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„Службени лист општине Неготин“

На основу члана 69. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник РС“,број: 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013испр.,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,глави
1.,програму 15.-локална самоуправа 0602,
програмској
активности -функционисање
локалне самоуправе и градских општина 06020001, функцији 110 – извршни и законодавни
органи, финансијски и фискални послови и
спољни послови, позицији 107, економској
класификацији 499100 – средства резерве –
текућа резерва, одобравају се средства у износу
од 63.000,00 динара
ОШ „Хајдук Вељко“
Штубик.
II
Средства из става 1.овог решења
распоређују се у оквиру раздела 4. главе 15.основно образовање,програма
9 –основно
образовање
2002,програмске активности –
функционисање
основних
школа
20020001,функције 912 – основно образовање,ОШ „
Хајдук Вељко“ Штубик и то на позицији 256
економска класификација 4631- текући трансфери
осталим нивоима власти, код буџетског
корисника конто 414314-помоћ у случају смрти
запосленог или члана уже породице ,ради исплате
солидарне помоћи у случају смрти детета
запослене наставнице,у износу од 63.000,00
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
основу захтева
ОШ „ Хајдук
Вељко“
Штубик ,број:401-579/2015-IV/04 од
01.10.2015. године и Обавештења председника
општине о доношењу решења из текуће
резерве,број: 401-579/2015-IV/04 од 01.10.2015.
На

22.10.2015.

године за потребе исплате солидарне помоћи у
случају смрти детета запосленој наставници
одобравају се додатна
средства у износу од
63.000,00 динара из текуће резерве.
Одлуком о буџету општине Неготин за
2015.годину („Сл.лист општине Неготин“, број:
44/2014,6/2015 и 20/2015), у разделу 4. глави 15.основно образовање,програму
9 –основно
образовање
2002,програмској активности –
функционисање
основних
школа
20020001,функцији 912 – основно образовање ОШ „
Хајдук Вељко“ Штубик има планирана средства
на позицији 256 намени- отпремнине и помоћи у
износу од
63.000,00 динара.Та средства су
недовољна да се изврши исплата солидарне
помоћи на име помоћи у случају смрти
запосленог или члана уже породице.
Из тог разлога и на основу свега напред
наведеног,одлучено је као у диспозитиву
решења.
Решење доставити: ОШ „ Хајдук
Вељко“ Штубик ,Управи за трезор Експозитури
Неготин, Одељењу за буџет, финансије и локалну
пореску администрацију и архиви Општинске
управе општине Неготин.
Број: 401-579/2015-II/04
Дана: 02.10.2015. године
Неготин
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН
Јован Миловановић,
дипл.инж.електротехнике,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,глави
1.,програму 15.-локална самоуправа 0602,
програмској
активности -функционисање
локалне самоуправе и градских општина 06020001, функцији 110 – извршни и законодавни

22.10.2015.

„Службени лист општине Неготин“

органи, финансијски и фискални послови и
спољни послови, позицији 107, економској
класификацији 499100 – средства резерве –
текућа резерва, одобравају се средства у износу
од 119.080,00 динара Пољопривредној школи са
домом ученика „Рајко Боснић“ Неготин.
II
Средства из става 1.овог решења
распоређују се у оквиру раздела 4. главе 16.средње образовање,програма
10 – средње
образовање
2003,програмске активности –
функционисање
средњих
школа
20030001,функције
920 – средње
образовање,
Пољопривредној школи са домом ученика „Рајко
Боснић“
Неготин и то на позицији 265
економска класификација 4632- капитални
трансфери осталим нивоима власти, за потребе
израде Пројекта реконструкције крова и дела
таванице на згради винског подрума и
фискултурне сале,у износу
од
119.080,00
динара.
III
О извршењу овог решења стараће се
Одељење за буџет, финансије и локалну пореску
администрацију.
IV
Решење објавити у „Службеном листу
општине Неготин“.
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Пројекта реконструкције крова и дела таванице на
згради винског подрума и фискултурне сале у
Пољопривредној
школи
са домом ученика
„Рајко Боснић“ Неготин.
Из тог разлога и на основу свега напред
наведеног,одлучено је као у диспозитиву
решења.
Решење
доставити:Пољопривредној
школи
Неготин ,Управи за трезор Експозитури Неготин,
Одељењу за буџет, финансије и локалну пореску
администрацију и архиви Општинске управе
општине Неготин.
Број: 401-600/2015-II/04
Дана: 15.10.2015. године
Неготин
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН
Јован Миловановић,
дипл.инж.електротехнике,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

