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 На основу члана 44. тачка 5. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014-

др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 62. 

тачка 5. Статута општине Неготин („Службени  

лист општине Неготин“, број  9/2015-пречишћен 

текст) и члана 3. Одлуке о приступању изради 

Локалног акнтикорупцијског плана за територију 

општине Неготин („Службени лист општине 

Неготин“, број 16/2017), председник општине 

Неготин, доноси 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ФОРМИРАЊУ РАДНОГ ТЕЛА ЗА ИЗРАДУ 

ЛОКАЛНОГ АНТИКОРУПЦИЈСКОГ 

ПЛАНА ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ 

НЕГОТИН 

 

Члан 1. 

 ФОРМИРА СЕ радно тело за израду 

Локалног антикорупцијског плана за територију 

општине Неготин у следећем саставу: 

 Председник радног тела: 

-Драгослав Нинић, секретар СО Неготин,  

Чланови радног тела:  

-Мерлина Селенић, заменик председника 

општине,  

-Александра Матић, службеник 

Општинске управе општине Неготин,  

-Иван Вељковић, помоћник председника 

општине у области локалног економског   

  развоја и инвестиција,  

-Санијела Динић, представник Одбора за 

људска права,  

-Радослав Недељковић, заменик Вишег 

јавног тужиоца, 

-Зоран Дуцић, представник Полицијске 

станице Неготин, 

-Саша Николић, директор Техничке 

школе, 

-Видосава Пауновић – Барбуловић, в.д. 

директора Здравставеног центра 

Неготин,  

-Дане Суруџић, директор Центра за 

социјални рад, 

-Драган Мијуцић, в.д. директора ЈКП 

„Бадњево“ Неготин. 

 

Члан 2. 

 Задатак радног тела је израда Локалног 

акнтикорупцијског плана, у сарадњи са 

Одељењем за друштвене делатности, привреду и 

развој Општинске управе општине Неготин и да 

направи свој план и програм рада.  

 Стручне – административне и техничке 

послове за потребе радног тела обављаће 

Одељење за друштвене делатности, привреду и 

развој Општинске управе општине Неготин.  

 

 

Члан 3. 

 Радно тело је у обавези да ради усвајања 

Локалног антикорупцијског плана општине 

Неготин, да коначну верзију тог документа, у 

форми нацрта достави Општинском већу 

општине Неготин најкасније до 31.10.2018. 

године, ради утврђивања предлога и достављања 

истог Скупштини општине Неготин на даљу 

надлежност. 

Члан 4. 

 Решење објавити у „Службеном листу 

општине Неготин“. 

  

Број: 016-70/2018-II/07 

03.10.2018. године 

Н е г о т и н 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН, 

Владимир Величковић,  

дипл.педагог физичке културе,с.р. 

 

На основу члана 69. Закона о буџетском 

систему („Службени гласник РС“,број: 

54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/20

13,63/2013-испр.,108/2013,142/2014,68/2015 – др. 

закон,103/2015, 99/2016 и 113/2017) и  члана 16. 

Одлуке о буџету општине Неготин за 2018. 

годину (“Сл. лист општине Неготин”, број: 

31/2017 и 20/2018), председник општине 

Неготин, д о н о с и 

     

Р Е Ш Е Њ Е 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

I 

Из  средстава  утврђених  Одлуком о 

буџету општине Неготин за 2018.годину (“Сл. 

лист општине Неготин”,број: 31/2017 и 20/2018), 

у разделу 5.- Општинска управа, програм 15-

опште услуге локалне самоуправе 0602, 

програмска активност – текућа буџетска резерва 

0602-0009, функција 111 – извршни и 

законодавни органи, позиција 190, економска 

класификација 499100 – средства резерве – 

текућа резерва, одобравају се средства у износу 

од  200.000,00 динара.  

II 
 Средства из става 1. овог решења 

распоређују се у оквиру раздела 2. Председник 

општине, програма 16 - политички систем 

локалне самоуправе  2101, програмске 

активности – функционисање извршних органа  

2101-0002, функције 111 – извршни и 

законодавни органи, позиције 28, економскe 

класификацијe  423500 - стручне услуге, у износу  

од  100.000,00  динара, економскe класификацијe  

423600 - услуге за домаћинство и угоститељство 

у износу  од  30.000,00  динара и економскe 

класификацијe 423700 – репрезентација у износ 

од 170.000 динара. 
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III 

             О извршењу овог решења стараће се 

Одељење за буџет, финансије и локалну пореску 

администрацију. 

IV 

 Решење  објавити у „Службеном листу 

општине Неготин“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 
На   основу   Обавештења  председника  

oпштине о доношењу решења из текуће  резерве 

за 2018. годину, број: 401-535/2018-IV/04 од  

02.10.2018. године  за  одобравањем  додатних  

средстава  за плаћањe  накнада комисијама, 

угоститељских услуга и поклона ђацима 

првацима за школску 2018/19 годину, одобравају 

се  додатна   средства у износу  од  200.000,00 

динара из текуће  резерве. 

Одлуком о буџету општине Неготин за 

2018.годину („Сл. лист општине Неготин“, број: 

31/2017 и 20/2018), у разделу 2. 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 28 су недовољна 

за рад председника општине Неготин. 

Из тог разлога и на основу свега напред 

наведеног, одлучено је као у диспозитиву  

решења. 

Решење  доставити: Управи за трезор 

Експозитури  Неготин, Одељењу за буџет, 

финансије и локалну пореску администрацију и 

архиви Општинске управе општине Неготин.   

                                          

Број: 401-535/2018-II/04                  

Дана: 02.10.2018. године                                                              

Н е г о т и н 

 

       ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ НЕГОТИН                                                 

Владимир Величковић, 

дипл. педагог физичке културе,с.р. 

 

На  основу члана 62. Статута општине 

Неготин („Сл. лист општине Неготин“, број: 

9/2015-пречишћен текст) и члана 6. и 41.  Одлуке 

о буџету општине Неготин за 2018. годину („Сл. 

лист општине Неготин“, брoj: 31/2017 и 20/2018), 

Председник општине  Неготин, д о н о с и 

  

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I 

                   Из буџета општине Неготин за 2018. годину, 

раздео 5. глава 1., програм 15 - опште услуге 

локалне самоуправе 0602, програмска активност-

функционисање месних  заједница 0602-0002, 

функција  620 – развој  заједнице, позиција 211 – 

текуће поправке и одржавање, економска 

класификација на шестом нивоу конта 425191 – 

текуће поправке и одржавање осталих објеката, 

издвајају се средства у износу од 53.800,00 

динарa, ради  завршетка радова на каналима за 

одвод воде од јавних чесама у Црномасници, 

општине  Неготин.   

II 

Средства из става 1. овог Решења  

преносе се МЗ Црномасница  на текући рачун 

број: 840-3642645-19 код Управе за трезор, на 

основу захтева МЗ Црномасница, број: 08/2018 

од 22.08.2018. године за одобравањем 

финансијских средстава, предрачуна број: 25/3 од 

13.08.2018.године, Друштво са ограниченом 

одговорношћу ЧОКОЈ.    

III 

                 Решење ступа на снагу даном 

доношења а извршиће га Одељење за буџет, 

финансије и локалну пореску администрацију 

Општинске управе општине Неготин.  

