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„Службени лист општине Неготин“

На основу члана 48. и 49. Закона о
локалним изборима
(„Сл. гласник
РС “
број:129/2007, 34/10-одлука УС и 54/11) и
Уверења издатог од стране Изборне комисије
општине Неготин број: 013-2-1/2015 од 16. 10.
2015. године, Скупштина општине Неготин, на
седници одржаној 30.10. 2015. године, донела је
ОДЛУКУ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН

Члан 1.
Потврђује
се
мандат
одборнику
Скупштине општине Неготин , ИРЕНИ
ЈОВАНОВИЋ из Неготина, са изборне листе:
ИВИЦА
ДАЧИЋ-СОЦИЈАЛИСТИЧКА
ПАРТИЈА (СПС), ЈЕДИНСТВЕНА СРБИЈА (ЈС),
за кога је Изборна комисија општине Неготин
издала Уверење о избору за одборника
Скупштине општине Неготин број: 013-2-1/2015
од 16. 10. 2015. године.

03.11.2015

На основу члана члана 60. Закона о
јавним предузећима („Сл.гласник РС“, бр.
119/2012,116/2013-аутентично
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
30.10.2015. године, донела је
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ
ОПШТИНЕ НЕГОТИН БРОЈ 01-1462/3 ОД
05.10.2015. ГОДИНЕ

Члан 2.
Мандат одборнику из члана 1. ове Одлуке
траје до истека мандата одборника Скупштине
општине Неготин изабраних на редовним
изборима.

Члан 1.
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку
Надзорног
одбора
Јавног
предузећа
за
грађевинско земљиште општине Неготин број 011462/3 од 05.10.2015. године, да исто буде
садужник – јемац Јавном предузећу за комуналне
делатности „Бадњево“ Неготин приликом
одобрења кредита од стране АИК Банке А.Д.
Ниш, на износ од 5.000.000,00 динара минуса по
текућем рачуну.

Члан 3.
Против ове Одлуке може се изјавити жалба
Управном суду у Београду у року од 48 часова од
дана доношења ове Одлуке.

Члан 2.
Одлуку објавити у „Службеном листу
општине Неготин“.

Члан 4.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу
општине Неготин“.

Број: 016-99/2015-I/08
Дана: 30.10.2015. године
Неготин
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
ПРЕДСЕДНИК
др мед. Љубисав Божиловић,с.р.

Број: 420-3/2015-I/08
30.10.2015. године
Неготин
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
ПРЕДСЕДНИК,
др мед. Љубисав Божиловић,с.р.

03.11.2015
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На основу члана 32. тачка 20. Закона о
локалној самоуправи ( „Службени гласник РС“,
број 129/07 и 83/2014-др.закон) и члана 42. тачка
52. Статута општине Неготин
(„Службени
лист општине Неготин“, број 9/2015-пречишћен
текст), Скупштина општине Неготин на седници
одржаној дана, 30.10.2015. године донела је:

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 30.10.2015.године, донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О НАКНАДАМА
ОДБОРНИКА , ЧЛАНОВА ОПШТИНСКОГ
ВЕЋА , ПРЕДСЕДНИКА И ЗАМЕНИКА
ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
ЧЛАНОВА РАДНИХ ТЕЛА СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ И ЧЛАНОВА РАДНИХ ТЕЛА
КОЈЕ ОБРАЗУЈЕ ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
НЕГОТИН

ОДЛУКУ
О ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У
ЈАВНУ СВОЈИНУ БЕСТЕРЕТНИМ
ПРАВНИМ ПОСЛОМ

Члан 1.
Одлуци o накнадама одборника,
чланова општинског већа, председника и
заменика председника скупштине, чланова
радних тела скупштине општине и чланова
радних тела које образује председник општине
Неготин („ Сл. лист општине Неготин“ бр.32/2012
и 20/2015) у члану 3. став 2. речи:“ у висини
50% од неопорезивог дела дневнице“ замењују
се речима:“ у нето износу од 1.000,оо динара.“
У ставу 3. истог члана број: „ 3“ замењује
се бројем “2“.
У

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном листу општине
Неготин“.

Број: 401-665/2015-I/08
Дана 30.10.2015. године
Неготин

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

Члан 1.
ПРИБАВЉА СЕ
у јавну својину
општине Неготин, ливада 3. класе, на
мзв.“Корита“, површине 3648 м2, која се налази
на кп.бр. 4155/1 у КО Речка, уписана у лист
непокретности број 36 КО Речка.
Члан 2.
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: 464-45/2015-I/08
Дана: 30.10. 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, 116/2013- аутентично 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
30.10.2015. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
O ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ
НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈКП „БАДЊЕВО“ НЕГОТИН О
УТВРЂИВАЊУ ЦЕНОВНИКА ГРЕЈАЊА
БР.2877-05/2015 ОД 14.10.2015. ГОДИНЕ
I - ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку
о утврђивању ценовника грејања
бр.287705/2015 од 14.10.2015. године, коју је донео
Надзорни одбор ЈКП „Бадњево“ Неготин.
II – Решење и Одлуку Надзорног одбора
ЈКП „Бадњево“ Неготин бр. 2877-05/2015 од
14.10.2015.године, објавити у „Службеном листу
општине Неготин“.
Број: 380-12/2015-I/08
30.10.2015. године
Неготин

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
ПРЕСЕДНИК,
др мед.Љубисав Божиловић,с.р.
На основу члана 31. Статута јавног
предузећа за комуналне делатности „Бадњево“
Неготин , члана 2. и 3. Уредбе о утврђивању
методологије за одређивање цене снабдевања
крајњег купца топлотном енергијом , (Сл. гласник
РС,бр. 63/2015) и тарифног система за обрачун
топлотне енергије за тарифне купце (Службени
лист општине Неготин, бр. 19/2013), а у складу са
чланом 2. Пословника о раду Надзорног одбора ,
Надзорни одбор ЈКП „Бадњево“ Неготин је дана
14.10.2015. године, донео

03.11.2015

ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНОВНИКА ГРЕЈАЊА
1.

