Број 30 Страна 949

„Службени лист општине Неготин“

15.12.2017.

На основу члана 15. став 1. тачка 8. и члана 30. Закона о локалним изборима (“Сл.гласник РС”
129/07, 34/10-Одлука УС и 54/11), Изборна комисија општине Неготин, на седници одржаној дана
15.12.2017. године донела је

ОДЛУКУ
о изгледу, садржини и боји гласачког листића и контролног листа за проверу исправности гласачке
кутије и другог изборног материјала за гласање на изборима за одборнике Скупштине општине
Неготин који су расписани за 24.децембар 2017. године
I
Овом одлуком утврђује се изглед, садржина и боја гласачког листића, контролног листа за проверу
исправности гласачке кутије и другог изборног материјала за избор одборника Скупштине општине Неготин
који су расписани за 24.децембар 2017. године.
II
Одређује се жута-пастел (шифра-00606) боја за гласачки листић (Образац ЛИ-НГ-17/17), а розепастел (шифра-00608) боја за контролни лист (Образац ЛИ-НГ-18/17 )
Други изборни материјал (Обрасци ЛИ-НГ-12/17, ЛИ-НГ-13/17, ЛИ-НГ-14/17, ЛИ-НГ-8/17)
штампаће се на белој позадини.
III
Текст гласачког листића у прилогу ове одлуке, саставни је део одлуке.
IV
Ову одлуку доставити штампарији која је Одлуком број: 013-2/2017-68, од 13.12.2017. године,
одређена за штампање гласачког листића, контролног листа за проверу исправности гласачке кутије и
другог изборног материјала за гласање на изборима за одборнике Скупштине општине Неготин који су
расписани за 24.децембар 2017. године.
V
Ову одлуку објавити у “Службеном листу општине Неготин”.
Број:013-2/2017-72
У Неготину, дана 15.12.2017. године
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
ПРЕДСЕДНИК,
Снежана Милутиновић, дипл.правник, с.р.

15.12.2017.

„Службени лист општине Неготин“
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ГЛАСАЧКИ ЛИСТИЋ
ЗА ИЗБОР ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН
24. децембра 2017. ГОДИНЕ

1. АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКАСОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈA СРБИЈЕ - ИВИЦА ДАЧИЋ
Владимир Величковић

2. ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА - ПРИМ. ДР МИОМИР ПЕТКОВИЋ-МОМА

Миомир Петковић

3. УЈЕДИЊЕНА СЕЉАЧКА СТРАНКА- ДРАГОСЛАВ ЦВЕТКОВИЋ

Драгослав Цветковић

4. НЕГОТИН БЕЗ КОРУПЦИЈЕ

Славољуб Станковић

ГЛАСА СЕ САМО ЗА ЈЕДНУ ИЗБОРНУ ЛИСТУ,
ЗАОКРУЖИВАЊЕМ РЕДНОГ БРОЈА ИСПРЕД НАЗИВА ТЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ ИЛИ
НАЗИВА ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ

М. П.

Број 30 Страна 951

„Службени лист општине Неготин“

На основу члана 69. Закона о буџетском
систему („Службени гласник РС“,број: 54/2009,
3/2010, 01/2010, 01/2011, 3/2012, 2/2013, 3/2013испр.,108/2013,
42/2014,
8/2015
–
др.
закон,103/2015 и 99/2016) и члана 15. Одлуке о
буџету општине Неготин за 2017. годину (“Сл.
лист
општине
Неготин”,број:
21/2016,1/2017,13/2017 и 22/2017), председник
Привременог органа општине Неготин, д о н о с и
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
I
Из средстава утврђених Одлуком о
буџету општине Неготин за 2017.годину („Сл.
лист
општине
Неготин“,
број:
21/2016,1/2017,13/2017 и 22/2017), у разделу 4.Општинска управа,глава 1.,програм 15.-опште
услуге локалне самоуправе 0602, програмска
активност –текућа буџетска резерва 0602-0009,
функција 111 – извршни и законодавни органи,
позиција 121, економска класификација 499100 –
средства резерве – текућа резерва,одобравају се
средства у износу од 60.000,00 динара.
II
Средства из става 1.овог решења
распоређују се у оквиру раздела 2. главе 2.Oпштинско веће општине Неготин, програма 16.политички систем локалне самоуправе 2101,
програмске
активности
–функционисање
извршних органа 2101-0002, функције 111 –
извршни и законодавни органи, позиције
46/1,економскe класификацијe 485100-накнада
штете за повреде или штету нанету од стране
државних органа.у износу од 60.000,00 динара.
III
О извршењу овог решења стараће се
Одељење за буџет, финансије и локалну пореску
администрацију.

