансије и локалну
пореску администрацију и архиви Општинске управе општине Неготин.

Број: 401-716/2016-II/04
Дана: 28.12.2016. године
Неготин

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН
Јован Миловановић, дипл.инж.електротехнике,с.р.

Број 23 – страна 1118

„Службени лист општине Неготин“

30.12.2016.

Република Србија
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
Одељење за буџет, финансије и локалну пореску администрацију
Број: 401-711/2016-IV/04
27.12.2016. године
Неготин
На основу члана 61. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“,број:
54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/2013,63/2013-испр.,108/2013,142/2014,68/2015 – др. закон ,103/2015
и 99/2016) и члана 15. Одлуке о буџету општине Неготин за 2016. годину (“Сл. лист општине Неготин”,број:
27/2015,11/2016 и 20/2016) Одељење за буџет, финансије и локалну пореску администрацију, д о н о с и
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ПРОМЕНУ АПРОПРИЈАЦИЈА ОДОБРЕНИХ НАРОДНОЈ
БИБЛИОТЕЦИ „ДОСИТЕЈ НОВАКОВИЋ“ НЕГОТИН У 2016. ГОДИНИ
I
Одобрава се промена апропријација Народној библиотеци „Доситеј Новаковић“ Неготин,у
оквиру законом предвиђене могућности ,за раздео 4, главу 11 –Установе у култури, програм 13-развој културе
1201, програмску активност - функционисање локалних установа културе 1201-0001, функцију 820- услуге
културе,позицију 206 – текуће поправке и одржавање,економској класификацији 425100-текуће поправке и
одржавање зграда и објеката,извор финансирања 04,у износу од 70.000,00 динара, ради обезбеђења средстава за
редован рад Народне библиотеке „Доситеј Новаковић“ Неготин.
II
Измена апропријација ће се извршити умањењем позиције Одлуке о буџету општине Неготин за
2016.годину, и то:
- позиција 206 – текуће поправке и одржавање ,економска класификација 425100-текуће поправке
и одржавање зграда и објеката,извор финансирања 04,у износу од 70.000,00 динара.
III
Износ од 70.000,00 динара, преусмерава се за намене недовољно планиране Одлуком о буџету
општине Неготин за 2016.годину и Финансијским планом Народне библиотеке „Доситеј Новаковић“ Неготин за
2016. годину,а ради обезбеђења средстава за редован рад Народне библиотеке „Доситеј Новаковић“ Неготин и
то на позицији 204 – услуге по уговору,економска класификација 423400- услуге информисања,извор
финансирања 04,у оквиру раздела , главе, програма, програмске активности , функције и извора финансирања из
става 1 овог решења.
IV
О промени одобрене апропријације на начин утврђен ставом II и III, упознати председника општине
Неготин.
V
За износ одобрене промене апропријација извршити измене распоређених средстава на одговарајућим
позицијама Одлуке о буџету општине Неготин и Финансијског плана Народне библиотеке „Доситеј Новаковић“
Неготин за 2016. годину.
VI
О реализацији дате сагласности стараће се Одељење за буџет, финансије и локалну пореску
администрацију.
VII
Сагласност за промену апропријација Народне библиотеке Неготин, објавити у „Службеном листу
општине Неготин“.
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: Народној библиотеци „Доситеј Новаковић“
Неготин, Управи за трезор
Експозитури Неготин, Одељењу за буџет, финансије и локалну пореску администрацију и архиви Општинске
управе општине Неготин.
ШЕФ ОДЕЉЕЊА
Валентина Ђуричић,с.р.

30.12.2016.