На основу предлога Службе рачуноводства
плана и анализе од 14.10.2015. године , за
однос цена за поједине категорије 1:1,25 ,
утврђује се цена грејања на течна и чврста
горива без ПДВ-а и то:

ЦЕНОВНИК СА ПРИМЕНОМ ПО
ДОБИЈАЊУ САГЛАСНОСТИ ОСНИВАЧА
(на основу Тарифног система за
обрачун топлотне енергије за тарифне купце и
Методологије за одређивање цене
снабдевања
крајњег
купца
топлотном
енергијом)

ГРЕЈАЊЕ (са мерним уређајима)
СТАМБЕНИ ПРОСТОР
–
–

Варијабилни део цена 4,62дин/кwh
Фиксни део цене
24,20 дин/м2

ПОСЛОВНИ ПРОСТОР И УСТАНОВЕ
–
–

Варијабилни део цене
Фиксни део цене

5,78дин/кwh
33,28дин/м2

2. Одлука ступа на снагу по добијању сагласности
од оснивача.
3. Одлуку доставити: Оснивачу ради добијања
сагласности , директору , техничком директору,
руководиоцу РЈ, служби рачуноводства и архиви.

НАДЗОРНИ ОДБОР ЈКП „БАДЊЕВО“
НЕГОТИН
Број: 2877-05/2015
14.10.2015. године
Неготин

Председник Надзорног одбора
Бранко Марковић,с.р.

03.11.2015
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На основу члана 41. став 3. и члана 45.
став 4. Закона о култури („Сл. гласник РС“,
бр.72/2009), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о
локалној самоуправи („Сл. гласник РС“,
бр.129/2007 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 дана 30.10.2015. године, донела је

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 30.10.2015. године, донела
је

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНОВА УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ
ОДБОРА МУЗЕЈА КРАЈИНЕ НЕГОТИН

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ“ХАЈДУК ВЕЉКО“
ШТУБИК

I
У Решењу о именовању чланова
Управног и Надзорног одбора Музеја Крајине
Неготин („Сл.лист општине Неготин“, бр.
38/2014, 44/2014 и 6/2015) у тачки I под редним
бројем 2. врши се измена:

I- РАЗРЕШАВА СЕ Миле Пауновић,
представник оснивача, дужности
члана
Управног одбора Музеја Крајине Неготин.
II-ИМЕНУЈЕ СЕ Наташа Митровић,
представник оснивача, за члана Управног одбора
Музеја Крајине Неготин.
II
Мандат именованог члана Управног
одбора из тачке I овог решења траје до истека
мандата Управног одбора
Музеја Крајине
Неготин.
III
Ово Решење објавити у „Службеном
листу општине Неготин“.
Број: 022-69/2015-I/08
Дана: 30.10.2015.године
Неготин
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
ПРЕДСЕДНИК,
др мед.Љубисав Божиловић,с.р.

Члан 1.
У Решењу о именовању чланова
Школског одбора Основне школе „Хајдук Вељко“
Штубик
(„Сл.лист
општине
Неготин“,
бр.30/2014) врши се следећа измена:
I – РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности
чланови Школског одбора Основне школе
„Хајдук Вељко“ Штубик и то :
- Радица Станковић , представник из
реда запослених и
- Ружица Михајловић, представник из
реда запослених.
II – ИМЕНУЈУ
СЕ за чланове
Школског одбора Основне школе „Хајдук Вељко“
Штубик и то :
- Тошић Весна, представник из реда
запослених и
- Тања Милосављевић, представник из
реда запослених.
Члан 2.
Мандат
новоименованих
чланова
Школског одбора из члана 1. став 3. овог Решења
траје до истека мандата Школског одбора
Основне школе „Хајдук Вељко“ Штубик .
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Члан 3.
Ово Решење објавити у „Службеном
листу општине Неготин“.
Број: 022-70/2015-I/08
Дана: 30.10.2015.године
Неготин
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
ПРЕДСЕДНИК,
др мед. Љубисав Божиловић,с.р.

03.11.2015

траје до истека мандата Школског одбора
Основне школе „12. септембар“ Неготин .
Члан 3.
Ово Решење објавити у „Службеном
листу општине Неготин“.
Број: 022-71/2015-I/08
Дана: 30.10. 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. став 52. Статута општине Неготин
(„Сл.лист
општине
Неготин“,бр.
9/2015пречишћен текст) Скупштина општине Неготин,
на седници одржаној 30.10.2015. године, донела
је

На основу члана 32. тачка 9. Закона о
локалној самоуправи („Сл. гласник РС“,
бр.129/2007 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 30.10.2015. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ
ШКОЛЕ „12.СЕПТЕМБАР“ НЕГОТИН

РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ВРШИОЦУ
ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ТУРИСТИЧКЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН

I – РАЗРЕШАВА СЕ дужности члан
Школског одбора Основне школе „12. септембар“
Неготин, Зоран Крачуновић -представник из реда
родитеља.