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

    На основу захтева МЗ Црномасница  

број: 08/2018 од 22.08.2018. године за 

одобравањем финансијских средстава, 

предрачуна број: 25/3 од 13.08.2018. године 

Друштво са ограниченом одговорношћу ЧОКОЈ, 

издвајају се средства у износу од  53.800,00 

динара. 

 Одлуком о буџету општине Неготин за 

2018. годину („Сл. лист општине Неготин“, број: 

31/2017 и 20/2018) у разделу 5. глави 1., програму 

15 -опште услуге локалне самоуправе 0602, 

програмској активности-функционисање месних 

заједница 0602-0002, функцији  620 – развој 

заједнице, позицији 211 – текуће поправке и 

одржавање, економској класификацији   425100 – 

текуће поправке и одржавање зграда и објеката, 

планирана  су  средства  за радове на текућим 

поправкама и одржавању у месним заједницама 

на територији општине Неготин. 

 МЗ Црномасница  средства у износу од 

53.800,00 динара су потребна ради  завршетка 

радова на каналима за одвод воде од јавних 

чесама која пролазе преко асфалтираних делова 

локалног пута у Црномасници, општина  

Неготин.   

Из тог разлога и на основу свега напред 

наведеног, одлучено је као у диспозитиву  

решења. 

 

РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: МЗ 

Црномасница, Одељењу за буџет, финансије  и 

локалну   пореску администрацију и архиви 

Општинске управе општине Неготин.  

Број: 401-379/2018-II/04 

Дана: 03.10.2018.године                                                        

Н е г о т и н             

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

Владимир Величковић, 

дипл. педагог физичке културе,с.р. 
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На основу члана 69. Закона о буџетском 

систему („Службени гласник РС“,број: 

54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/20

13,63/2013-испр.,108/2013,142/2014,68/2015 – др. 

закон, 103/2015, 99/2016 и 113/2017) и  члана 16. 

Одлуке о буџету општине Неготин за 2018. 

годину (“Сл. лист општине Неготин”, број: 

31/2017 и 20/2018), председник општине 

Неготин, д о н о с и 

      

Р Е Ш Е Њ Е 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

I 

Из  средстава  утврђених  Одлуком о 

буџету општине Неготин за 2018.годину (“Сл. 

лист општине Неготин”, број: 31/2017 и 20/2018), 

у разделу 5.- Општинска управа, програм 15-

опште услуге локалне самоуправе 0602, 

програмска активност – текућа буџетска резерва 

0602-0009, функција 111 – извршни и 

законодавни органи, позиција 190, економска 

класификација 499100 – средства резерве – 

текућа резерва, одобравају се средства у износу 

од  260.000,00 динара.  

II 

 Средства из става 1. овог решења 

распоређују се у оквиру раздела 5. Центар за 

социјални рад, програма 11 – социјална и дечија 

заштита 0901, програмске активности – 

једнократне помоћи и други облици помоћи 

0901-0001, функције 090 – социјална заштита 

некласификована на другом месту, позиције 123, 

економске класификације 463000-трансфери 

осталим нивоима власти, економскe 

класификацијe код корисника  415100 – накнаде 

трошкова за запослене, у износу  од  60.000,00 

динара и позиције 131, економске класификације 

463000-трансфери осталим нивоима власти, 

економскe класификацијe код корисника 472900 

– остале накнаде из буџета, у износу од 

200.000,00  динара.  

III 

             О извршењу овог решења стараће се 

Одељење за буџет, финансије и локалну пореску 

администрацију. 

IV 

 Решење  објавити у „Службеном листу 

општине Неготин“. 

 

О б р а з л о ж е њ еж 

 

На   основу   Обавештења  председника  

oпштине о доношењу решења из текуће  резерве 

за 2018. годину, број: 401-592/2018-IV/04 од  

23.10.2018. године  за  одобравањем  додатних  

средстава  за плаћање накнада за превоз на посао 

и са посла  и исплату једнократних помоћи по 

захтевима за август и септембар 2018.године, 

одобравају се  додатна   средства у износу  од  

260.000,00 динара из текуће  резерве. 

Одлуком о буџету општине Неготин за 

2018.годину („Сл. лист општине Неготин“, број: 

31/2017 и 20/2018), у разделу 5. Центар за 

социјални рад, програма 11 – социјална и дечија 

заштита 0901, програмска активност – 

једнократне помоћи и други облици помоћи 

0901-0001, функције 090 – социјална заштита 

некласификована на другом месту, планирана 

средства на позицијама 123 и 131 су недовољна 

за рад Центра за социјални рад. 

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: 401-592/2018-II/04                  

Дана: 23.10.2018. године                                                              

Н е г о т и н 

 

       ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ НЕГОТИ                                   

Владимир Величковић, 

дипл. педагог физичке културе,с.р. 

              

На основу члана 3. 22. и 24. Уредбе о 

садржини, начину припреме и оцене, као и 

праћење спровођења и извештавању о 

реализацији капиталних пројеката („Сл. гласник 

РС“, бр. 63/2017), члана 64. Статута општине 

Неготин („Сл. лист општине Неготин“, бр. 

9/2015-пречишћен текст) и члана 25. Пословника 

о раду Општинског већа општине Неготин („Сл. 

лист општине Неготин“, бр. 23/2008 и 35/2014), 

Општинско веће општине Неготин на седници 

одржаној дана 28.09.2018. године, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 

КАПИТАЛНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ  

ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

 

I – Образује се Комисија за капиталне 

инвестиције општине Неготин (у даљем тексту: 

Комисија), у следећем саставу: 

Председник Комисије: 

- Владимир Величковић председник 

општине 

 

Чланови Комисије: 

- Александра Матић, послови израде и 

имплементације пројеката локалног 

економског и руралног развоја у 

Одељењу за друштвене делатности, 

привреду и развој 

- Младен Бошковић, помоћник 

председника општине у области 

привреде и инфраструктуре 
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- Иван Вељковић, помоћник 

председника општине у области  

локалног економског развоја и 

инвестиција 

- Љиљана Лицуловић, руководилац 

Одељења за буџет, финансије и 

локалну пореску администрацију 

 

II  - Задатак Комисије је да након 

достављања предлога од стране 

овлашћених предлагача 

 

Одељењу за буџет, финансије и локалну пореску 

администрацију за укључивање у план јавних 

инвестиција, врши рангирање капиталних 

пројеката према приоритетним циљевима 

садржаним у важећим планским документима по 

секторима капиталних пројеката средње и велике 

вредности, а који могу бити предложени за 

финансирање у поступку примене и доношење 

буџета за буџетску и наредне две фискалне 

године.  

 

 III – При рангирању капиталних 

пројеката средње и велике вредности 

првенствено се полази од: 

 - стратешке релевантности предложеног 

пројекта за националне, односно регионалне и 

локалне развојне приоритете, 

 - финансијске одрживости, 

 - потенцијалних ефеката пројекта на 

социјални, економски, регионални и еколошки 

одрживи развој, 

 - степена реализације пројеката у 

одређеној области у претходним годинама, - 

других релевантних критетијума. 