Образложење

На основу захтева за одобравањем додатних
средстава,Пољопривредне
школе
са домом
ученика „Рајко Боснић“
Неготин,број: 401600/2015-II/04
од
13.10.2015.
године
,Обавештења председнику општине о доношењу
решења из текуће резерве,број: 401-600/2015IV/04 од 13.10.2015. године,понуде СР „Градња“
Неготин од 29.08.2015. године,Уговора број:1103
од 22.09.2015. године,рачуна уз окончану
ситуацију, број: 899 од 08.10.2015. године
пројектанта СР „Градња“ Неготин ,записника о
примопредаји,одобравају се додатна средства у
износу од 119.080,00 динара из текуће резерве.
Одлуком
о буџету општине Неготин за
2015.годину („Сл.лист општине Неготин“, број:
44/2014,6/2015 и 20/2015), у разделу 4. глави 16.средње образовање,програму
10 – средње
образовање
2003,програмској активности –
функционисање
средњих
школа
20030001,функцији 920 – средње
образовање
позицији 265, економској класификацији 4632капитални трансфери осталим нивоима власти
планирана су средства у износу од 10.000,00
динара.Та средства су недовољна за израду

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ
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 106, економска класификација
499100
–
средства
резерве
–
стална
резерва,одобравају се средства у
износу од
200.000,00 динара.
II
Средства из става 1.овог решења распоређују се у
оквиру
раздела 4.- Општинска управа,главе
1.,програма 15.-локална
самоуправа
0602,
програмске активности -функционисање локалне
самоуправе и градских општина 0602-0001,
функције 110 – извршни и законодавни органи,
финансијски и фискални послови и спољни
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послови, позиције 105, економска класификација
484100- накнада штете за повреде или штету
насталу услед елементарних непогода, у износу
од 200.000,00 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 приспелих захтева на име исплата
накнада штете за повреде или штету насталу
услед елементарних непогода и Обавештења
председника општине о доношењу решења из
сталне резерве,број: 401-580/2015-IV/04
од
02.10.2015. године , распоређују се средства у
износу од 200.000,00 динара из сталне резерве.
Одлуком о буџету општине Неготин за
2015.годину („Сл. лист општине Неготин“, број:
44/2014, 6/2015 и 20/2015) у разделу 4. глави 1.–
Oпштинска
управа,
програму
15.-локална
самоуправа 0602, програмској
активностифункционисање локалне самоуправе и градских
општина 0602-0001,функцији 110 – извршни и
законодавни органи,финансијски и фискални
послови и спољни послови,позицији 105-накнада
штете настале услед елементарних непогода,
економској класификацији 484100 – накнада
штете за повреде или штету насталу услед
елементарних непогода, планирана су средства у
износу од 700.000,00 динара.
Та средства су недовољна да се изврше плаћања
са наведене позиције по приспелим захтевима
на име надокнаде штете због пожара.
Из тог разлога и на основу свега напред
наведеног,одлучено је као у диспозитиву
решења.
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: Одељењу за буџет,
финансије и локалну пореску администрацију,
Управи за трезор Експозитури Неготин и архиви
Општинске управе општине Неготин.

Број: 401-580/2015-II/04
Дана: 02.10.2015. године
Неготин
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН
Јован Миловановић,
дипл.инж.електротехнике,с.р.

22.10.2015.

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 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,глави
1.,програму 15.-локална самоуправа 0602,
програмској
активности -функционисање
локалне самоуправе и градских општина 06020001, функцији 110 – извршни и законодавни
органи, финансијски и фискални послови и
спољни послови, позицији 107, економској
класификацији 499100 – средства резерве –
текућа резерва, одобравају се средства у износу
од 110.000,00 динара ОШ „Вера Радосављевић“
Неготин.
II
Средства из става 1.овог решења
распоређују се у оквиру раздела 4. главе 15.основно образовање,програма
9 –основно
образовање
2002,програмске активности –
функционисање
основних
школа
20020001,функције 912 – основно образовање,ОШ
„Вера Радосављевић“ Неготин и то на позицији
256 економска класификација 4631- текући
трансфери осталим нивоима власти, код
буџетског корисника конто 415112-накнаде
трошкова за превоз на посао и са посла ,ради
исплате радницима на име трошкова за долазак и
одлазак са рада,у износу од 110.000,00 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 ОШ „Вера Радосављевић“
Неготин ,број:259/15 од 25.09.2015. године и
Обавештења председника општине о доношењу

22.10.2015.