„Службени лист општине Неготин“
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Република Србија
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
Одељење за буџет, финансије и локалну пореску администрацију
Број: 401-718/2016-IV/04
28.12.2016. године
Неготин
На основу члана 61. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“,број:
54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/2013,63/2013-испр.,108/2013,142/2014,68/2015 – др. закон ,103/2015
и 99/2016), и члана 15. Одлуке о буџету општине Неготин за 2016. годину (“Сл. лист општине Неготин”,број:
27/2015,11/2016 и 20/2016) 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 2016. ГОДИНИ
Одобрава се промена апропријација Месним заједницама општине Неготин, у оквиру законом предвиђене
могућности до 10 % апропријације,раздео 4. глава 8. програм 15-локална самоуправа 0602, програмска активностмесне заједнице 0602-0002,функција 620 –развој заједнице,позиција 160-земљиште,извор финансирања 01,у износу
од 30.000,00 динара,ради обезбеђења средстава за редован рад МЗ Ковилово,општине Неготин.
II
Измена апропријација ће се извршити умањењем позиције Одлуке о буџету општине Неготин за
2016.годину, и то:
- позиција 160 – земљиште, за 3 %,економска класификација 541000- земљиште,у износу од 30.000,00
динара.
III
Износ од 30.000,00 динара, преусмерава се за намене недовољно планиране Одлуком о буџету општине
Неготин за 2016.годину,а ради обезбеђења средстава за финансирање месних заједница општине Неготин и то
на позицији 159 - машине и опрема,економска класификација 512300 – административна опрема, у оквиру раздела
, главе, програма, програмске активности, функције и извора финансирања из става 1 овог решења.
IV
О промени одобрене апропријације на начин утврђен ставом II и III,упознати председника општине
Неготин.
V
За износ одобрене промене апропријација извршити измене распоређених средстава на одговарајућим
позицијама Одлуке о буџету општине Неготин за 2016.годину и Финансијског плана МЗ Ковилово општине
Неготин за 2016. годину.

О реализацији
администрацију.

дате

сагласности

VI
стараће се Одељење за буџет,финансије и локалну пореску

VII
Сагласност за промену апропријација месних заједница општине Неготин,објавити у „Службеном листу
општине Неготин“.
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:MЗ Ковилово ,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“

30.12.2016.

Република Србијап
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
Одељење за буџет, финансије и локалну пореску администрацију
Број: 401-717/2016-IV/04
28.12.2016. године
Неготин
На основу члана 61. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“,број:
54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/2013,63/2013-испр.,108/2013,142/2014,68/2015 – др. закон,103/2015 и
99/2016), и члана 15. Одлуке о буџету општине Неготин за 2016. годину (“Сл. лист општине Неготин”,број:
27/2015,11/2016 и 20/2016) Одељење за буџет,финансије и локалну пореску администрацију, д о н о с и
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ПРОМЕНУ АПРОПРИЈАЦИЈА ОДОБРЕНИХ ПРЕДШКОЛСКОЈ
УСТАНОВИ „ПЧЕЛИЦА“ НЕГОТИН У 2016. ГОДИНИ
I
Одобрава се промена апропријација Предшколској установи „Пчелица“ Неготин, у оквиру
законом предвиђене могућности , за раздео 4, главу 13 –предшколска установа „Пчелица“, програм 8-предшколско
васпитање 2001, програмску активност - функционисање предшколских установа 2001-0001,функцију 911предшколско образовање,позицију 244 – награде запосленима и остали посебни расходи,економска класификација
416100 – награде запосленима и остали посебни расходи,у износу од 300.000,00 динара и позицију 247-услуге по
уговору,економска класификација 423900-остале опште услуге, у износу од 200.000,00 динара,извор финансирања
04 и позицију 250-материјал,економска класификација 426900-материјали за посебне намене,у износу од 5.000,00
динара,извор финансирања 07,ради обезбеђења средстава за редован рад Предшколске установе „Пчелица“
Неготин.
II
Измена апропријација ће се извршити умањењем позиције Одлуке о буџету општине Неготин за
2016.годину, и то:
- позиција 244 – награде запосленима и остали посебни расходи,економска класификација 416100
– награде запосленима и остали посебни расходи, у износу од 300.000,00 динара,
- позиција 247- услуге по уговору,економска класификација 423900-остале опште услуге, у износу
од 200.000,00 динара и
- позиција 250-материјал,економска класификација 426900-материјали за посебне намене, у
износу од 5.000,00 динара.
III
Износ од 505.000,00 динара, преусмерава се за намене недовољно планиране Одлуком о буџету
општине Неготин за 2016.годину и Финансијским планом Предшколске установе „Пчелица“ Неготин за 2016.
годину,а ради обезбеђења средстава за редован рад и то на позицији 249- текуће поправке и
одржавање,економска класификација 425100- текуће поправке и одржавање зграда и објеката,у износу од
300.000,00 динара,на позицији 257-машине и опрема ,економска класификација 512300-административна опрема,у
износу од 100.000,00 динара и на позицији 246-трошкови путовања, економска класификација 423100-трошкови
службених путовања у земљи,у износу од 100.000,00 динара,извор финансирања 04 и на позицији 257-машине и
опрема, економска класификација 512600-опрема за образовање,науку,културу и спорт,у износу од 5.000,00
динара,извор финансирања 07,у оквиру раздела, главе, програма, програмске активности , функције и извора
финансирања из става 1 овог решења.
IV
О промени одобрене апропријације на начин утврђен ставом II и III, упознати председника општине
Неготин.
V
За износ одобрене промене апропријација извршити измене распоређених средстава на одговарајућим
позицијама Одлуке о буџету општине Неготин и Финансијског плана Предшколске установе „Пчелица“ Неготин
за 2016. годину.
VI
О реализацији дате сагласности стараће се Одељење за буџет, финансије и локалну пореску
администрацију.