 

 IV – Стручне и административно – 

техничке послове за потребе Комисије обавља 

Општинска управа општине Неготин – Одељење 

за друштвене делатности, привреду и развој и 

Одељење за буџет, финансије и локалну пореску 

администрацију. 

 

 V – Решење објавити у „Службеном 

листу општине Неготин“. 

 

Број: 300-3/2018-III/07 

28.09.2018. године 

Н е г о т и н 

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

ПРЕДСЕДНИК, 

Владимир Величковић,  

дипл.педагог физичке културе,с.р. 

                                                

 

Република  Србија 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ 

НЕГОТИН 

Одељење за буџет, финансије и 

 локалну пореску администрацију 

Број: 401-445/2018-IV/04 

09.08.2018. године 

Н е г о т и н 

 

На основу члана 61. Закона о буџетском 

систему („Службени гласник РС“,број: 54/2009, 

73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 

63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. 

закон, 103/2015, 99/2016 и 113/2017)  и  члана 15. 

Одлуке о буџету општине Неготин за 2018. 

годину  (“Сл. лист општине Неготин”,број: 

31/2017 и 20/2018), Одељење за буџет, финансије 

и локалну пореску администрацију,  д о н о с и 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ПРОМЕНУ 

АПРОПРИЈАЦИЈА ОДОБРЕНИХ 

МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА  

  У  2018. ГОДИНИ 

 

I 

Одобрава се промена апропријација 

Месним заједницама  општине Неготин, у оквиру 

законом предвиђене могућности, раздео 5.,  глава 

1., програм 15-опште услуге локалне  самоуправе  

0602, програмска активност- функционисање 

месних  заједница 0602-0002, функција 160 – 

опште јавне услуге неквалификоване на другом 

месту, позиција 205/1-пратећи трошкови 

задуживања, економска класификација  444000- 

пратећи трошкови задуживања, у износу од 

50.000,00 динара, извор финансирања 13, ради  

обезбеђења  средстава  за  редован  рад  месне 

заједнице Уровица, општина Неготин.         

II 

 Измена апропријација ће се извршити 

умањењем позиције Одлуке о буџету општине 

Неготин за 2018.годину, и то: 

 - позиција  205/1- пратећи трошкови 

задуживања, економска класификација 444000- 

пратећи трошкови задуживања, извор 

финансирања 13, у  износу од  50.000,00 динара. 

III 

 Износ  од  50.000,00  динара, 

преусмерава се за намене недовољно планиране 

Одлуком о  буџету општине Неготин за 

2018.годину и Финансијским планом МЗ 

Уровица за 2018.годину и то на позицији 206-

остале донације, дотације и трансфери, 

економска класификација  465100 –остале текуће 

дотације и трансфери, а у оквиру  раздела, 

програма, програмске   активности и функције  из 

става 1. овог решења. 
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IV 
 О  промени одобрене апропријације на 

начин утврђен ставом II и III,упознати  

председника општине Неготин.    

V 
За износ одобрене промене 

апропријација извршити измене распоређених 

средстава на одговарајућим позицијама Одлуке  о 

буџету општине Неготин за 2018. годину и 

Финансијског плана МЗ Уровица за 2018.годину. 

VI 

 О реализацији  дате  сагласности  

стараће се Одељење за буџет,финансије и 

локалну пореску администрацију. 

  VII 

 Сагласност за промену апропријација 

Mесној заједници Уровица, општине Неготин, 

објавити у „Службеном листу општине Неготин“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Чланом 61.  Закона о буџетском систему 

(„Службени гласник РС“,број: 54/2009, 73/2010, 

101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-

испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 

103/2015, 99/2016 и 113/2017)  регулисано је да у 

току године може се извршити преусмеравање 

апропријације одобрене на име одређеног 

расхода и издатка и из осталих извора могу се 

мењати без ограничења.  

Орган управе надлежан  за финансије 

доноси решење  о повећању односно смањењу 

апропријације путем преусмеравања.  

Одлуком о буџету општине Неготин за 

2018.годину („Сл. лист општине Неготин“, број:  

31/2017 и 20/2018), у  разделу   5.,  глави 1., 

програму 15-опште услуге локалне  самоуправе  

0602, програмској активности - функционисање 

месних  заједница 0602-0002, функцији 160 – 

опште јавне услуге некласификоване на другом 

месту, позицији  206- донације, дотације и 

трансфери, економска класификација  465100 – 

остале текуће дотације и трансфери, извор 

финансирања 13, нису предвиђена средства. 

Из тог разлога и на основу свега напред 

наведеног, одлучено је као у диспозитиву  

решења. 

РЕШЕЊЕ  ДОСТАВИТИ: Mесној 

заједницам Уровица, Управи за трезор 

Експозитури Неготин, Одељењу за буџет, 

финансије и локалну пореску администрацију и 

архиви Општинске управе општине Неготин. 

                                                                                     

РУКОВОДИЛАЦ  ОДЕЉЕЊА                                                                                    

Љиљана Лицуловић,с.р.  

 

 

 

 

 

 

Република  Србија 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ 

НЕГОТИН 

Одељење за буџет, финансије и 

 локалну пореску администрацију 

Број: 401- 532/2018-IV/04 

09.10.2018. године 

Н е г о т и н 

 

На основу члана 61. Закона о буџетском 

систему („Службени гласник РС“, број: 54/2009, 

73/2010,101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 

63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. 

закон, 103/2015,  99/2016 и 113/2017)  и  члана 15. 

Одлуке о буџету општине Неготин за 2018. 

годину  (“Сл. лист општине Неготин”, број: 

31/2017 и 20/2018), Одељење за буџет,финансије 

и локалну пореску администрацију,  д о н о с и 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ПРОМЕНУ 

АПРОПРИЈАЦИЈА ОДОБРЕНИХ МЕСНИМ 

ЗАЈЕДНИЦАМА У  2018. ГОДИНИ 

 

I 

Одобрава се промена апропријација 

Месним заједницама општине Неготин, у оквиру 

законом предвиђене могућности, до 10 % 

апропријације, раздео 5.,  глава 1., програм 15-

опште услуге локалне  самоуправе  0602, 

програмска активност- функционисање месних  

заједница 0602-0002, функција 620 – развој 

заједнице, позиција 211-текуће поправке и 

одржавање, економска класификација  425100- 

текуће поправке и одржавање зграда и објеката, у  

износу од  23.000,00 динара, извор финансирања 

01, ради  обезбеђења  средстава  за  редован  рад  

месне  заједнице Кобишница, општине  Неготин.            

II 
 Измена апропријација ће се извршити 

умањењем позиције Одлуке о буџету општине 

Неготин за 2018.годину, и то: 

 - позиција  211 - текуће поправке и 

одржавање, за 0,46%, економска класификација  

425100- текуће поправке и одржавање зграда и 

објеката, извор финансирања 01, у  износу од   

23.000,00 динара. 

III 
 Износ  од  23.000,00  динара, 

преусмерава се за намене недовољно планиране 

Одлуком о  буџету општине Неготин за 

2018.годину и Финансијским планом  месне  

заједнице  Кобишница  за 2018.годину, а ради 

обезбеђења  средстава  за финансирање  месне 

заједнице Кобишница  општине Неготин и то на 

позицији  204- текуће поправке и одржавање, 

економска класификација  425100 – текуће 

поправке и одржавање зграда и објеката, а у 

оквиру раздела  5.,  главе 1., програма 15-опште 

услуге локалне  самоуправе  0602, програмске 

активности- функционисање месних  заједница 
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0602-0002, функције 160 – опште јавне услуге 

некласификоване на другом месту и извора 

финансирања 01. 

