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стручне услуге,износ од 550.000,00 динара, у
Република Србија
оквиру раздела 4. главе 1. програма 5-развој
ОПШТИНСКА УПРАВА
пољопривреде 0101, програмске активностиОПШТИНЕ НЕГОТИН
унапређење
услова
за
пољопривредну
Одељење за буџет, финансије и локалну
делатност
0101-0001,функције
420пореску администрацију
пољопривреда,шумарство,лов
и
риболовБрој: 401-818/2015-IV/04
комасација Радујевац.
25.12.2015. године
Неготин
IV
На основу члана 61. Закона о
О промени одобрене апропријације на
буџетском систему („Службени гласник
начин утврђен ставом II и III, упознати
председника општине Неготин.
РС“,број: 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/201,
93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013,
142/2014, 68/2015-др. закон и 103/2015), и члана
V
За
износ
одобрене
промене
15. Одлуке о буџету општине Неготин за 2015.
годину (“Сл. лист општине Неготин”, број:
апропријација извршити измене распоређених
44/2014,6/2015, 20/2015 и 27/2015) Одељење за
средстава на одговарајућим позицијама Одлуке
буџет, финансије
и локалну пореску
о изменама и допунама Одлуке о буџету
општине Неготин за 2015.годину
и
администрацију, доноси
Финансијског плана за рад Општинске управе
општине Неготин за 2015. годину.
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА
VI
О реализацији
дате
сагласности
ПРОМЕНУ АПРОПРИЈАЦИЈА
стараће се Одељење за буџет,финансије и
ОДОБРЕНИХ ОПШТИНСКОЈ
локалну пореску администрацију.
УПРАВИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН У
2015. ГОДИНИ
VII
Сагласност за промену апропријација
I
Одобрава се промена апропријација
Општинској управи
општине Неготин,
Општинској управи
општине Неготин, у
објавити у „Службеном листу општине
оквиру законом предвиђене могућности,раздео
Неготин“.
4. глава 1. програм 5-развој пољопривреде
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: Управи за
трезор Експозитури Неготин, Одељењу за
0101, програмска активност- унапређење услова
буџет,
финансије
и
локалну
пореску
за
пољопривредну
делатност
01010001,функција
420администрацију и архиви Општинске управе
општине Неготин.
пољопривреда,шумарство,лов
и
риболовкомасација
Радујевац,
позиција
96специјализоване
услуге,
економска
ШЕФ ОДЕЉЕЊА,
класификација 424900-остале специјализоване
Валентина Ђуричић,с.р.
услуге,извор
финансирања 07, у укупном
износу од 550.000,00 динара, ради обезбеђења
средстава за исплату комисије за комасацију у
Република Србија
Радујевцу.
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ НЕГОТИН
Одељење за буџет, финансије и локалну
II
Измена апропријација ће се извршити
пореску администрацију
умањењем позиције Одлуке о изменама и
Број: 401-824/2015-IV/04
допунама Одлуке о буџету општине Неготин за
29.12.2015.године
2015.годину, и то:
Неготин
- позиција 96- специјализоване услуге
, за 1,87 %,економска класификација 424900остале специјализоване услуге ,у износу од
На основу члана 61. Закона о
550.000,00 динара.
буџетском систему („Службени гласник
РС“,број: 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011,
93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013,
III
Износ
од
550.000,00
динара,
142/2014, 68/2015-др. закон и 103/2015), и члана
преусмерава се за намене недовољно планиране
15. Одлуке о буџету општине Неготин за 2015.
Одлуком о изменама и допунама Одлуке о
годину (“Сл. лист општине Неготин”, број:
буџету општине Неготин за 2015.годину,а ради
44/2014,6/2015, 20/2015 и 27/2015) Одељење за
обезбеђења средстава за исплату комисије за
буџет,
финансије
и
локалну
пореску
комасацију у Радујевцу код Општинске управе
администрацију, д о н о с и
општине Неготин и то на позицији 95- услуге
по уговору, економска класификација 423500 –
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РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА
ПРОМЕНУ АПРОПРИЈАЦИЈА
ОДОБРЕНИХ ЦЕНТРУ ЗА
СОЦИЈАЛНИ РАД НЕГОТИН У
2015. ГОДИНИ
I
Одобрава се промена апропријација
Центру за социјални рад Неготин,у оквиру
законом предвиђене могућности , за раздео 4.
главу 14,програм 11 социјална и дечја заштита
0901,програмска активност– социјалне помоћи
0901-0001, функција 090 –Социјална заштита
некласификована на другом месту, позиција
252-накнаде за социјалну заштиту из буџета,
економска
класификација
472900-остале
накнаде из буџета у укупном износу од
8.000,00 динара, ради обезбеђења средстава за
редован рад у Центру за социјални рад
Неготин.
II
Измена апропријација ће се извршити
умањењем позиције Одлуке о буџету општине
Неготин за 2015.годину,и то:
- позиција 252 – накнаде за
социјалну заштиту из буџета,економска
класификација 472900-остале накнаде из буџета
,код Центра за социјални рад Неготин у износу
од 8.000,00 динара.
III
Износ од 8.000,00 динара, преусмерава
се за намене недовољно планиране Одлуком о
буџету општине Неготин за 2015.годину , ради
обезбеђења средстава за финансирање
у
Центру за социјални рад Неготин,позиција 242
–плате,додаци
и
накнаде
запослених
(зараде),економска класификација 411100плате,додаци и накнаде запослених, а код
корисника 463100,износ од 5.000,00 динара и
позиција 243-социјални доприноси на терет
послодавца економска класификација 412100допринос за пензијско и инвалидско осигурање
износ од 2.000,00 динара и економска
класификација 412200-допринос за здравствено
осигурање износ од 1.000,00 динара а код
корисника 463100,у оквиру раздела, главе ,
програма ,програмске активности и функције из
става I овог решења.
IV
О промени одобрене апропријације на
начин утврђен ставом II и III, упознати
председника
општине Неготин.