30.12.2016.

„Службени лист општине Неготин“
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VII
Сагласност за промену апропријација Предшколској установи „Пчелица“
„Службеном листу општине Неготин“.

Неготин, објавити у

РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: Предшколској установи „Пчелица“ 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: 401-719/2016-IV/04
29.12.2016. године
Неготин

На
основу члана
61.
Закона
о
буџетском систему („Службени
гласник
РС“,број:
54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/2013,63/2013-испр.,108/2013,142/2014,68/2015 – др. закон.103/2015 и
99/2016), и члана 15. Одлуке о буџету општине Неготин за 2016. годину (“Сл. лист општине Неготин”,број:
27/2015,11/2016 и 20/2016) Одељење за буџет, финансије и локалну пореску администрацију, д о н о с и
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ПРОМЕНУ АПРОПРИЈАЦИЈА ОДОБРЕНИХ ДОМУ КУЛТУРЕ
НЕГОТИН У 2016. ГОДИНИ
I
Одобрава се промена апропријација Дому културе „Стеван Мокрањац“ Неготин , у оквиру
законом предвиђене могућности , за раздео 4, главу 11 –Установе у култури, програм 13-развој културе 1201,
Пројекат: Мокрањчеви дани 1201-П1, функцију 820- услуге културе,позицију 217 – специјализоване услуге, у
износу од 174.000,00 динара,извор финансирања 08, ради обезбеђења средстава за редован рад Дома културе
„Стеван Мокрањац“ Неготин.
II
Измена апропријација ће се извршити умањењем позиције Одлуке о буџету општине Неготин за
2016.годину, и то:
- позиција
217 – специјализоване услуге,економска класификација
424200- услуге
образовања,културе и спорта, у износу од 174.000,00 динара.
III
Износ од 174.000,00 динара, преусмерава се за намене недовољно планиране Одлуком о буџету
општине Неготин за 2016.годину и Финансијским планом Дома културе „Стеван Мокрањац“ Неготин за 2016.
годину,а ради обезбеђења средстава за редован рад Дома културе „Стеван Мокрањац“ Неготин и то на позицији
213-машине и опрема,економска класификација 512300- административна опрема,у оквиру раздела 4, главе 11 –
установе у култури, програма 13-развој културе 1201, програмске активности –функционисање локаалних
установа културе 1201-0001 и функције 820-услуге културе.

IV
О промени одобрене апропријације на начин утврђен ставом II и III, упознати председника општине
Неготин.
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„Службени лист општине Неготин“

30.12.2016.

V
За износ одобрене промене апропријација извршити измене распоређених средстава на одговарајућим
позицијама Одлуке о буџету општине Неготин и Финансијског плана Дома културе „Стеван Мокрањац“ Неготин
за 2016. годину.
VI
О реализацији дате сагласности стараће се Одељење за буџет, финансије и локалну пореску
администрацију.

Сагласност за промену апропријација
„Службеном листу општине Неготин“.

VII
Дому културе „Стеван Мокрањац“ Неготин, објавити у

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.

САДРЖАЈ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН

1. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Центру за социјални рад Неготин
2. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве МЗ Браћевац
3. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Општинској управи
4. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве МЗ Рајац
5. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Општинској управи

1113
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ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ, ФИНАНСИЈЕ И ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ

1. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених Народној библиотеци
„Доситеј Новаковић Неготин у 2016. години
2. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених месним заједницама
у 2016. години МЗ Ковилово
3. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених Предшколској установи
„Пчелица“ Неготин у 2016. години
4. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених Дому културе Неготин
у 2016. години
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