 

IV 
 О  промени одобрене апропријације на 

начин утврђен ставом II и III, упознати  

председника општине Неготин.    

 

V 
За износ одобрене промене 

апропријација извршити измене распоређених 

средстава на одговарајућим позицијама Одлуке о 

буџету општине Неготин за 2018. годину и 

Финансијског плана  месне  заједнице 

Кобишница за 2018.годину. 

 

VI 

 О реализацији  дате  сагласности  

стараће се Одељење за буџет,финансије и 

локалну пореску администрацију. 

 

  VII 

 Сагласност за промену апропријација 

Mесној заједници Кобишница општине Неготин, 

објавити у „Службеном листу општине Неготин“. 

                            

О б р а з л о ж е њ е 

 

Чланом 61.  Закона о буџетском систему 

(„Службени гласник РС“,број: 54/2009, 73/2010, 

101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-

испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 

103/2015, 99/2016 и 113/2017) регулисано је да у 

току године може се извршити преусмеравање 

апропријације одобрене на име одређеног 

расхода и издатка  у износу до 10% вредности 

апропријације за расход и издатак чији се износ 

умањује. 

Орган управе надлежан  за финансије 

доноси решење  о повећању односно смањењу 

апропријације путем преусмеравања.  

Одлуком о буџету општине Неготин за 

2018.годину („Сл. лист општине Неготин“, број:  

31/2017 и 20/2018), у  разделу   5.,  глави 1., 

програму 15-опште услуге локалне  самоуправе  

0602, програмској активности- функционисање 

месних  заједница 0602-0002, функцији 160 – 

опште јавне услуге некласификоване на другом 

месту, позицији  204-текуће поправке и 

одржавање, економској класификацији 425100- 

текуће поправке и одржавање зграда и објеката, 

економској  класификацији на шестом нивоу 

425115 – радови на водоводу и канализацији, 

извор финансирања 01, нису предвиђена средства 

у довољном обиму за извршене радове на 

водоводној мрежи у МЗ Кобишница. 

Из тог разлога и на основу свега напред 

наведеног, одлучено је као у диспозитиву  

решења. 

РЕШЕЊЕ  ДОСТАВИТИ: Mесној  

заједници Кобишница, Управи за трезор 

Експозитури Неготин, Одељењу за буџет, 

финансије и локалну пореску администрацију и 

архиви Општинске управе општине Неготин. 

                                                                                      

РУКОВОДИЛАЦ  ОДЕЉЕЊА  

                      Љиљана Лицуловић,с.р.  

 

Република  Србија 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ 

НЕГОТИН 

Одељење за буџет, финансије и 

 локалну пореску администрацију 

Број: 401-445/2018-IV/04 

15.08.2018. године 

Н е г о т и н 

 

На основу члана 61. Закона о буџетском 

систему („Службени гласник РС“,број: 54/2009, 

73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 

63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. 

закон, 103/2015, 99/2016 и 113/2017)  и  члана 15. 

Одлуке о буџету општине Неготин за 2018. 

годину  (“Сл. лист општине Неготин”,број: 

31/2017 и 20/2018), Одељење за буџет, финансије 

и локалну пореску администрацију,  д о н о с и 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ПРОМЕНУ 

АПРОПРИЈАЦИЈА ОДОБРЕНИХ 

МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА 

   У  2018. ГОДИНИ 

 

I 

Одобрава се промена апропријација 

Месним заједницама  општине Неготин, у оквиру 

законом предвиђене могућности, раздео 5.,  глава 

1., програм 15-опште услуге локалне  самоуправе  

0602, програмска активност- функционисање 

месних  заједница 0602-0002, функција 160 – 

опште јавне услуге неквалификоване на другом 

месту, позиција 205/1-пратећи трошкови 

задуживања, економска класификација  444000- 

пратећи трошкови задуживања, у износу од 

80.000,00 динара, извор финансирања 13, ради  

обезбеђења  средстава  за  редован  рад  месне 

заједнице Јабуковац, општина Неготин.     

      

II 

 Измена апропријација ће се извршити 

умањењем позиције Одлуке о буџету општине 

Неготин за 2018.годину, и то: 

 - позиција  205/1- пратећи трошкови 

задуживања, економска класификација 444000- 

пратећи трошкови задуживања, извор 

финансирања 13, у  износу од  80.000,00 динара. 
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III 

Износ  од  80.000,00 динара, преусмерава 

се за намене недовољно планиране Одлуком о  

буџету општине Неготин за 2018.годину и 

Финансијским планом МЗ Јабуковац за 

2018.годину и то на позицији 206-остале 

донације, дотације и трансфери, економска 

класификација  465100 –остале текуће дотације и 

трансфери, а у оквиру  раздела, програма, 

програмске   активности и 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 

буџету општине Неготин за 2018. годину и 

Финансијског плана МЗ Јабуковац за 

2018.годину. 

VI 

 О реализацији  дате  сагласности  

стараће се Одељење за буџет,финансије и 

локалну пореску администрацију. 

 

  VII 

 Сагласност за промену апропријација 

Mесној заједници Jaбуковац, општине Неготин, 

објавити у „Службеном листу општине Неготин“. 

                         

О б р а з л о ж е њ е 

 

Чланом 61.  Закона о буџетском систему 

(„Службени гласник РС“,број: 54/2009, 73/2010, 

101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-

испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 

103/2015, 99/2016 и 113/2017)  регулисано је да у 

току године може се извршити преусмеравање 

апропријације одобрене на име одређеног 

расхода и издатка и из осталих извора могу се 

мењати без ограничења.  

Орган управе надлежан  за финансије 

доноси решење  о повећању односно смањењу 

апропријације путем преусмеравања.  

Одлуком о буџету општине Неготин за 

2018.годину („Сл. лист општине Неготин“, број:  

31/2017 и 20/2018), у  разделу   5.,  глави 1., 

програму 15-опште услуге локалне  самоуправе  

0602, програмској активности - функционисање 

месних  заједница 0602-0002, функцији 160 – 

опште јавне услуге некласификоване на другом 

месту, позицији  206- донације, дотације и 

трансфери, економска класификација  465100 – 

остале текуће дотације и трансфери, извор 

финансирања 13, нису предвиђена средства. 

Из тог разлога и на основу свега напред 

наведеног, одлучено је као у диспозитиву  

решења. 

РЕШЕЊЕ  ДОСТАВИТИ: Mесној 

заједницам Јабуковац, Управи за трезор 

Експозитури Неготин, Одељењу за буџет, 

финансије и локалну пореску администрацију и 

архиви Општинске управе општине Неготин. 

                                                                               

РУКОВОДИЛАЦ  ОДЕЉЕЊА                                                                                        

Љиљана Лицуловић,с.р.   
 