„Службени лист општине Неготин“

решења из текуће резерве,број: 401-566/2015IV/04 од 28.09.2015. године за потребе исплате
радницима на име трошкова за долазак и одлазак
са рада одобравају се додатна средства у износу
од 110.000,00 динара из текуће резерве.
Одлуком
о буџету општине Неготин за
2015.годину („Сл.лист општине Неготин“, број:
44/2014,6/2015 и 20/2015), у разделу 4. глави 15.основно образовање,програму
9 –основно
образовање
2002,програмској активности –
функционисање
основних
школа
20020001,функцији 912 – основно образовање ОШ
„Вера Радосављевић“ Неготин нема планирана
средства на позицији 256 намени-накнаде
трошкова за запослене у износу од 110.000,00
динара.Та средства су потребна да се изврши
исплата накнаде трошкова за превоз на посао и са
посла.
Из тог разлога и на основу свега напред
наведеног,одлучено је као у диспозитиву
решења.
Решење доставити: ОШ „Вера Радосављевић“
Неготин ,Управи за трезор Експозитури Неготин,
Одељењу за буџет, финансије и локалну пореску
администрацију и архиви Општинске управе
општине Неготин.
Број: 401-566/2015-II/04
Дана: 05.10.2015. године
Неготин
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН
Јован Миловановић,
дипл.инж.електротехнике,с.р.
На основу члана 51. став 2. Статута
општине Неготин (“Сл.лист општине Неготин”,
бр.9/15-пречишћен текст) и члана 41. Одлуке о
месној самоуправи (“Сл.лист општине Неготин”,
бр. 3/06 и 4/07), председник Скупштине општине
Неготин, дана 22.10.2015.године, донео је:
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРИВРЕМЕНОГ САВЕТА
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ КОВИЛОВО
Члан 1.
Овим Решењем именује се Привремени
савет Месне заједнице Ковилово од пет чланова,
и то:
1. Милена Гицовић
2. Драган Паовић
3. Илија Ђорђевић
4. Давид Динковић
5. Дејан Сингуриловић
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Члан 2.
Именовани Привремени савет из члана 1.
овог Решења има сва овлашћења Савета Месне
заједнице Ковилово, а према Одлуци о месној
самоуправи (“Сл.лист општине Неготин”, бр. 3/06
и 4/07).
Члан 3.
Мандат Привременог савета је највише 3
месеца.
Члан 4.
Решење доставити именованим лицима
из члана 1. овог Решења и архиви.
Члан 5.
Решење објавити у „Службеном листу
општине Неготин“.
Број:016-97/ 2015-I/08
22.10.2015.године
Неготин
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН,
др мед. Љубисав Божиловић,с.р.

На основу члана 51. став 2. Статута
општине Неготин (“Сл.лист општине Неготин”,
бр.9/15-пречишћен текст) и члана 41. Одлуке о
месној самоуправи (“Сл.лист општине Неготин”,
бр. 3/06 и 4/07), председник Скупштине општине
Неготин, дана 22.10.2015.године, донео је:

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРИВРЕМЕНОГ САВЕТА
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ СРБОВО
Члан 1.
Овим Решењем именује се Привремени
савет Месне заједнице Србово од пет чланова, и
то:
1. Бобан Поповић
2. Драгољуб Островљановић
3. Зоран Туфаревић
4. Драган Капациновић
5. Дејан Илић
Члан 2.
Именовани Привремени савет из члана 1.
овог Решења има сва овлашћења Савета Месне
заједнице Србово, а према Одлуци о месној
самоуправи (“Сл.лист општине Неготин”, бр. 3/06
и 4/07).
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Члан 3.
Мандат Привременог савета је највише 3
месеца.
Члан 4.
Решење доставити именованим лицима
из члана 1. овог Решења и архиви.
Члан 5.
Решење објавити у „Службеном листу
општине Неготин“.
Број:016-98/ 2015-I/08
22.10.2015.године
Неготин
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН,
др мед. Љубисав Божиловић,с.р.