I
Престаје мандат Душану Петровићу,
дипл.инж. шумарства из Неготина, на функцији
вршиоца дужности директора Туристичке
организације општине Неготин, са даном
16.новембром 2015. године, због истека периода
на који је именован.
II
Ово Решење објавити у „Службеном
листу општине Неготин“.

II – ИМЕНУЈЕ СЕ за члана Школског
одбора Основне школе „12. септембар“ Неготин ,
Јасмина Живковић -представник из реда
родитеља.

Број:022-72/2015-I/08
Дана: 30.10.2015. године
Неготин

Члан 1.
У Решењу о именовању чланова
Школског одбора Основне школе „12. септембар“
Неготин („Сл.лист општине Неготин“, бр.22/2014
и 44/2014) врши се следећа измена:

Члан 2.
Мандат
новоименованог
члана
Школског одбора из члана 1. став 3. овог Решења

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

03.11.2015
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На основу члана 18. Закона о јавним
службама („Сл. гласник РС“, бр.42/91, 71/94,
79/05 – др.закон, 81/05 – испр.др.закона, 83/05 –
испр.др.закона и 83/2014 – др.закон), 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 30.10.2015. године, донела је

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 30.10.2015.године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ
НЕГОТИН

ОДЛУКУ
О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ КОМПЛЕКСА РАЈАЧКИХ
ПИВНИЦА У ОПШТИНИ НЕГОТИН

I
ИМЕНУЈЕ СЕ Душан Петровић,
дипл.инж.шумарства из Неготина, за директора
Туристичке организације општине Неготин, почев
од 17.11.2015. године, на мандатни период од
четири године.
II
Ово решење објавити у „Службеном
листу општине Неготин“.
Број: 022-73/2015-I/08
Дана: 30.10.2015.године
Неготин

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

Члан 1.
Доноси се
План детаљне регулације
комплекса Рајачких пивница у Општини Неготин.
Члан 2.
План детаљне
регулације комплекса
Рајачких пивница у Општини Неготин израдио је
Републички завод за заштиту споменика културе
–Београд, Ул. Радослава Грујића бр.11.
Члан 3.
Саставни део ове Одлуке је План детаљне
регулације комплекса Рајачких пивница у
Општини Неготин, 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:350-136/2015-I/08
Дана:30.10.2015.године
Неготин
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
ПРЕДСЕДНИК,
др мед. Љубисав Божиловић,с.р.

НАПОМЕНА: План детаљне регулације
комплекса Рајачких пивница у општини
Неготин, налази се на диску
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На основу члана 32. 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 30.10.2015. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ПЧЕЛИЦА“
У НЕГОТИНУ
Члан 1.
У Решењу о именовању чланова
Управног
одбора
Предшколске
установе
„Пчелица“ у Неготину („Сл. лист општине
Неготин“, бр.15/2013, 34/2013, 38/2014 и 23/2015)
врши се следећа измена:
I - РАЗРЕШАВА СЕ Милица
Милојковић, представник јединице локалне
самоуправе, дужности члана Управног одбора
Предшколске установе „Пчелица“ у Неготину
II - ИМЕНУЈЕ СЕ Милан Ивановић,
представник јединице локалне самоуправе, за
члана Управног одбора Предшколске установе
„Пчелица“ у Неготину.
Члан 2.
Мандат
новоименованог
члана
Управног
одбора
Предшколске
установе
„Пчелица“ у Неготину из члана 1. став 3. овог
Решења, траје до истека мандата Управног одбора
Предшколске установе „Пчелица“.
Члан 3.
Ово Решење објавити у „Службеном
листу општине Неготин“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
ПРЕДСЕДНИК,
др мед. Љубисав Божиловић,с.р.
На основу члана 41. став 3. и члана 45.
став 4. Закона о култури („Сл. гласник РС“,
бр.72/2009), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о
локалној самоуправи („Сл. гласник РС“,
бр.129/2007 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 дана 30.10.2015. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНОВА УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ
ОДБОРА ДОМА КУЛТУРЕ „СТЕВАН
МОКРАЊАЦ“ НЕГОТИН
I
У Решењу о именовању чланова
Управног и Надзорног одбора Дома културе
„Стеван Мокрањац“ Неготин („Сл.лист општине
Неготин“, бр. 38/2014) у тачки I врши се измена:
I- РАЗРЕШАВАJУ СЕ дужности члана
Управног одбора Дома културе „Стеван
Мокрањац“ Неготин, и то:
1. Јадранка Трандафировић, представник
оснивача – председник,
2. Весна Перић, представник оснивача,
3. Власта Младеновић , представник
оснивача и
4.
Рената
Ђурђевић-Станковић,
представник из реда запослених.
II- ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Управног
одбора Дома културе „Стеван Мокрањац“
Неготин, и то:
1.
2.
3.

Број:022-75/2015-I/08
30.10.2015. године
Неготин
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4.