 

Република  Србија 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ 

НЕГОТИН 

Одељење за буџет, финансије и  

локалну пореску администрацију 

Број: 401-464/2018-IV/04 

16.08.2018. године 

Н е г о т и н 

 

На основу члана 61. Закона о буџетском 

систему („Службени гласник РС“,број: 

54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/20

13,63/2013-испр.,108/2013,142/2014,68/2015 – др. 

закон,103/2015, 99/2016 и 113/2017)  и  члана 15. 

Одлуке о буџету општине Неготин за 2018. 

годину  (“Сл. лист општине Неготин”, број: 

31/2017 и 20/2018), Одељење за буџет, финансије 

и локалну пореску администрацију, д о н о с и 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

        О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ПРОМЕНУ 

АПРОПРИЈАЦИЈА ОДОБРЕНИХ 

ОПШТИНСКОЈ  УПРАВИ  ОПШТИНЕ 

НЕГОТИН  У 2018. ГОДИНИ 

 

I 

 Одобрава се промена апропријација 

Општинској управи  општине Неготин, у оквиру  

законом  предвиђене  могућности, раздео 5.  

програм  15- опште услуге локалне самоуправе 

0602 , програмска активност - функционисање 

локалне самоуправе и градских општина 0602-

0001, функција 160–опште јавне услуге које нису 

класификоване на другом месту, позиција  181-

зграде и грађевински објекти, економска 

класификација  511400-пројектно планирање, у  

износу од  6.000.000,00  динара, извор  

финансирања 13, ради трансфера средстава 

Министарству унутрашњих послова за потребе 

реновирања зграде на Тргу Ђорђа Станојевића у 

Неготину за потребе ПС Неготин. 

II 
  Измена апропријација ће се 

извршити умањењем позиције Одлуке о буџету 

општине Неготин за 2018.годину, и то: 

 - позиција 181- зграде и грађевински 

објекти, економска класификација  511400- 

пројектно планирање, у  износу од  6.000.000,00   

динара, извор  финансирања 13.  
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III 
Износ  од  6.000.000,00   

динара,преусмерава се за намене недовољно 

планиране Одлуком о буџету општине Неготин 

за 2018.годину, а ради обезбеђења средстава  за  

редован  рад  Општинске управе општине 

Неготин и то на  позицији 165/1- трансфери 

осталим нивоима власти, економска 

класификација  463200 – капитални трансфери 

осталим нивоима власти, извор  финансирања 13, 

у оквиру  раздела 5, програма 15-опште услуге 

локалне самоуоправе 0602, програмске 

активности-функционисање локалне самоуправе 

и градских општина 0602-0001 и функције 130-

опште услуге. 

IV 
 О промени одобрене апропријације на 

начин утврђен ставом II и III, упознати  

председника општине Неготин.           

V 

За износ одобрене промене 

апропријација извршити измене распоређених 

средстава на одговарајућим позицијама Одлуке о 

буџету општине Неготин за 2018.годину  и 

Финансијског плана за рад Општинске управе  

општине Неготин за 2018. 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“.          

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Чланом 61.  Закона о буџетском систему 

(„Службени гласник РС“,број: 

54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/20

13,63/2013-испр.,108/2013,142/2014,68/2015 – др. 

закон,103/2015, 99/2016 и 113/2017)  регулисано 

је да у току године може се извршити 

преусмеравање апропријације одобрене на име 

одређеног расхода и издатка  и  из осталих извора 

могу се мењати без ограничења. Орган управе 

надлежан  за финансије доноси решење  о 

повећању односно смањењу апропријације путем 

преусмеравања.  

Одлуком о буџету општине Неготин за 

2018.годину („Сл. лист општине Неготин“, број:  

31/2017 и 20/2018) у разделу 5.  програму  15- 

опште услуге  локалне самоуправе 0602, 

програмској активности - функционисање 

локалне самоуправе и градских општина 0602-

0001, функцији 130–опште услуге, позицији 

165/1-трансфери осталим нивоима власти, 

економској класификацији  463200- капитални 

трансфери осталим нивоима власти,  извор 

финансирања 13, нису предвиђена довољна 

средства. 

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.

    

РУКОВОДИЛАЦ  ОДЕЉЕЊА 

Љиљана Лицуловић,с.р. 

 

 

Република  Србија 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ 

НЕГОТИН 

Одељење за буџет, финансије и  

локалну пореску администрацију 

Број: 401-483/2018-IV/04 

28.08.2018. године 

Н е г о т и н 

 

На основу члана 61. Закона о буџетском 

систему („Службени гласник РС“,број: 

54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/20

13,63/2013-испр.,108/2013,142/2014,68/2015 – др. 

закон,103/2015, 99/2016 и 113/2017)  и  члана 15. 

Одлуке о буџету општине Неготин за 2018. 

годину  (“Сл. лист општине Неготин”,број: 

31/2017 и 20/2018), Одељење за буџет,финансије 

и локалну пореску администрацију, д о н о с и 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

        О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА 

ПРОМЕНУ АПРОПРИЈАЦИЈА ОДОБРЕНИХ 

ОПШТИНСКОЈ  УПРАВИ  ОПШТИНЕ 

НЕГОТИН У 2018. ГОДИНИ 

 

I 

 Одобрава се промена апропријација 

Општинској управи  општине Неготин, у оквиру  

законом  предвиђене  могућности, до 10% 

апропијације, раздео 5.,  програм  15 - опште 

услуге локалне самоуправе 0602, програмска 

активност - функционисање локалне самоуправе 

и градских општина 0602-0001, функција 130–

опште услуге, позиција 157-социјална давања 

запосленима, економска класификација  414300-

отпремнине и помоћи, у  износу од  245.000,00  

динара, извор  финансирања 01, ради обезбеђења 

средстава за исплату јубиларних награда. 

II 

 Измена апропријација ће се извршити 

умањењем позиције Одлуке о буџету општине 

Неготин за 2018.годину, и то: 

 - позиција 157- социјална давања 

запосленима, економска класификација  414300- 

отпремнине и помоћи,  за 4.09% у  износу од 

245.000,00   динара, извор  финансирања 01.  
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III 
Износ  од  245.000,00 динара, 

преусмерава се за намене недовољно планиране 

Одлуком о буџету општине Неготин за 

2018.годину, а ради обезбеђења средстава  за  

редован  рад  Општинске управе општине 

Неготин и то на  позицији 159- награде 

запосленима и остали посебни расходи, 

економска класификација  416100 – награде 

запосленима и остали посебни расходи, извор  

финансирања 01, у оквиру  раздела, програма, 

програмске   активности и 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 

буџету општине Неготин за 2018.годину  и 

Финансијског плана за рад Општинске управе  

општине Неготин за 2018. 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“     

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Чланом 61.  Закона о буџетском систему 

(„Службени гласник РС“, број: 54/2009, 73/2010, 

101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-

испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 

103/2015, 99/2016 и 113/2017)  регулисано је да у 

току године може се извршити преусмеравање 

апропријације одобрене на име одређеног 

расхода и издатка. Орган управе надлежан  за 

финансије доноси решење  о повећању односно 

смањењу апропријације путем преусмеравања.  