31.12.2015.
V
За
износ
одобрене
промене
апропријација извршити измене распоређених
средстава на одговарајућим позицијама Одлуке
о буџету општине Неготин и Финансијског
плана Центра за социјални рад за 2015. годину.
VI
О реализацији дате сагласности стараће
се Одељење за буџет, финансије и локалну
пореску администрацију.

VII
Сагласност за промену апропријација
Центру за социјални рад- Неготин, објавити у
„Службеном листу општине Неготин“.
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: Центру за
социјални рад- Неготин, Управи за трезор
Експозитури Неготин, Одељењу за буџет,
финансије и локалну пореску администрацију и
архиви Општинске управе општине Неготин.
ШЕФ ОДЕЉЕЊА,
Валентина Ђуричић,с.р.

Република Србија
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ НЕГОТИН
Одељење за буџет, финансије и локалну
пореску администрацију
Број: 401-827/2015-IV/04
30.12.2015. године
Неготин
На основу члана 61. Закона о
буџетском систему („Службени гласник
РС“,број: 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011,
93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013,
142/2014, 68/2015-др. закон и 103/2015) и члана
15. Одлуке о буџету општине Неготин за 2015.
годину (“Сл. лист општине Неготин”,број:
44/2014,6/2015, 20/2015 и 27/2015) Одељење за
буџет, финансије
и локалну пореску
администрацију, д о н о с и
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА
ПРОМЕНУ АПРОПРИЈАЦИЈА
ОДОБРЕНИХ ДОМУ КУЛТУРЕ
„СТЕВАН МОКРАЊАЦ“ НЕГОТИН
У 2015. ГОДИНИ
I
Одобрава се промена апропријација
Дому културе „Стеван Мокрањац“ Неготин , у
оквиру законом предвиђене могућности , за
раздео 4 главу 11 –Установе у култури,
програм 13 .-развој културе 1201, програмска
активност - функционисање локалних установа
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културе 1201-0001, функција 820- услуге
Република Србија
културе,позиција 191-услуге по уговору,
ОПШТИНСКА УПРАВА
економска
класификација 423400-услуге
ОПШТИНЕ НЕГОТИН
информисања, извор финансирања 01-приходи
Одељење за буџет, финансије и локалну
из буџета, у износу од 51.000,00 динара ради
пореску администрацију
обезбеђења средстава за редован рад у Дому
Број: 401-828/2015-IV/04
културе „Стеван Мокрањац“ Неготин.
30.12.2015. године
II
Неготин
Измена апропријација ће се извршити
умањењем позиције Одлуке о буџету општине
На основу члана 61. Закона о
Неготин за 2015.годину, и то:
буџетском систему („Службени гласник
- позиција 191-услуге по
РС“,број: 54/2009, 73/2010, 101/2010,101/2011,
уговору,за 7,75 %, економска класификација
93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013,
423400-услуге информисања, у износу од
142/2014, 68/2015-др. закон и 103/2015), и члана
51.000,00 динара.
15. Одлуке о буџету општине Неготин за 2015.
годину (“Сл. лист општине Неготин”,број:
III
Износ
од
51.000,00
динара,
44/2014,6/2015, 20/2015 и 27/2015) Одељење за
преусмерава се за намене недовољно планиране
буџет, финансије
и локалну пореску
Одлуком о буџету општине Неготин за
администрацију, д о н о с и
2015.годину, а ради обезбеђења средстава за
редован рад у Дому културе „Стеван
РЕШЕЊЕ
Мокрањац“ Неготин , и то на позицију 189О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА
стални трошкови, економска класификација
ПРОМЕНУ АПРОПРИЈАЦИЈА
421300-комуналне услуге, у оквиру раздела 4,
ОДОБРЕНИХ СКУПШТИНИ
главе 11 –Установе у култури, програма 13 .ОПШТИНЕ НЕГОТИН У 2015.
развој културе 1201, програмске активности ГОДИНИ
функционисање локалних установа културе
1201-0001, функције 820- услуге културе из
I
става 1.
Одобрава се промена апропријација
Скупштини општине Неготин,у оквиру законом
IV
О промени одобрене апропријације на
предвиђене
могућности
до
5%
начин утврђен ставом II и III, упознати
апропријације,раздео 1. глава 1. програм 15председника општине Неготин.
локална
самоуправа
0602,
програмска
активност- функционисање локалне смоуправе
и градских општина 0602-0001,функција 110 –
V
За
износ
одобрене
промене
извршни и законодавни органи,финансијски и
апропријација извршити измене распоређених
фискални послови и спољни послови,позиција
средстава на одговарајућим позицијама Одлуке
5-награде запосленима и остали посебни
о буџету општине Неготин и Финансијског
расходи,економска класификација 416100плана Дома културе „Стеван Мокрањац“
награде запосленима и остали посебни
Неготин.