Срђан Младеновић, представник
оснивача – председник,
Александра Томић, представник
оснивача,
Данијела Николић, представник
оснивача и
мр
Милан
Радосављевић,
представник из реда запослених.
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II
Мандат именованих чланова Управног
одбора из тачке I овог решења траје до истека
мандата Управног одбора Дома културе „Стеван
Мокрањац“ Неготин.
III
Ово Решење објавити у „Службеном
листу општине Неготин“.
Број:022-74/2015-I/08
Дана: 30.10.2015.године
Неготин
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
ПРЕДСЕДНИК,
др мед.Љубисав Божиловић,с.р.
На основу члана 51. Закона о радним
односима у државним органима („Сл. гласник
РС“, бр. 48/91, 66/91, 44/98 – др. закон, 49/99 –
др.закон, 34/2001 – др.закон, 39/2002, 49/2005 –
одлука УСРС, 79/2005 – др.закон, 81/2005 –
испр.др.закона, 83/2005 – испр.др.закона и
23/2013- одлука УС), Уредбе о накнади трошкова
и
отпремнини
државних
службеника
и
намештеника („Сл. гласник РС“, бр.98/2007пречишћени текст, 84/2014 и 84/2015 ) и члана 62.
Статута општине Неготин („Сл. лист општине
Неготин“, бр. 9/2015- пречишћени текст)
председник општине Негоин, доноси

ПРАВИЛНИК
О
СЛУЖБЕНИМ ПУТОВАЊИМА
Члан 1.
Службено путовање у смислу овог
Правилника јесте путовање на које се упућују
изабрана, именована и постављена лица у
органима општине Неготин и запослени
Општинске управе општине Неготин ( у даљем
тексту: лице упућено на службено путовање) ,
ради извршења одређеног службеног посла ван
места рада, у земљи и иностранству, а по налогу
овлашћеног лица.
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Члан 2.
Олвашћено лице у смислу члана 1. овог
Правилника је:
- председник општине, који издаје налог
за службено путовање председнику Скупштине,
заменику председника oпштине, члановима
Општинског већа, начелнику Општинске управе и
лицу које он поставља.
- председник Скупштине, који издаје
налог за службено путовање председнику
општине, заменику председника Скупштине,
секретару Скупштине и одборнику Скупштине.
- начелник Општинске управе, који
издаје налог за службено путовање заменику
начелника и запосленима у Општинској управи
општине Неготин.
Службено путовање у земљи
Члан 3.
Налог за службено путовање у земљи,
лицу упућеном на службено путовање издаје
овлашћено лице, пре него што пође на путовање.
Члан 4.
На основу налога за службено путовање у
земљи, може се исплатити аконтација до висине
процењених трошкова, у случају да службено
путовање траје дуже од једног дана.
Ако службено путовање не започне у
року од три дана од датума који је наведен у
налогу за службено путовање, лице упућено на
службено путовање дужан је да исплаћену
аконтацију врати наредног дана од истека тог
рока.
Члан 5.
Лицу које се упућује на службено
путовање у земљи, исплaћују се трошкови
смештаја, превоза исхране и остали трошкови у
вези са путовањем и у складу са Уредбом о
накнади трошкова и отпремнина државних
службеника и немештеника.
Трошкови исхране и градског превоза у
месту у којем се врши службени посао
надокнађују се преко дневнице.
Члан 6.
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Трошкови смештаја исплаћују се према
приложеном хотелском рачуну за преноћиште и
доручак, изузев за преноћиште и доручак у хотелу
прве категорије (пет звездица).
Члан 7.
Лицу које се упућује на службени пут,
припада дневница за службено путовање у земљи,
која износи 150 динара.
Члан 8.
Дневница за службено путовање у земљи
рачуна се од часа поласка на службено путовање
до часа повратка са службеног путовања.
За путовање у земљи, које је трајало
између 12 и 24 часа, лицу које се упућује на
службени пут припада цела дневница, а ако је
путовање трајало између 8 и 12 часова, половина
дневнице.
Службено путовање у иностранству
Члан 9.
Службено путовање у иностранству
реализује са на основу позивног писма из
иностранства, који је упућен лицима из члана 1.
овог Правилника.
Позивно писмо треба да садржи
информацију о томе који трошкови падају на
терет надлежне институције која је упутила
позив.
Налог за службено путовање у
иностранство садржи име и презиме лица које
путује, назив државе и место у које се путује циљ
путовања, датум поласка на путовање и датум
повратка с путовања, категорију хотела у којима
је обезбеђен смештај, напомену о томе да ли су
обезбеђени бесплатан смештај и исхрана, врсту
превозног средства којим се путује, износ
аконтације који може да се исплати, податке о
томе ко сноси трошкове службеног путовања и
начин обрачуна трошкова путовања.
Члан 10.
На основу налога за службено путовање у
иностранству може се исплатити аконтација до
висине процењених трошкова, у случају да
службено путовање траје дуже од једног дана.
Члан 11.
Лице које се упућује на службено
путовање у иностранство, накнађују се трошкови
смештаја, исхране и градског превоза у место
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боравка у иностранству, трошкови превоза ради
извршења
службеног
посла,
трошкови
прибављања путних исправа, вакцинације и
лекарских прегледа, трошкови службене поште,
таксе, телефона, телеграма и телефакса, трошкови
изнајмљивања
просторија
и
трошкови
стенографских и дактилографских услуга.
Члан 12.
Лице које се упућује на службено
путовање у иностранство, накнађују се трошкови
смештаја у висини плаћеног хотелског рачуна за
преноћиште и доручак, изузев за преноћиште и
доручак у хотелу прве категорије (пет звездица).
Лицу које се упућује на службено
путовање у иностранство, коме су обезбеђени
бесплатно преноћиште и доручак не накнађују се
трошкови смештаја.
Члан 13.
Лицу које се упућује на службено
путовање накнађују се трошкови исхране и
градског превоза у месту боравка у иностранству
у износу од 15 евра на свака 24 часа проведена у
иностранству ( у даљем тексту утврђена
дневница).
Члан 14.
Дневница за службено путовање у
иностранство одређује се од часа преласка
државне границе Републике Србије - у поласку,
до часа преласка државне границе Републике
Србије – у повратку.
Ако се у иностранство путује авионом,
дневница се одређује од часа поласка авиона с
последњег аеродрома у Републици Србији до часа
повратка на први аеродром у Републици Србији.
Члан 15.
Лицу које се упућује на службено
путовање припада једна дневница на свака 24
часа проведена у иностранству, а ако је преостало
време проведено у иностранству дуже од 12
часова – припада му још једна дневница, односно
још половина дневнице ако је преостало време
проведено у иностранству између 8 и 12 часова.
Ако је време проведено у иностранству
дуже од 12 часова а краће од 24 часа, лицу које се
упућује на службено путовање припада једна
дневница а ако је у иностранству проведено
између 8 и 12 часова – пола дневнице. За свако
задржавање у страној
држави, односно
пропутовање кроз страну државу,које траје дуже
од 12 часова наведеном лицу припада једна
дневница.
Ако лице које се упућује на службено
путовање у току службеног путовања борави у
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више страних држава износ његових дневница
одређује се сразмерно времену које је провео у
страној држави.