Одлуком о буџету општине Неготин за 

2018.годину („Сл. лист општине Неготин“, број:  

31/2017 и 20/2018),  у разделу 5.,  програму  15 - 

опште услуге  локалне самоуправе 0602, 

програмској активности - функционисање 

локалне самоуправе и градских општина 0602-

0001, функцији 130–опште услуге, позицији 159-

награде запосленима и остали посебни расходи,  

економској класификацији  416100- награде 

запосленима и остали посебни расходи, из извора 

01, нису предвиђена довољна средства. 

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.

                                            

РУКОВОДИЛАЦ  ОДЕЉЕЊА 

Љиљана Лицуловић,с.р. 

 

Република  Србија 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ 

НЕГОТИН 

Одељење за буџет, финансије и 

 локалну пореску администрацију 

Број: 401-484/2018-IV/04 

28.08.2018. године 

Н е г о т и н 

 

На основу члана 61. Закона о буџетском 

систему („Службени гласник РС“,број: 

54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/20

13,63/2013-испр.,108/2013,142/2014,68/2015 – др. 

закон,103/2015, 99/2016 и 113/2017)  и  члана 15. 

Одлуке о буџету општине Неготин за 2018. 

годину  (“Сл. лист општине Неготин”,број: 

31/2017 и 20/2018), Одељење за буџет, финансије 

и локалну пореску администрацију, д о н о с и 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ПРОМЕНУ 

АПРОПРИЈАЦИЈА ОДОБРЕНИХ 

МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА 

   У  2018. ГОДИНИ 

 

I 

Одобрава се промена апропријација 

Месним заједницама  општине Неготин, у оквиру 

законом предвиђене могућности, раздео 5.,  глава 

1., програм 15-опште услуге локалне  самоуправе  

0602, програмска активност- функционисање 

месних  заједница 0602-0002, функција 160 –

опште јавне услуге некласификоване на другом 

месту, позиција 209-зграде и грађевински 

објекти, економска класификација  511300- 

капитално одржавање зграда и објеката, у  износу 

од  200.000,00 динара, извор финансирања 08, 

ради  обезбеђења  средстава  за  снимање и 

израду катастарско – топографских планова за 

делове улица у МЗ Прахово.           

II 

 Измена апропријација ће се извршити 

умањењем позиције Одлуке о буџету општине 

Неготин за 2018.годину, и то: 

- позиција  209- зграде и грађевински 

објекти, економска класификација 511300- 

капитално одржавање зграда и објеката, извор 

финансирања 08, у  износу од  200.000,00 динара. 

III 

Износ  од  200.000,00  динара, 

преусмерава се за намене недовољно планиране 

Одлуком о  буџету општине Неготин за 

2018.годину и Финансијским планом  месне  

заједнице  Прахово  за 2018.годину, а ради 

обезбеђења  средстава  за финансирање  месне 
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заједнице Прахово   општине Неготин и то на 

позицији  203-специјализоване услуге, економска 

класификација  424600 –услуге очувања животне 

средине, науке и геодетске услуге у оквиру  

раздела, програма , програмске   активности и 

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 

буџету општине Неготин за 2018. годину и 

Финансијског плана  месне  заједнице Прахово   

за 2018.годину. 

VI 

 О реализацији  дате  сагласности  

стараће се Одељење за буџет,финансије и 

локалну пореску администрацију. 

  VII 

 Сагласност за промену апропријација 

Mесној  заједници Прахово општине Неготин, 

објавити у „Службеном листу општине Неготин“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Чланом 61.  Закона о буџетском систему 

(„Службени гласник РС“, број: 54/2009, 73/2010, 

101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-

испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 

103/2015, 99/2016 и 113/2017)  регулисано је да у 

току године може се извршити преусмеравање 

апропријације одобрене на име одређеног 

расхода и издатка и из осталих извора могу се 

мењати без ограничења.  

Орган управе надлежан  за финансије 

доноси решење  о повећању односно смањењу 

апропријације путем преусмеравања.  

Одлуком о буџету општине Неготин за 

2018.годину („Сл. лист општине Неготин“, број:  

31/2017 и 20/2018), у  разделу   5.,  глави 1., 

програму 15-опште услуге локалне  самоуправе  

0602, програмској активности- функционисање 

месних  заједница 0602-0002, функцији 160 – 

опште јавне услуге некласификоване на другом 

месту, позицији  203- специјализоване услуге, 

економској  класификацији  424600 – услуге 

очувања животне средине, науке и геодетске 

услуге, извор финансирања 08, нису предвиђена 

средства у довољном обиму за снимање и израду 

катастарско – топографских планова за делове 

улица у МЗ Прахово.    

         

Из тог разлога и на основу свега напред 

наведеног,одлучено је као у диспозитиву  

решења. 

 

РЕШЕЊЕ  ДОСТАВИТИ: Mесној  

заједници Прахово, Управи за трезор 

Експозитури Неготин, Одељењу за буџет, 

финансије и локалну пореску администрацију и 

архиви Општинске управе општине Неготин. 

 

РУКОВОДИЛАЦ  ОДЕЉЕЊА                                                                                

Љиљана Лицуловић,с.р. 

 

Република  Србија 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ 

НЕГОТИН 

Одељење за буџет, финансије и  

локалну пореску администрацију 

Број: 401-490/2018-IV/04 

06.09.2018. године 

Н е г о т и н 

 

На основу члана 61. Закона о буџетском 

систему („Службени гласник РС“,број: 

54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/20

13,63/2013-испр.,108/2013,142/2014,68/2015 – др. 

закон,103/2015, 99/2016 и 113/2017)  и  члана 15. 

Одлуке о буџету општине Неготин за 2018. 

годину  (“Сл. лист општине Неготин”, број: 

31/2017 и 20/2018), Одељење за буџет, финансије 

и локалну пореску администрацију, д о н о с и 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ПРОМЕНУ 

АПРОПРИЈАЦИЈА ОДОБРЕНИХ 

ИСТОРИЈСКОМ  АРХИВУ   НЕГОТИН 

  У 2018. ГОДИНИ 

 

I 

 Одобрава се промена апропријација 

Историјском архиву  Неготин, у оквиру  законом  

предвиђене  могућности, раздео 5. програм 13-

развој културе и информисања 1201, програмска 

активност-функционисање локалних установа 

културе 1201-0001,  функција 820 – услуге 

културе, позиција 276–специјализоване услуге, 

економска класификација  424200 –услуге 

образовања, културе и спорта,  извор  

финансирања 04  у  укупном износу од  90.000,00 

динара и са извора финансирања 08 у укупном 

износу од 20.000,00 динара; позиција 275-услуге 

по уговору, економска класификација 423900-

остале опште услуге, извор финансирања 07 у 

укупном износу од 4.000,00 динара,  ради 

обезбеђења средстава за редован рад Историјског 

архива  Неготин. 

II 
 Измена апропријација ће се извршити 

умањењем позиције Одлуке о буџету општине 

Неготин за 2018.годину, и то: 

   - позиција  276– специјализоване 

услуге, економска класификација  424200–услуге 

образовања, културе и спорта,  извор  

финансирања 04 у  износу од 90.000,00 динара и 
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извор финансирања 08 у износу од 20.000,00 

динара; 

 -  позиција 275- услуге по уговору, 

економска класификација  423900–остале опште 

услуге,  образовања, културе и спорта, извор 

финансирања 07 у износу од 4.000,00 динара. 