На основу члана 55. Закона о раду
(''Службени гласник РС'', бр. 24/2005, 61/2005,
54/2009, 32/2013 и 75/2014) и члана 56. Одлуке о
Општинској управи општине Неготин („Сл. лист
општине Неготин“, бр.24/2011, 38/2014, 6/2015 и
20/2015) начелник Општинске управе општине
Неготин уз сагласност Општинског већа општине
Неготин број130-2/2015-III/07 од 22.10.2015.
године, доноси
РЕШЕЊЕ
О РАСПОРЕДУ РАДНОГ ВРЕМЕНА У
ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ
НЕГОТИН
I
Овим решењем утврђује се распоред,
почетак и завршетак радног времена у
Општинској управи општине Неготин (у даљем
тексту: Општинска управа).
II
У Општинској управи у оквиру радног
времена од 40 часова недељно, радна недеља
траје 5 радних дана.
У оквиру петодневне радне недеље
запослени у Општинској управи радиће сваког
радног дана од 7,30 часова до 15,30 часова.
III
Запослени имају право на одмор у току дневног
рада у трајању од 30 минута, почев од 09.30 до
10.00 часова.
Коришћење одмора у току дневног
одмора организује се на начин којим се
обезбеђује да се процес рада ни у једном периоду
не прекида.

22.10.2015.

У случају да запослени не искористи
дневни одмор у времену предвиђеним овим
решењем (разлози хитности, рад са странкама,
наредбе претпостављених и сл.), јер се започети
посао мора наставити, дневни одмор се користи
по престанку разлога због којих је одложен о
чему ће обавестити непосредно свог руководиоца.
Запосленом који ради са странкама мора
се обезбедити замена за време коришћења одмора
у току дневног рада.
IV
Од распореда радног времена из тачке II
овог решења, утврђују се следећи изузеци:
1. Запослени у Служби за заједничке
послове, општинског услужног центра и
информатике:
- на пословима обезбеђења (портири), рад
се организује у три смене, тако што радно време
почиње у 6,00 часова,
- на пословима хигијене пословних
просторија, радно време утврђује шеф Службе за
заједничке послове, општинског услужног центра
и информатике, уз сагласност начелника
Општинске управе.
- на пословима котлара, радно време у
периоду трајања грејне сезоне, која почиње 15.
октобра, а завршава 15.априла, је од 03,00 до
14,00 часова, с тим што радно време ван грејне
сезоне, од 15. априла до 15. октобра је од 7,30 до
12,30 часова.
2. У Одељењу за инспекцијске послове,
по потреби се организују дежурства, у
поподневним сатима, ноћу и у дане викенда и
празника.
3. У Одељењу за општу управу,
имовинске и стамбено-комуналне послове,
матичар и заменици матичара дежурају у дане
викенда и празника ради пријаве смрти и
обављања чина склапања брака.
V
Изузетно, ако то налаже природа посла,
поједином запосленом начелник Општинске
управе може решењем утврдити другачији
распоред радног времена.
VI
Ово решење ће се примењивати почев
од 01.11.2015. године и исто ће се објавити у
„Службеном листу општине Неготин“.
Број:130-1/2015-IV/08
20.10.2015. године
Неготин
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ
НЕГОТИН
НАЧЕЛНИК,
Надежда Тодоровић, дипл.правник, с.р.

22.10.2015.