Члан 16.
Ради покрића трошкова превоза на
службеном путу у иностранство лицу које се
упућује на службено путовање исплаћује се
накнада у висини цене из путничке тарифе за
превоз средством оне врсте и разреда који се,
према налогу за службено путовање, користе.
Члан 17.
Трошкови прибављања путних исправа,
вакцинације и лекарских прегледа који су у вези
са службеним путовањем у иностранство, ако их
надлежни орган здравственог осигурања не
призна, накнађују се на основу приложеног
рачуна.
Члан 18.
Трошкови који на службеном путовању у
иностранство настану у вези с превожењем,
преношењем, уношењем и изношењем службене
поште, коришћењем телефона, телеграма и
телефакса, а који су неопходни за службене
послове, као и други неопходни издаци (таксе и
др.). накнађују се на основу приложеног рачуна.
Члан 19.
Трошкови
који,
уз
сагласност
налогодавца, настају на службеном путовању у
иностранство у вези са изнајмљивањем
просторије за састанке, плаћањем стенографских
и дактилографских услуга и изнајмљивањем
персоналних рачунара за припремање службених
извештаја
или
за
потребе
службене
кореспонденције накнађују се у стварним
износима, на основу одговарајућег рачуна.
Ако на службеном путу у иностранство
настану неки други трошкови, који имају
карактер репрезентације или куповине неких
производа или робе, ти трошкови се надокнађују
уз приложен рачун као трошкови репрезентације,
само под условом да их је претходно одобрио
налогодавац.
Употреба сопственог возила у
службене сврхе
Члан 20.
Кад из оправданих разлога, запослени у
Опшитнској управи општине Неготин, није у
могућности да користи јавни превоз или
службено возило, може користити сопствени
аутомобил за службено путовање или друге
службене сврхе, по одобрењу начелника
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Општинске
управе,
односно
председника
општине или лица које он овласти.
За употребу сопственог возила у
службене сврхе запосленом припада накнада у
износу од 10% од цене једног литра погонског
горива по пређеном километру.
Новчана
накнада
за
коришћење
приватног аутомобила у службене сврхе
исплаћује се искључиво по налогу за коришћење
сопственог аутомобила у службене сврхе у коме
треба да стоји: тип возила, регистарски број
возила, број пређених километара пре путовања и
број пређених километара на бројчанику по
завршетку путовања, место путовања и сл.
Заједничке одредбе
Члан 21.
Трошкови службеног путовања у земљи и
иностранству, накнађују се на основу:
- попуњеног путног налога са доказима о
постојању и висини трошкова (карта за превоз,
рачун за преноћиште и доручак, рачун за остале
трошкове и др.) и
- писменог извештаја о извршењу задатка
ради којег је лице из члана 1. овог Правилника
упућено на службени пут.
Попуњени путни налог и писмени
извештај подносе се у року од седам дана од дана
када је службено путовање завршено.
Члан 22.
О спровођењу овог Правилника стараће
се Одељење за буџет, финансије и локалну
пореску администрацију Општинске управе
општине Неготин.
Члан 23.
Ступањем на снагу овог Правилника
престаје да важи Правилник о службеним
путовањима („ Сл. лист општине Неготин“, бр.
36/2013).
Члан 24.
Овај Правилник ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном листу
општине Неготин“.

Број: 114-13/2015-II/07
27.10.2015.године
Неготин

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН
Јован Миловановић, дипл.инж.ел.с.р.
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III
О извршењу овог решења стараће се
Одељење за буџет, финансије и локалну пореску
администрацију.
На основу члана 69. Закона о буџетском
систему ( „ Службени гласник РС “, број: 54/2009,
73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/2013,63/201
3-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 31.500,00 динара ОШ „Бранко Радичевић“
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
„Бранко Радичевић“ Неготин и то на позицији
256 економска класификација 4631- текући
трансфери осталим нивоима власти, код
буџетског корисника конто 424631-геодетске
услуге
,ради
снимања
фискултурне
сале,укњижавање сале и школских терена,у
износу од 31.500,00 динара.