III 
Износ  од  114.000,00 динара, 

преусмерава се за намене недовољно планиране 

Одлуком о буџету општине Неготин за 

2018.годину, а  ради обезбеђења средстава  за  

редован  рад Историјског архива  Неготин у 2018. 

години и то на позицији 270 социјална давања 

запосленима, економска  класификација 414300 – 

отпремнине и помоћи, извор 04 у износу од 

65.000,00динара, на позицији 278 материјал, 

економска класификација 426300-материјал за 

образовање и усавршавање запослених, извор 04 

у износу од 25.000,00динара, на економској 

класификацији 426900-материјал за посебне 

намене, извор 08 у износу од 20.000,00 динара и 

на истој економској класификацији 426900-

материјал за посебне намене, извор 07 у износу 

од 4.000,00 динара у оквиру раздела, програма, 

програмске активности и 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 

буџету општине Неготин за 2018.годину  и  

Финансијског плана за рад  Историјског архива  

Неготин  за 2018. годину. 

VI 

 О реализацији  дате  сагласности стараће 

се Одељење за буџет,финансије и локалну 

пореску администрацију.                                                       

VII 

 Сагласност за промену апропријација  

Историјског архива  Неготин,објавити у 

„Службеном листу општине Неготин“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Чланом 61.  Закона о буџетском систему 

(„Службени гласник РС“,број: 

54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/20

13,63/2013-испр.,108/2013,142/2014,68/2015 – др. 

закон,103/2015, 99/2016 и 113/2017)  регулисано 

је да у току године може се извршити 

преусмеравање апропријације одобрене на име 

одређеног расхода и издатка  и  из осталих извора 

могу се мењати без ограничења. Орган управе 

надлежан  за финансије доноси решење  о 

повећању односно смањењу апропријације путем 

преусмеравања.  

Одлуком о буџету општине Неготин за 

2018.годину („Сл. лист општине Неготин“, број:  

31/2017 и 20/2018), у разделу 5., програму  13-

развој културе и информисања 1201, програмској 

активности- функционисање локалних установа 

културе 1201-0001, функцији 820 – услуге 

културе, позицији 270- социјална давања 

запосленима, економској класификацији 414300-

отпремнине и помоћи, извору финансирања 04, 

нису предвиђена довољна средства; позицији 

278-материјал, економској класификацији 

426300-материјали за образовање и усавршавање 

запослених, извору финансирања 04, економска 

класификација 426900-материјал за посебне 

намене, извор финансирања 08 и 07 нису 

предвиђена довољна средства. 

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, 

Историјском архиву Неготин  и архиви 

Општинске управе општине Неготин.  

 

РУКОВОДИЛАЦ  ОДЕЉЕЊА 

Љиљана Лицуловић,с.р. 

 

Република  Србија 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ 

НЕГОТИН 

Одељење за буџет, финансије и  

локалну пореску администрацију 

Број: 401-506/2018-IV/04 

12.09.2018. године 

Н е г о т и н 

 

На основу члана 61. Закона о буџетском 

систему („Службени гласник РС“,број: 

54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/20

13,63/2013-испр.,108/2013,142/2014,68/2015 – др. 

закон,103/2015, 99/2016 и 113/2017)  и  члана 15. 

Одлуке о буџету општине Неготин за 2018. 

годину  (“Сл. лист општине Неготин”,број: 

31/2017 и 20/2018), Одељење за буџет,финансије 

и локалну пореску администрацију, д о н о с и 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

        О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА 

ПРОМЕНУ АПРОПРИЈАЦИЈА ОДОБРЕНИХ 

ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ОПШТИНЕ 

НЕГОТИН  У 2018. ГОДИНИ 

 

I 

 Одобрава се промена апропријација 

Правобранилаштву општине Неготин, у оквиру  

законом  предвиђене  могућности до 10% 

апропијације, раздео 4. програм  15- опште 

услуге локалне самоуправе 0602, програмска 

активност - општинско правобранилаштво 0602-

0004, функција 330–судови, позиција  50-



25.10.2018.                                       „Службени лист општине Неготин“                           Број  30 страна 809 
 

социјални доприноси на терет послодавца, 

економска класификација  412000-социјални 

доприноси на терет послодавца, у  износу од  

20.000,00 динара, извор  финансирања 01, ради 

обезбеђења средстава за редован рад 

Правобранилаштва општине Неготин. 

II 

 Измена апропријација ће се извршити 

умањењем позиције Одлуке о буџету општине 

Неготин за 2018.годину, и то: 

 - позиција 50-социјални доприноси на 

терет послодавца, за 8,33%, економска 

класификација  412100-допринос за пензијско и 

инвалидско осигурање, у  износу од  20.000,00  

динара, извор  финансирања 01.  

III 

Износ  од  20.000,00   динара, 

преусмерава се за намене недовољно планиране 

Одлуком о буџету општине Неготин за 

2018.годину, а ради обезбеђења средстава за 

редован рад  Правобранилаштва општине 

Неготин и то на  позицији 58- материјал, 

економска класификација  426300 – материјал за 

образовање и усавршавање запослених, извор  

финансирања 01, у оквиру  раздела, програма, 

програмске активности и 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 

буџету општине Неготин за 2018.годину  и 

Финансијског плана за рад Правобранилаштва 

општине Неготин за 2018. годину. 

VI 

 О реализацији  дате  сагласности стараће 

се Одељење за буџет,финансије и локалну 

пореску администрацију.         

VII 

Сагласност за промену апропријација 

Правобранилаштву општине Неготин, објавити у 

„Службеном листу општине Неготин“.         

                                                                         

О б р а з л о ж е њ е 

 

Чланом 61.  Закона о буџетском систему 

(„Службени гласник РС“,број: 54/2009, 

73/2010,101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 

63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. 

закон, 103/2015, 99/2016 и 113/2017)  регулисано 

је да у току године може се извршити 

преусмеравање апропријације одобрене на име 

одређеног расхода и издатка  у износу  до 10% 

вредности апропијације за расход и издатак чији 

се износ умањује.  

Орган управе надлежан  за финансије 

доноси решење  о повећању односно смањењу 

апропријације путем преусмеравања.  

Одлуком о буџету општине Неготин за 

2018.годину („Сл. лист општине Неготин“, број:  

31/2017 и 20/2018), у разделу 4. програм  15- 

опште услуге локалне самоуправе 0602, 

програмска активност - општинско 

правобранилаштво 0602-0004, функција 330–

судови, позиција  58-материјал, економска 

класификација  426300 – материјал за образовање 

и усавршавање запослених, извор  финансирања 

01, нису предвиђена средства у довољном обиму. 

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.          

 

РУКОВОДИЛАЦ  ОДЕЉЕЊА 

Љиљана Лицуловић,с.р. 

 

Република  Србија 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ 

НЕГОТИН 

Одељење за буџет, финансије и  

локалну пореску администрацију 

Број: 401-507/2018-IV/04 

13.09.2018. године 

Н е г о т и н 

 

На основу члана 61. Закона о буџетском 

систему („Службени гласник РС“,број:  54/2009, 

73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 

63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. 

закон, 103/2015, 99/2016 и 113/2017)  и  члана 15. 