15.12.2017.

IV
Решење објавити у „Службеном листу
општине Неготин“.
Образложење
На основу Обавештења председника
oпштине о доношењу решења из текуће резерве
за 2017. годину,број: 401-568/2017-IV/04
од
13.12.2017. године за одобравањем додатних
средстава за плаћање накнада штете,одобравају
се додатна
средства у износу од 60.000,00
динара из текуће резерве.
Одлуком о буџету општине Неготин за
2017.годину („Сл. лист општине Неготин“, број:
21/2016,1/2017,13/2017 и 22/2017),у разделу 2. .
глава
2.-Oпштинско веће општине Неготин,
програм
16.-политички
систем
локалне
самоуправе
2101, програмска активност –
функционисање извршних органа
2101-0002,
функција 111 – извршни и законодавни органи,
планирана
средства
на позицији
46/1,економској класификацији 485100-накнада
штете за повреде или штету нанету од стране
државних органа,су недовољна за плаћање
накнада штете.
Из тог разлога и на основу свега напред
наведеног,одлучено је као у диспозитиву
решења.
Решење доставити:Управи за трезор
Експозитури
Неготин, Одељењу за буџет,
финансије и локалну пореску администрацију и
архиви Општинске управе општине Неготин.
Број: 401-568/2017-II/04
Дана: 13.12.2017. године
Неготин

ПРЕДСЕДНИК ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
ОПШТИНЕ НЕГОТИН
Владимир Величковић,
дипл. педагог физичке културе,с.р.

15.12.2017.

„Службени лист општине Неготин“

На основу члана 69. Закона о буџетском
систему („Службени гласник РС“,број: 54/2009,
3/2010, 01/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,6
3/2013-испр.,108/2013, 142/2014, 68/2015 – др.
закон,103/2015 и 99/2016) и члана 15. Одлуке о
буџету општине Неготин за 2017. годину (“Сл.
лист општине Неготин”,број: 21/2016, 1/2017,
13/2017 и 22/2017), председник Привременог
органа општине Неготин, д о н о с и
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
I
Из средстава утврђених Одлуком о
буџету општине Неготин за 2017.годину („Сл.
лист
општине
Неготин“,
број:
21/2016,1/2017,13/2017 и 22/2017), у разделу 4.Општинска управа,глава 1.,програм 15.-опште
услуге локалне самоуправе 0602, програмска
активност –текућа буџетска резерва 0602-0009,
функција 111 – извршни и законодавни органи,
позиција 121, економска класификација 499100 –
средства резерве – текућа резерва,одобравају се
средства у износу од 50.000,00 динара.
II
Средства из става 1.овог решења
распоређују се у оквиру раздела 2. главе 1.Председник општине, програма 16.-политички
систем локалне самоуправе 2101, програмске
активности –функционисање извршних органа
2101-0002, функције 111 – извршни и
законодавни органи, позиције 33/1,економскe
класификацијe 485100-накнада штете за повреде
или штету нанету од стране државних органа.у
износу од 50.000,00 динара.
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IV
Решење објавити у „Службеном листу
општине Неготин“.
Образложење
На основу Обавештења председника
oпштине о доношењу решења из текуће резерве
за 2017. годину,број: 401-567/2017-IV/04
од
13.12.2017. године за одобравањем додатних
средстава за плаћање накнада штете,
одобравају се додатна
средства у износу од
50.000,00 динара из текуће резерве.
Одлуком о буџету општине Неготин за
2017.годину („Сл. лист општине Неготин“, број:
21/2016,1/2017,13/2017 и 22/2017),у разделу 2.
глава 1.-Председник општине, програм 16.политички систем локалне самоуправе 2101,
програмска активност –функционисање извршних
органа 2101-0002, функција 111 – извршни и
законодавни органи, планирана
средства на
позицији 33/1,економској класификацији 485100накнада штете за повреде или штету нанету од
стране државних органа,су недовољна за плаћање
накнада штете.
Из тог разлога и на основу свега напред
наведеног,одлучено је као у диспозитиву
решења.
Решење доставити:Управи за трезор
Експозитури
Неготин, Одељењу за буџет,
финансије и локалну пореску администрацију и
архиви Општинске управе општине Неготин.
Број: 401-567/2017-II/04
Дана: 13.12.2017. године
Неготин

III
О извршењу овог решења стараће се
Одељење за буџет, финансије и локалну пореску
администрацију.