IV
Решење објавити у „Службеном листу
општине Неготин“.

Образложење
На
основу захтева
ОШ „Бранко
Радичевић“
Неготин ,број: 401-652/2015-IV/04
од 27.10.2015. године и Обавештења председника
Општине о доношењу решења из текуће
резерве,број: 401-652/2015-IV/04 од 27.10.2015.
године за одобравањем додатних средстава за
измирење обавеза по рачуну ,број: U01-0072 од
22.10.2015. године ГБ „ГЕО-ПРЕМЕР“ Неготин
на име снимања фискултурне сале и пратећих
трошкова, одобравају се додатна
средства у
износу од 31.500,00 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
„Бранко Радичевић“ Неготин нема планирана
средства на позицији 256 намени-геодетске
услуге у износу од 31.500,00 динара.Та
средства су потребна да се изврши плаћање по
рачуну ,број: U01-0072 од 22.10.2015. године .
Из тог разлога и на основу свега напред
наведеног,одлучено је као у диспозитиву
решења.
Решење доставити: ОШ „Бранко
Радичевић“
Неготин ,Управи за трезор
Експозитури
Неготин, Одељењу за буџет,
финансије и локалну пореску администрацију и
архиви Општинске управе општине Неготин.

Број: 401-652/2015-II/04
Дана: 27.10.2015. године
Неготин

03.11.2015

„Службени лист општине Неготин“

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН

Јован Миловановић,
дипл.инж.електротехник,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
органи, финансијски и фискални послови и
спољни послови, позицији 107, економској
класификацији 499100 – средства резерве –
текућа резерва,одобравају се средства у износу
од 120.500,00 динара ОШ „Бранко Радичевић“
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
„Бранко Радичевић“ Неготин и то на позицији
256, економска класификација 4631- текући
трансфери осталим нивоима власти, код
буџетског
корисника
на
економској
класификацији 423500- стручне услуге износ од
17.000,00 динара,424600-услуге очувања животне
средине,науке и геодетске услуге
износ од
2.500,00 динара,425100-текуће поправке и
одржавање зграда и објеката износ од 76.000,00
динара,426900-материјали за посебне намене
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износ од 20.000,00 динара и 482200-обавезне
таксе износ од 5.000,00 динара,ради добијања
употребне дозволе за фискултурну салу,у износу
од 120.500,00 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 „Бранко
Радичевић“
Неготин ,број: 401-656/2015-II/04
од 28.10.2015. године и Обавештења председника
Општине о доношењу решења из текуће
резерве,број: 401-656/2015-IV/04 од 28.10.2015.
године за одобравањем додатних средстава за
завршетак фискултурне сале у ОШ „Бранко
Радичевић“
Неготин, одобравају се додатна
средства у износу од 120.500,00 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
„Бранко Радичевић“
Неготин нема довољно
планираних средстава на позицији 256 наменистручне услуге , услуге очувања животне
средине,науке и геодетске услуге , текуће
поправке и одржавање зграда и објеката,
материјали за посебне намене и обавезне таксе у
укупном износу од
120.500,00
динара.Та
средства су потребна да се изврше плаћања по
рачунима за наведене потребе и намене.
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Из тог разлога и на основу свега напред
наведеног,одлучено је као у диспозитиву
решења.

Решење доставити: ОШ „Бранко
Радичевић“
Неготин ,Управи за трезор
Експозитури
Неготин, Одељењу за буџет,
финансије и локалну пореску администрацију и
архиви Општинске управе општине Неготин.
Број: 401-656/2015-II/04
Дана: 30.10.2015. 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

03.11.2015

2.500.000,00 динара Месној заједници Буковче
општине Неготин.

II
Средства из става 1.овог решења
распоређују се у оквиру раздела 4. главе 7.- месне
заједнице,програма 15. – локална самоуправа
0602,програмске активности –месне заједнице
0602-0002,функције 160 –опште јавне услуге
некласификоване на другом месту, МЗ Буковче
општине
Неготин и то на позицији 134,
економској класификацији 483100- новчане казне
и пенали по решењу судова,у износу од
2.500.000,00 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
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

На основу захтева МЗ Буковче општине
Неготин, број: 401-626/2015-IV/04 од 22.10.2015.
године,Обавештења председника општине о
доношењу решења из текуће резерве,број: 401626/2015-IV/04
од 23.10.2015. године за
одобравањем средстава за измирење обавеза по
решењу број: 3И-31/15 од 03.03.2015. године
Основног суда у Неготину и споразума о исплати
дуга од 21.10.2015. године, одобравају се додатна
средства у износу од 2.500.000,00 динара из
текуће резерве.
Одлуком о буџету општине Неготин за
2015.годину („Сл.лист општине Неготин“, број:
44/2014,6/2015 и 20/2015), и Финансијским
планом
МЗ Буковче
за 2015. годину на
економској класификацији 483100- новчане казне
и пенали по решењу судова нису планирана

03.11.2015

„Службени лист општине Неготин“

довољна средства да би се извршила плаћања по
наведеном решењу Основног суда у Неготину.
Из тог разлога и на основу свега напред
наведеног,одлучено је као у диспозитиву
решења.