„Службени лист општине Неготин“

Република Србија
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ
НЕГОТИН
Одељење за буџет, финансије и локалну
пореску администрацију
Број: 401-524/2015-IV/04
08.10.2015. 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
ПРИМАРНОЈ ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ У
2015. ГОДИНИ
I
Одобрава се промена апропријација
Примарној здравственој заштити , у оквиру
законом предвиђене могућности , за раздео 4
главу 6 –примарна здравствена заштита, програм
12 .- примарна здравствена заштита
1801,
програмска активност - функционисање установа
примарне здравствене заштите
1801-0001,
функција
740здравство,позиција
122специјализоване услуге, у износу од 200.000,00
динара, ради обезбеђења средстава за редован рад
у Дому здравља Неготин.
II
Измена апропријација ће се
извршити умањењем позиције Одлуке о буџету
општине Неготин за 2015.годину, и то:
- позиција 122–специјализоване
услуге,за 10,00 %,економска класификација
424300- медицинске услуге, у износу од
200.000,00 динара.
III
Износ од 200.000,00 динара,
преусмерава се за намене недовољно планиране
Одлуком о буџету општине Неготин за
2015.годину, а ради обезбеђења средстава за
финансирање
набавке опреме у Дому здравља
Неготин, и то на нову позицију 124/1-машине и
опрема која је додата овим решењем, економска
класификација 512200- административна опрема,
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у оквиру раздела 4, главе 6 – примарна
здравствена заштита, програма 12 .- примарна
здравствена заштита
1801, програмске
активности - функционисање установа примарне
здравствене заштите 1801-0001, функције 740здравство 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 за 2015. годину.
VI
О реализацији дате сагласности стараће
се Одељење за буџет, финансије и локалну
пореску администрацију.
VII
Сагласност за промену апропријација у
оквиру примарне здравствене заштите, објавити у
„Службеном листу општине Неготин“.
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: Здравственом
центру 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: 401-598/2015-IV/04
12.10.2015. 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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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
199-зграде и
грађевински објекти,извор финансирања 04сопствени приходи, у износу од 90.000,00 динара
ради обезбеђења средстава за штампање
„Монографије Музеја Крајине“.
II
Измена апропријација ће се извршити
умањењем позиције Одлуке о буџету општине
Неготин за 2015.годину, и то:
- позиција 199– зграде и
грађевински објекти ,за
45,00 %,економска
класификација
511300-капитално одржавање
зграда и објеката, у износу од 90.000,00 динара.
III
Износ од 90.000,00 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 191-услуге по
уговору,економска класификација 423400- услуге
информисања,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.
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“.

22.10.2015.

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: 401-536/2015-IV/04
08.10.2015. 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 МЕСНИМ
ЗАЈЕДНИЦАМА У 2015. ГОДИНИ
I
Одобрава се промена апропријација
Месним заједницама општине Неготин, у оквиру
законом предвиђене могућности,раздео 4. глава
7. програм 15-локална самоуправа 0602,
програмска активност- месне заједнице 06020002,функција 620– развој заједнице, позиција
139-зграде и грађевински објекти,у износу од
100.000,00 динара,ради обезбеђења средстава за
финансирање редовних активности у месној
заједници Мокрање општине Неготин.

22.10.2015.

„Службени лист 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 ,економска класификација 511300капитално одржавање зграда и објеката,у износу
од 100.000,00 динара.
III
Износ од 100.000,00 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 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
Мокрање 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 Мокрање,
Управи за трезор Експозитури Неготин, Одељењу
за буџет, финансије и локалну пореску
администрацију и архиви Општинске управе
општине Неготин.
ШЕФ ОДЕЉЕЊА,
Валентина Ђуричић,с.р.
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Република Србија
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ
НЕГОТИН
Одељење за буџет, финансије и локалну
пореску администрацију
Број: 401-587/2015-IV/04
05.10.2015. 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 МЕСНИМ
ЗАЈЕДНИЦАМА У 2015. ГОДИНИ
I
Одобрава се промена апропријација
Месним заједницама општине Неготин, у оквиру
законом предвиђене могућности,раздео 4. глава
7. програм 15-локална самоуправа 0602,
програмска активност- месне заједнице 06020002,функција 620– развој заједнице, позиција
139-зграде и грађевински објекти,у укупном
износу од 2.300.000,00 динара,ради обезбеђења
средстава за финансирање редовних активности
у месној заједници Рајац 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 3,50 %,економска класификација
511300-капитално одржавање зграда и објеката,у
износу од 2.300.000,00 динара.
III
Износ
од
2.300.000,00
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
138- текуће поправке и одржавање,економска
класификација
425100 –текуће поправке и
одржавање зграда и објеката износ од
2.200.000,00 динара и на позицији 140 – машине и
опрема,економска класификација 512600- опрема
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за образовање,науку,културу и спорт износ од
100.000,00 динара, 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 Рајац
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 Рајац,
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: 401-594/2015-IV/04
08.10.2015. 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

22.10.2015.