ПРЕДСЕДНИК ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
ОПШТИНЕ НЕГОТИН
Владимир Величковић,
дипл. педагог физичке културе,с.р.
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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,
63/2013-испр.,108/2013,142/2014,68/2015 – др.
закон,103/2015 и 99/2016) и члана 15. Одлуке о
буџету општине Неготин за 2017. годину (“Сл.
лист
општине
Неготин”,број:
21/2016,1/2017,13/2017 и 22/2017) , председник
Привременог органа општине Неготин,
доноси
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

15.12.2017.

IV
Решење објавити у „Службеном листу
општине Неготин“.
Образложење
На основу Обавештења председника
oпштине о доношењу решења из текуће резерве
за 2017. годину,број: 401-571/2017-IV/04
од
14.12.2017. године за одобравањем додатних
средстава
за
плаћања
општинских
такси,одобравају се додатна средства у износу
од 100.000,00 динара из текуће резерве.

I
Из средстава утврђених Одлуком о
буџету општине Неготин за 2017.годину („Сл.
лист
општине
Неготин“,
број:
21/2016,1/2017,13/2017 и 22/2017), у разделу 4.Општинска управа,глава 1.,програм 15.-опште
услуге локалне самоуправе 0602, програмска
активност –текућа буџетска резерва 0602-0009,
функција 111 – извршни и законодавни органи,
позиција 121, економска класификација 499100 –
средства резерве – текућа резерва,одобравају се
средства у износу од 100.000,00 динара.

Одлуком о буџету општине Неготин за
2017.годину („Сл. лист општине Неготин“, број:
21/2016,1/2017,13/2017 и 22/2017) , у разделу 4.Општинска управа,глава 1.,програм 15.-опште
услуге локалне самоуправе 0602, програмска
активност –функционисање локалне самоуправе и
градских општина
0602-0001, функција 130 –
опште услуге, планирана средства на позицији
73- порези,обавезне таксе,казне и пенали,
економској класификацији
482200- обавезне
таксе, су недовољна за плаћања општинских
такси.

II

Из тог разлога и на основу свега напред
наведеног,одлучено је као у диспозитиву
решења.

Средства из става 1.овог решења
распоређују се у оквиру раздела 4. главе 1.Општинска управа, програма 15.-опште услуге
локалне
самоуправе
0602,
програмске
активности –функционисање локалне самоуправе
и градских општина 0602-0001, функције 130 –
опште услуге,на позицији 73- порези,обавезне
таксе,казне и пенали, економској класификацији
482200- обавезне таксе,у износу од 100.000,00
динара.
III
О извршењу овог решења стараће се
Одељење за буџет, финансије и локалну пореску
администрацију.

Решење доставити:Управи за трезор
Експозитури
Неготин, Одељењу за буџет,
финансије и локалну пореску администрацију и
архиви Општинске управе општине Неготин.
Број: 401-571/2017-II/04
Дана: 14.12.2017. године
Неготин
ПРЕДСЕДНИК ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
ОПШТИНЕ НЕГОТИН
Владимир Величковић,
дипл. педагог физичке културе,с.р.

15.12.2017.