расходи,у износу од 50.000,00 динара, ради
обезбеђења средстава за исплату накнада за
VI
О реализацији дате сагласности стараће
чланове комисија.
се Одељење за буџет, финансије и локалну
пореску администрацију.
II
Измена апропријација ће се извршити
умањењем позиције Одлуке о изменама и
VII
Сагласност за промену апропријација
допунама Одлуке о буџету општине Неготин за
Дому културе „Стеван Мокрањац“ Неготин,
2015.годину, и то:
објавити у „Службеном листу општине
- позиција 5 – награде запосленима и
Неготин“.
остали посебни расходи, за 2,93 %, економска
класификација 416100-награде запосленима и
РЕШЕЊЕ
ДОСТАВИТИ:
Дому
остали посебни расходи,у износу од 50.000,00
културе „Стеван Мокрањац“ Неготин, Управи
динара.
за трезор Експозитури Неготин, Одељењу за
III
буџет,
финансије
и
локалну
пореску
Износ
од
50.000,00
администрацију и архиви Општинске управе
динара,преусмерава се за намене недовољно
општине Неготин.
планиране Одлуком о изменама и допунама
Одлуке о буџету општине Неготин за
2015.годину,а ради обезбеђења средстава за
ШЕФ ОДЕЉЕЊА
исплату накнада за чланове комисија у оквиру
Валентина Ђуричић,с.р.
Скупштине општине Неготин и то на позицији
9- услуге по уговору,економска класификација
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423500 –стручне услуге, у оквиру раздела 1
,главе 1, програма 15-локална самоуправа 0602,
РЕШЕЊЕ
програмске
активностифункционисање
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА
локалне смоуправе и градских
ПРОМЕНУ АПРОПРИЈАЦИЈА
ОДОБРЕНИХ ОПШТИНСКОЈ
општина 0602-0001,функције 110 – извршни и
УПРАВИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН У
законодавни органи,финансијски и фискални
2015. ГОДИНИ
послови и спољни послови.
I
Одобрава се промена апропријација
IV
О промени одобрене апропријације на
Општинској управи општине Неготин,у оквиру
начин утврђен ставом II и III, упознати
законом предвиђене могућности, раздео 4.
председника општине Неготин.
глава 1. програм 15-локална самоуправа 0602,
програмска активност- функционисање локалне
самоуправе и градских општина
0602V
За
износ
одобрене
промене
0001,функција 130– опште услуге,позиција 81зграде и грађевински објекти, економска
апропријација извршити измене распоређених
средстава на одговарајућим позицијама Одлуке
класификација
511200-изградња зграда и
о изменама и допунама Одлуке о буџету
објеката ,у износу од 30.000,00 динара, ради
општине Неготин за 2015.годину
и
обезбеђења средстава
за редован рад
Финансијског плана за рад Скупштине општине
Општинске управе општине Неготин.
Неготин за 2015. годину.
VI
II
О реализацији
дате
сагласности
Измена апропријација ће се извршити
стараће се Одељење за буџет,финансије и
умањењем позиције Одлуке о изменама и
локалну пореску администрацију.
допунама Одлуке о буџету општине Неготин за
2015.годину, и то:
- позиција 81 – зграде и грађевински
VII
Сагласност за промену апропријација
објекти, за 0,07 %,економска класификација
скупштини општине Неготин ,објавити у
511200-изградња зграда и објеката,у износу од
„Службеном листу општине Неготин“.
30.000,00 динара.
III
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: Управи за
Износ
од
30.000,00
динара,
трезор Експозитури Неготин, Одељењу за
преусмерава се за намене недовољно планиране
буџет,
финансије
и
локалну
пореску
Одлуком о изменама и допунама Одлуке о
администрацију и архиви Општинске управе
буџету општине Неготин за 2015.годину,а ради
општине Неготин.
обезбеђења средстава
за за редован рад
Општинске управе општине Неготин и то на
позицији 80-порези,обавезне
ШЕФ ОДЕЉЕЊА
таксе,казне и пенали,економска класификација
Валентина Ђуричић,с.р.
482100 –остали порези, у оквиру раздела 4
,главе 1, програма 15-локална самоуправа
0602, програмске активности-функционисање
Република Србија
локалне самоуправе и градских општина 0602ОПШТИНСКА УПРАВА
0001,функције 130 – опште услуге.
ОПШТИНЕ НЕГОТИН
Одељење за буџет, финансије и локалну
пореску администрацију
IV
О промени одобрене апропријације на
Број: 401-829/2015-IV/04
начин утврђен ставом II и III, упознати
30.12.2015. године
председника општине Неготин.
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 и 103/2015), и члана
15. Одлуке о буџету општине Неготин за 2015.
годину (“Сл. лист општине Неготин”,број:
44/2014,6/2015, 20/2015 и 27/2015) Одељење за
буџет, финансије
и локалну пореску
администрацију, доноси