Решење доставити: МЗ Буковче, Управи
за трезор Експозитури Неготин, Одељењу за
буџет,
финансије
и
локалну
пореску
администрацију и архиви Општинске управе
општине Неготин.
Број: 401-626/2015-II/04
Дана: 23.10.2015. године
Неготин
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН
Јован Миловановић,
дипл.инж.електротехник,с.р.

Република Србија
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ
НЕГОТИН
Одељење за буџет, финансије и локалну
пореску администрацију
Број: 401-663/2015-IV/04
30.10.2015. 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
ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ
НЕГОТИН У 2015. ГОДИНИ
I
Одобрава се промена апропријација
Општинској управи општине Неготин, у оквиру
законом предвиђене могућности до 5%
апропријације,раздео 4. глава 1. програм 15-
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локална самоуправа 0602, програмска активноступрављање јавним дугом 0602-0003,функција
170– управљање јавним дугом, позиција 87отплата главнице домаћим кредиторима, у
укупном износу од 1.000.000,00 динара, ради
обезбеђења средстава за исплату на име новчаних
казни по судским решењима.
II
Измена апропријација ће се извршити
умањењем позиције Одлуке о изменама и
допунама Одлуке о буџету општине Неготин за
2015.годину, и то:
- позиција 87 – отплата главнице
домаћим кредиторима, за 3,10 %,економска
класификација 611400-отплата главнице домаћим
банкама,у износу од 1.000.000,00 динара.
III
Износ
од
1.000.000,00
динара,
преусмерава се за намене недовољно планиране
Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету
општине Неготин за 2015.годину,а ради
обезбеђења средстава на име новчаних казни по
судским решењима Општинске управе општине
Неготин и то на позицији 104- новчане казне и
пенали
по
решењу
судова,
економска
класификација 483100 –новчане казне и пенали
по решењу судова ,износ од 1.000.000,00 динара,
у оквиру раздела 4 ,главе 1, програма 15-локална
самоуправа
0602, програмске активностифункционисање локалне самоуправе 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
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Општинске управе
годину.

„Службени лист општине Неготин“

општине Неготин за 2015.

VI
О реализацији дате сагласности стараће
се Одељење за буџет,финансије и локалну
пореску администрацију.
VII
Сагласност за промену апропријација
Општинској управи општине Неготин, објавити у
Службеном листу општине Неготин.
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: Управи за
трезор Експозитури Неготин, Одељењу за буџет,
финансије и локалну пореску администрацију и
архиви Општинске управе општине Неготин.

ШЕФ ОДЕЉЕЊА,
ВалентинаЂуричић,с.р.
Република Србија
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ
НЕГОТИН
Одељење за буџет, финансије и локалну
пореску администрацију
Број: 401-612/2015-IV/04
20.10.2015. 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
НАРОДНОЈ БИБЛИОТЕЦИ „ДОСИТЕЈ
НОВАКОВИЋ“ НЕГОТИН У 2015. ГОДИНИ
I
Одобрава се промена апропријација
Народној библиотеци „Доситеј Новаковић“
Неготин , у оквиру законом предвиђене
могућности , за раздео 4, главу 11 –Установе у

03.11.2015

култури, програм 13-развој културе 1201,
програмску активност - функционисање локалних
установа културе 1201-0001, функцију 820услуге културе,позицију 202-залихе робе за даљу
продају,извор
финансирања
04-сопствени
приходи, у износу од 20.000,00 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 2015.годину, и то:
- позиција 202– залихе робе за
даљу продају,економска класификација 523100залихе робе за даљу продају, у износу од
20.000,00 динара.
III
Износ од 20.000,00 динара, преусмерава
се за намене недовољно планиране Одлуком о
буџету општине Неготин за 2015.годину
и
Финансијским планом
Народне библиотеке
„Доситеј Новаковић“ за 2015. годину,а ради
обезбеђења средстава за финансирање редовних
активности у Народној библиотеци Неготин и
то на позицији 191-услуге по уговору,економска
класификација 423500- стручне услуге износ од
15.000,00
динара и на позицији 197порези,обавезне таксе,казне и пенали,економска
класификација 482200-обавезне таксе износ од
5.000,00 динара,у оквиру раздела , главе,
програма, програмске активности , функције и
извора финансирања из става 1 овог решења.
IV
О промени одобрене апропријације на
начин утврђен ставом II и III, упознати
председника општине Неготин.
V
За износ одобрене промене апропријација
извршити измене распоређених средстава на
одговарајућим позицијама Одлуке о буџету
општине Неготин и Финансијског плана Народне
библиотеке „Доситеј Новаковић“ Неготин за
2015. годину.

03.11.2015
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VI
О реализацији дате сагласности стараће
се Одељење за буџет, финансије и локалну
пореску администрацију.
VII
Сагласност за промену апропријација
Народној
библиотеци „Доситеј Новаковић“
Неготин, објавити у „Службеном листу општине
Неготин“.
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: Народној
библиотеци „Доситеј Новаковић“, 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: 401-613/2015-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
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
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820- услуге културе,позицију
190-трошкови
путовања,извор
финансирања
04-сопствени
приходи, у износу од 40.000,00 динара ради
обезбеђења средстава за преглед и испитивање
електро инсталација и громобрана у објектима
Музеја Крајине.