„Службени лист општине Неготин“

На основу члана 69. Закона о буџетском
систему („Службени гласник РС“,број: 54/2009,
73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/2013,63/201
3-испр.,108/2013,142/2014,68/2015
–
др.
закон,103/2015 и 99/2016) и члана 15. Одлуке о
буџету општине Неготин за 2017. годину („Сл.
лист
општине
Неготин“,брoj:
21/2016,1/2017,13/2017 и 22/2017), председник
Привременог органа општине Неготин,
доноси
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
I
Из средстава утврђених Одлуком о
буџету општине Неготин за 2017.годину („Сл.
лист
општине
Неготин“,
број:
21/2016,1/2017,13/2017 и 22/2017), у разделу 4.Општинска управа,глава 1.,програм 15.-опште
услуге локалне самоуправе 0602, програмска
активност –текућа буџетска резерва 0602-0009,
функција 111 – извршни и законодавни органи,
позиција 121, економска класификација 499100 –
средства резерве – текућа резерва,одобравају се
средства у износу од 105.000,00 динара.
II
Средства из става 1.овог решења
распоређују се у оквиру раздела 4. главе
3.донације,програмa 3.-локални економски развој
1501, програмскe
активности –унапређење
привредног и инвестиционог амбијента 15010001,функције
474 –вишенаменски развојни
пројекти,на новој позицији 133/2-порези,обавезне
таксе,казне и пенали, економској класификацији
482300- новчане казне и пенали,у износу од
105.000,00 динара.
III
О извршењу овог решења стараће се
Одељење за буџет, финансије и локалну пореску
администрацију.
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IV
Решење објавити у „Службеном листу
општине Неготин“.
Образложење
На основу Обавештења председника
oпштине о доношењу решења из текуће резерве
за 2017. годину,број: 401-555/2017-IV/04
од
06.12.2017. године за одобравањем додатних
средстава за плаћање новчаних казни и пенала
,одобравају се додатна средства у износу од
105.000,00 динара из текуће резерве.
Одлуком о буџету општине Неготин за
2017.годину („Сл. лист општине Неготин“, број:
21/2016,1/2017,13/2017 и 22/2017), у разделу 4.Општинска управа,глава
3.-донације,програм
3.-локални економски развој 1501, програмска
активност
–унапређење
привредног
и
инвестиционог амбијента 1501-0001,функција
474 –вишенаменски развојни пројекти,нису
планирана средства за плаћања казни и пенала
на позицији 133/2-порези,обавезне таксе,казне и
пенали, економској класификацији
482300новчане казне и пенали.
Из тог разлога и на основу свега напред
наведеног,одлучено је као у диспозитиву
решења.
Решење доставити:Управи за трезор
Експозитури
Неготин, Одељењу за буџет,
финансије и локалну пореску администрацију и
архиви Општинске управе општине Неготин.
Број: 401-555/2017-II/04
Дана: 06.12.2017. године
Неготин
ПРЕДСЕДНИК ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
ОПШТИНЕ НЕГОТИН
Владимир Величковић,
дипл. педагог физичке културе,с.р.
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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, 142/2014, 68/2015 – др. закон,
103/2015 и 99/2016) и члана 15. Одлуке о буџету
општине Неготин за 2017. годину („Сл. лист
општине Неготин“,брoj: 21/2016,1/2017,13/2017 и
22/2017), председник Привременог органа
општине Неготин, д о н о с и

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
I
Из средстава утврђених Одлуком о
буџету општине Неготин за 2017.годину („Сл.
лист
општине
Неготин“,
број:
21/2016,1/2017,13/2017 и 22/2017), у разделу 4.Општинска управа,глава 1.,програм 15.-опште
услуге локалне самоуправе 0602, програмска
активност –текућа буџетска резерва 0602-0009,
функција 111 – извршни и законодавни органи,
позиција 121, економска класификација 499100 –
средства резерве – текућа резерва,одобравају се
средства у износу од 400.000,00 динара.
II
Средства из става 1.овог решења
распоређују се у оквиру раздела 4. главе 4.канцеларија за младе,програма 14.-развој спорта и
омладине
1301, програмске
активности –
спровођење омладинске политике
13010005,функције 860–рекреација,спорт,култура и
вере,некласификовано на другом месту,позиције
137- услуге по уговору,економскe класификацијe
423900- остале опште услуге ,у износу
од
400.000,00 динара.
III
О извршењу овог решења стараће се
Одељење за буџет, финансије и локалну пореску
администрацију.

15.12.2017.

IV
Решење објавити у „Службеном листу
општине Неготин“.
Образложење
На основу Обавештења председника
oпштине о доношењу решења из текуће резерве
за 2017. годину,број: 401-572/2017-IV/04
од
14.12.2017. године за одобравањем додатних
средстава за плаћањe осталих општих услуга
,одобравају се додатна средства у износу од
400.000,00 динара из текуће резерве.
Одлуком о буџету општине Неготин за
2017.годину („Сл. лист општине Неготин“, број:
21/2016,1/2017,13/2017 и 22/2017), у разделу 4.Општинска управа,глава 4.- канцеларија за
младе,програм 14.-развој спорта и омладине
1301, програмска
активност –спровођење
омладинске политике 1301-0005,функција 860–
рекреација,спорт,култура и вере,некласификовано
на другом месту, планирана
средства на
позицији 137- услуге по уговору, економској
класификацији 423900- остале опште услуге,су
недовољна за плаћања осталих општих услуга.
Из тог разлога и на основу свега напред
наведеног,одлучено је као у диспозитиву
решења.
Решење доставити:Управи за трезор
Експозитури
Неготин, Одељењу за буџет,
финансије и локалну пореску администрацију и
архиви Општинске управе општине Неготин.
Број: 401-572/2017-II/04
Дана: 14.12.2017. године
Неготин

ПРЕДСЕДНИК ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
ОПШТИНЕ НЕГОТИН
Владимир Величковић,
дипл. педагог физичке културе,с.р.