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,раздео 4. глава
7. програм 15-локална самоуправа 0602,
програмска активност- месне заједнице 06020002,функција 160 – опште јавне услуге
некласификоване на другом месту,позиција 128услуге по уговору,извор финансирања 08,у износу
од 80.000,00 динара,ради обезбеђења средстава
за финансирање редовног рада у
месној
заједници Штубик 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
128
–
услуге
по
уговору,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
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 130- текуће
поправке и одржавање,економска класификација
425100 – текуће поправке и одржавање зграда и
објеката, у оквиру раздела 4 ,главе 7, програма 15локална
самоуправа
0602,
програмске
активности- месне заједнице 0602-0002,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 Штубик
општине Неготин за 2015. годину.
VI
О реализацији дате сагласности стараће
се Одељење за буџет,финансије и локалну
пореску администрацију.
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VII
Сагласност за промену апропријација
месних заједница општине Неготин,објавити у
Службеном листу општине Неготин.
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: MЗ Штубик,
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: 401-589/2015-IV/04
06.10.2015. године
Неготи
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
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 15-локална самоуправа 0602,
програмска активност- функционисање локалне
смоуправе
и
градских
општина
06020001,функција 110 – извршни и законодавни
органи,финансијски и фискални послови и
спољни послови,позиција 29-услуге по уговору,у
износу од 100.000,00 динара, ради обезбеђења
средстава за трошкове путовања.
II
Измена апропријација ће се извршити
умањењем позиције Одлуке о изменама и
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допунама Одлуке о буџету општине Неготин за
2015.годину, и то:
- позиција 29 – услуге по уговору,за 1,67
%,економска
класификација
423300-услуге
образовања и усавршавања запослених,у износу
од 100.000,00 динара.
III
Износ од 100.000,00 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 трошкове путовања скупштине
општине Неготин и то на позицији 28- трошкови
путовања, економска класификација 422200 –
трошкови службених путовања у иностранство,у
оквиру раздела 2 ,главе 1, програма 15-локална
самоуправа 0602, програмске активностифункционисање локалне смоуправе и градских
општина 0602-0001,функције 110 – извршни и
законодавни органи,финансијски и фискални
послови и спољни послови.
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“.
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: Управи за
трезор Експозитури Неготин, Одељењу за буџет,
финансије и локалну пореску администрацију и
архиви Општинске управе општине Неготин.
ШЕФ ОДЕЉЕЊА
Валентина Ђуричић,с.р.
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Република Србија
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ
НЕГОТИН
Одељење за буџет, финансије и локалну
пореску администрацију
Број: 401-519/2015-IV/04
07.09.2015. 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
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ПРОМЕНУ
АПРОПРИЈАЦИЈА ОДОБРЕНИХ
СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН У
2015. ГОДИНИ
I
Одобрава се промена апропријација
Скупштини општине Неготин, у оквиру законом
предвиђене
могућности
до
5%
апропријације,раздео 1. 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 6одборнички додатак,у
износу од 100.000,00
динара, ради обезбеђења средстава за трошкове
путовања.
II
Измена апропријација ће се извршити
умањењем позиције Одлуке о изменама и
допунама Одлуке о буџету општине Неготин за
2015.годину, и то:
- позиција 6 – одборнички додатак ,за
4,00
%,економска
класификација
417100одборнички додатак,у износу од
100.000,00
динара.
III
Износ од 100.000,00 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 трошкове путовања у оквиру
Скупштине општине Неготин и то на позицији 8трошкови путовања, економска класификација
422200 – трошкови службених путовања у

22.10.2015.

иностранство, у оквиру раздела 1 ,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.
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
Скупштине 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
скупштини општине Неготин ,објавити у
„Службеном листу општине Неготин“.
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: Управи за
трезор Експозитури Неготин, Одељењу за буџет,
финансије и локалну пореску администрацију и
архиви Општинске управе општине Неготин.
ШЕФ ОДЕЉЕЊА
Валентина Ђуричић,с.р.

22.10.2015.
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С А Д Р Ж А Ј:

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН

1.

Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве

578

2.

Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве

578

3.

Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве

579

4.

Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве

580

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНE НЕГОТИН

1.

Решење о именовању привременог савета месне заједнице Ковилово

581

2.

Решење о именовању привременог савета месне заједнице Србово

581

НАЧЕЛНИЦА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН

1.

Решење о распореду радног времена у општинској управи општине Неготин

582

ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ, ФИНАНСИЈЕ И ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ

1.

Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених примарној здравственој
заштити у 2015. години

2.

Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених Музеју Крајина
Неготин у 2015. години

3.

586

Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених председнику
општине и општинском већу општине Неготин у 2015. години

7.

585

Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених Месним заједницама
у 2015. години

6.

584

Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених Месним заједницама
у 2015. години

5.

583

Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених Месним заједницама
у 2015. години

4.

583

587

Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених скупштини општине
Неготин у 2015. години
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