II
Измена апропријација ће се извршити
умањењем позиције Одлуке о буџету општине
Неготин за 2015.годину, и то:
- позиција 190– трошкови путовања
,економска класификација
422100-трошкови
службених путовања у земљи, у износу од
40.000,00 динара.
III
Износ од 40.000,00 динара, преусмерава
се за намене недовољно планиране Одлуком о
буџету општине Неготин за 2015.годину
и
Финансијским планом Музеја Крајине за 2015.
годину,а ради обезбеђења средстава за преглед и
испитивање електро инсталација и громобрана у
објектима Музеја Крајине и то на позицији 191услуге по уговору,економска класификација
423500- стручне услуге,у оквиру раздела , главе,
програма, програмске активности , функције и
извора финансирања из става 1 овог решења.

IV
О промени одобрене апропријације на
начин утврђен ставом II и III, упознати
председника општине Неготин.
V
За износ одобрене промене апропријација
извршити измене распоређених средстава на
одговарајућим позицијама Одлуке о буџету
општине Неготин и Финансијског плана Музеја
Крајине Неготин за 2015. годину.
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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: 401-618/2015-IV/04
20.10.2015. 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
ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ „ПЧЕЛИЦА“
НЕГОТИН У 2015. ГОДИНИ
I
Одобрава се промена апропријација
Предшколској установи „Пчелица“ Неготин , у
оквиру законом предвиђене могућности , за

03.11.2015

раздео 4, главу 13 –предшколска установа
„Пчелица“, програм 8-предшколско васпитање
2001, програмску активност - функционисање
предшколских установа 2001-0001, функцију 911предшколско образовање,позицију 228-награде
запосленима и остали посебни расходи,извор
финансирања 04-сопствени приходи, у износу од
500.000,00 динара ради обезбеђења средстава за
редован рад у Предшколској установи „Пчелица“
Неготин.

II
Измена апропријација ће се извршити
умањењем позиције Одлуке о буџету општине
Неготин за 2015.годину, и то:
- позиција 228– награде запосленима и
остали посебни расходи,економска
класификација
416100- награде
запосленима и остали посебни
расходи, у износу од 500.000,00
динара.

III
Износ од 500.000,00 динара, преусмерава
се за намене недовољно планиране Одлуком о
буџету општине Неготин за 2015.годину
и
Финансијским планом Предшколске установе
„Пчелица“ Неготин за 2015. годину,а ради
обезбеђења средстава за редован
рад у
Предшколској установи „Пчелица“ и то на
позицији
233-текуће
поправке
и
одржавање,економска класификација 425100текуће поправке и одржавање зграда и објеката,у
оквиру раздела , главе, програма, програмске
активности , функције и извора финансирања из
става 1 овог решења.
IV
О промени одобрене апропријације на
начин утврђен ставом II и III, упознати
председника општине Неготин.
V
За износ одобрене промене апропријација
извршити измене распоређених средстава на

03.11.2015

„Службени лист општине Неготин“

одговарајућим позицијама Одлуке о буџету
општине Неготин
и Финансијског плана
Предшколске установе „Пчелица“ Неготин за
2015. годину.
VI
О реализацији дате сагласности стараће
се Одељење за буџет, финансије и локалну
пореску администрацију.
VII
Сагласност за промену апропријација
Предшколској установи „Пчелица“ Неготин
објавити у „Службеном листу општине Неготин“.
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: 401-630/2015-IV/04
26.10.2015. 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 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 1.100.000,00 динара,ради обезбеђења
средстава за плаћање по судском решењу, месној
заједници Буковче 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 1,68 %,економска класификација
511000- зграде и грађевински објекти,у износу од
1.100.000,00 динара.
III
Износ од
1.100.000,00 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
134- новчане казне и пенали по решењу судова,
економској класификацији 483100- новчане казне
и пенали по решењу судова, 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
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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 Буковче
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 Буковче, 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: 401-657/2015-IV/04
30.10.2015. 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

03.11.2015

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 135зграде
и
грађевински
објекти,економска
класификација 511300 – капитално одржавање
зграда и објеката,у износу од 100.000,00 динара и
позиција 136- машине и опрема,економска
класификација
512200 –административна
опрема,извор финансирања 08,у износу од
100.000,00 динара ради обезбеђења средстава за
финансирање редовног рада у месној заједници
Кобишница 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 135- зграде и грађевински
објекти,економска класификација 511300 –
капитално одржавање зграда и објеката,у износу
од 100.000,00 динара и
позиција
136
машине
и
опрема,економска класификација
512200 –
административна опрема,у износу од 100.000,00
динара.
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 128- услуге по
уговору,економска класификација
423700 –
репрезентација у износу од 11.000,00 динара и
економска класификација 423900 –остале опште
услуге у износу од 189.000,00 динара, у оквиру
раздела 4 ,главе 7, програма 15-локална
самоуправа 0602, програмске активности- месне
заједнице 0602-0002,функције 160–опште јавне
услуге некласификоване на другом месту.
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IV
О промени одобрене апропријације на
начин утврђен ставом II и III,упознати
председника општине Неготин.
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пореску администрацију и архиви Општинске
управе 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
Кобишница општине Неготин за 2015. годину.

ШЕФ ОДЕЉЕЊА,
Валентина Ђуричић,с.р,

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
Кобишница,Управи за трезор Експозитури
Неготин, Одељењу за буџет, финансије и локалну
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