15.12.2017.

„Службени лист општине Неготин“

На основу члана 69. Закона о буџетском
систему
(„Службени гласник РС“,број:
54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/201
3,63/2013-испр.,108/2013, 142/2014, 68/2015 – др.
закон,103/2015 и 99/2016) и члана 15. Одлуке о
буџету општине Неготин за 2017. годину („Сл.
лист општине Неготин“,брoj: 21/2016, 1/2017,
13/2017 и 22/2017), председник Привременог
органа општине Неготин, д о н о с и
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
I
Из средстава утврђених Одлуком о
буџету општине Неготин за 2017.годину („Сл.
лист
општине
Неготин“,
број:
21/2016,1/2017,13/2017 и 22/2017), у разделу 4.Општинска управа,глава 1.,програм 15.-опште
услуге локалне самоуправе 0602, програмска
активност –текућа буџетска резерва 0602-0009,
функција 111 – извршни и законодавни органи,
позиција 121, економска класификација 499100 –
средства резерве – текућа резерва,одобравају се
средства у износу од 400.000,00 динара.
II
Средства из става 1.овог решења
распоређују се у оквиру раздела 4. главе
6.,програмa 6.-заштита животне средине 0401,
програмскe активности –управљање заштитом
животне средине 0401-0001,функције
560 –
заштита животне средине ,на позицији 145специјализоване
услуге,
економској
класификацији 424900- остале специјализоване
услуге,у износу од 400.000,00 динара.
III
О извршењу овог решења стараће се
Одељење за буџет, финансије и локалну пореску
администрацију.
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IV
Решење објавити у „Службеном листу
општине Неготин“.
Образложење
На основу Обавештења председника
oпштине о доношењу решења из текуће резерве
за 2017. годину,број: 401-569/2017-IV/04
од
14.12.2017. године за одобравањем додатних
средстава за плаћање ситуације и рачуна за
октобар месец 2017. године,за чишћење
града,одобравају се додатна средства у износу
од 400.000,00 динара из текуће резерве.
Одлуком о буџету општине Неготин за
2017.годину („Сл. лист општине Неготин“, број:
21/2016,1/2017,13/2017 и 22/2017), у разделу 4.Општинска управа,глава 6.,програм 6.-заштита
животне средине 0401, програмска активност –
управљање заштитом животне средине 04010001,функција 560 – заштита животне средине ,
планирана
средства
на позицији
145специјализоване
услуге,
економској
класификацији 424900- остале специјализоване
услуге,су недовољна за плаћање ситуације и
рачуна за октобар месец 2017. године,за чишћење
града.
Из тог разлога и на основу свега напред
наведеног,одлучено је као у диспозитиву
решења.
Решење доставити:Управи за трезор
Експозитури
Неготин, Одељењу за буџет,
финансије и локалну пореску администрацију и
архиви Општинске управе општине Неготин.
Број: 401-569/2017-II/04
Дана: 14.12.2017. године
Неготин

ПРЕДСЕДНИК ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
ОПШТИНЕ НЕГОТИН
Владимир Величковић,

Број 30 Страна 957

„Службени лист општине Неготин“

15.12.2017.

дипл. педагог физичке културе,с.р.

САДРЖАЈ

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
1.

Одлука о изгледу, садржини и боји гласачког листића и контролног листа за проверу исправности
гласачке кутије и другог изборног материјала за гласање на изборима за одборнике
Скупштине општине Неготин који су расписани за 24. децембар 2017. године............................. 494
- гласачки листић за избор одборника Скупштине општине Неготн
24.децембар 2017. године................................................................................................. 450

ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ, ФИНАНСИЈЕ И ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ
1. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве........................................................................ 451
2. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве........................................................................ 452
3. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве........................................................................ 453
4. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве........................................................................ 454
5. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве........................................................................ 455
6. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве........................................................................ 456