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 Општинске управе
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
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
Валентина Ђуричић,с.р.

Република Србија
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ НЕГОТИН
Одељење за буџет, финансије и локалну
пореску администрацију
Број: 401-830/2015-IV/04
30.12.2015. године
Неготин
На основу члана 61. Закона о
буџетском систему („Службени гласник
РС“,број: 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011,
93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013,
142/2014, 68/2015-др. закон и 103/2015), и члана
15. Одлуке о буџету општине Неготин за 2015.
годину (“Сл. лист општине Неготин”,број:
44/2014,6/2015, 20/2015 и 27/2015) 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, раздео 4.
глава 1. програм 15-локална самоуправа 0602,
програмска активност- функционисање локалне
самоуправе и градских општина
06020001,функција 130– опште услуге,позиција 81зграде и грађевински објекти, економска
класификација
511200-изградња зграда и
објеката ,у износу од 200.000,00 динара, ради
обезбеђења средстава
за редован рад
Општинске управе општине Неготин.

31.12.2015.

II
Измена апропријација ће се извршити
умањењем позиције Одлуке о изменама и
допунама Одлуке о буџету општине Неготин за
2015.годину, и то:

- позиција 81 – зграде и грађевински
објекти, за 0,47 %,економска класификација
511200-изградња зграда и објеката,у износу од
200.000,00 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
редован рад
Општинске управе општине Неготин и то на
позицији
108-трошкови
платног
промета,економска класификација 421100 –
трошкови платног промета и банкарских услуга
, у оквиру раздела
,главе , програма ,
програмске активности,функције 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 изменама и допунама Одлуке о буџету
општине Неготин за 2015.годину
и
Финансијског плана за рад Општинске управе
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
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
Валентина Ђуричић,с.р.
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Република Србија
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ НЕГОТИН
Одељење за буџет, финансије и локалну
пореску администрацију
Број: 401-832/2015-IV/04
31.12.2015. године
Неготин

„Пчелица“ и то на позицији 231-услуге по
уговору,економска класификација 424900остале специјализоване услуге износ од
300.000,00 динара и на позицији 241-машине и
опрема економска класификација 512200 –
административна опрема износ од 200.000,00
динара,у оквиру раздела , главе, програма,
програмске активности , функције и извора
финансирања из става 1 овог решења.

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 и
142/2014, 68/2015-др. закон и 103/2015), и члана
15. Одлуке о буџету општине Неготин за 2015.
годину (“Сл. лист општине Неготин”,број:
44/2014,6/2015 ,20/2015 и 27/2015) Одељење за
буџет, финансије
и локалну пореску
администрацију,д о н о с и

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

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 раздео 4, главу 13 –
предшколска установа „Пчелица“, програм 8предшколско 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
416100награде 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

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 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.
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