Одлуке о буџету општине Неготин за 2018. 

годину  (“Сл. лист општине Неготин”,број: 

31/2017 и 20/2018), Одељење за буџет, финансије 

и локалну пореску администрацију, д о н о с и 

Р Е Ш Е Њ Е  

        О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ  

ЗА ПРОМЕНУ АПРОПРИЈАЦИЈА ОДОБРЕНИХ 

ТУРИСТИЧКОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ ОПШТИНЕ 

НЕГОТИН  У 2018. ГОДИНИ 

I 

 Одобрава се промена апропријација 

Туристичкој организацији општине Неготин, у 

оквиру  законом  предвиђене  могућности, до 10 

% апропријације, раздео 5.  глава 3.  програм  4-

развој туризма  1502, програмска активност - 

управљање развојем туризма  1502-0001, пројекат 

„Концерт посвећен Луису“ 1502-03, функција 473 

- туризам, позиција 257-специјализоване услуге, 

економска класификација  424000 – 

специјализоване услуге, у  износу од 48.000,00 

динара, извор 01, ради обезбеђења средстава за 

редован рад Туристичке организације  општине 

Неготин. 
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II 

 Измена апропријација ће се извршити 

умањењем позиције Одлуке о буџету општине 

Неготин за 2018.годину, и то: 

 

   - позиција 257- специјализоване услуге, 

за 9,84%, економска класификација  424200 – 

услуге образовања, културе и спорта, извор  

финансирања 01, у  износу од  48.000,00  динара.  

III 

Износ  од  48.000,00  динара, 

преусмерава се за намене недовољно планиране 

Одлуком о буџету општине Неготин за 

2018.годину, а  ради обезбеђења средстава  за  

редован  рад  Туристичке организације општине 

Неготин за 2018.годину  и то: Пројекат „Концерт 

посвећен Луису“ 1502-03 на позицији 258-

материјал, економска  класификација  426400 – 

материјал за саобраћај у износу од 20.000,00 

динара и Пројекат-Манифестација „Сајам меда и 

вина“  1502-01,  на позицији 248-специјализоване 

услуге, економска  класификација  424900 – 

остале специјализоване услуге у износу од 

28.000,00 динара. 

IV 

 О промени одобрене апропријације на 

начин утврђен ставом II и III, упознати  

председника општине Неготин.       

V 

За износ одобрене промене 

апропријација извршити измене распоређених 

средстава на одговарајућим позицијама Одлуке о 

буџету општине Неготин за 2018. годину  и  

Финансијског плана за  рад  Туристичке 

организације  општине Неготин за 2018. годину. 

VI 

 О  реализацији  дате  сагласности 

стараће се Одељење за буџет,финансије и 

локалну пореску администрацију.                                                                                                                                     

VII 

 Сагласност за промену апропријација 

Туристичке организације  општине Неготин, 

објавити у „Службеном листу општине Неготин“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Чланом  61.  Закона о буџетском систему 

(„Службени гласник РС“,број: 54/2009, 73/2010,  

101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-

испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 

103/2015, 99/2016 и 113/2017)  регулисано је да у 

току године може се извршити преусмеравање 

апропријације одобрене на име одређеног 

расхода и издатка у износу до 10% вредности 

апропријације за расход и издатак чији се износ 

умањује. 

Орган управе надлежан  за финансије 

доноси решење  о повећању односно смањењу 

апропријације путем преусмеравања.  

Одлуком о буџету општине Неготин за 

2018.годину („Сл. лист општине Неготин“, број:  

31/2017 и 20/2018),  у  разделу   5.  глава 3.  

програм  4-развој туризма  1502, програмска 

активност- управљање развојем туризма  1502-

0001, функција 473 – туризам, Пројекат „Концерт 

посвећен Луису“ 1502-03, на позицији 258-

материјал, економска  класификација  426400 – 

материјал за саобраћај и Пројекат-

Манифестација „Сајам меда и вина“  1502-01,  на 

позицији 248-специјализоване услуге, економска  

класификација  424900 – остале специјализоване 

услуге, нису предвиђена средства у довољном 

обиму. 

Из тог разлога и на основу свега напред 

наведеног,одлучено је као у диспозитиву  

решења. 

РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: Туристичкој 

организацији Неготин,Управи за трезор 

Експозитури Неготин, Одељењу за буџет, 

финансије и локалну пореску администрацију и 

архиви Општинске управе општине Неготин.

  

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА 

Љиљана Лицуловић,с.р. 

 

Република  Србија 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ 

НЕГОТИН 

Одељење за буџет, финансије и  

локалну пореску администрацију 

Број: 401- 514/2018-IV/04 

20.09.2018. године 

Н е г о т и н 

 

На основу члана 61. Закона о буџетском 

систему („Службени гласник РС“,број:   54/2009, 

73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 

63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. 

закон, 103/2015,  99/2016 и 113/2017)  и  члана 15. 

Одлуке о буџету општине Неготин за 2018. 

годину  (“Сл. лист општине Неготин”, број: 

31/2017 и 20/2018), Одељење за буџет, финансије 

и локалну пореску администрацију,  д о н о с и 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

        О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ПРОМЕНУ 

АПРОПРИЈАЦИЈА ОДОБРЕНИХ 

ДОМУ КУЛТУРЕ СТЕВАН 

МОКРАЊАЦ НЕГОТИН  

            У 2018. ГОДИНИ 

 

I 

 Одобрава се промена апропријација 

Дому културе „Стеван Мокрањац“ Неготин, у 

оквиру  законом  предвиђене  могућности, до 

10% апропијације, раздео 5, глава 4,  програм  13-

развој културе и информисања 1201, програмска 

активност- функционисање локалних установа 

културе 1201-0001, функција 820 – услуге 

културе, позиција 279– остале донације, дотације 

и трансфери, економска класификација  465100 –

остале текуће дотације и трансфери, извор  
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финансирања 01, у  укупном износу од  

100.000,00 динара и позиција 284– зграде и 

грађевински објекти, економска класификација  

511300 –капитално одржавање зграда и објеката, 

извор  финансирања 01,  у  укупном износу од  

300.000,00 динара ради обезбеђења средстава за 

редован рад Дома културе „Стеван Мокрањац“ 

Неготин. 

II 

 Измена апропријација ће се извршити 

умањењем позиције Одлуке о буџету општине 

Неготин за 2018.годину, и то: 

-  позиција  279– остале донације, 

дотације и трансфери, економска класификација  

465100 –остале текуће дотације и трансфери за 

9,25%, извор  финансирања 01, у  укупном износу 

од  100.000,00 динара   

 - позиција 284– зграде и грађевински 

објекти, економска класификација  511300– 

капитално одржавање зграда и објеката, за 8.57%,  

извор  финансирања 01, у  износу од 300.000,00   

динара. 

III 

Износ  од  400.000,00    динара, 

преусмерава се за намене недовољно планиране 

Одлуком о буџету општине Неготин за 

2018.годину, а  ради обезбеђења средстава  за  

редован  рад Дома културе „Стеван Мокрањац“ 

Неготин у 2018. години и то на позицији 275- 

услуге по уговору, економска  класификација  

423500 – стручне услуге у износу од 200.000,00 

динара и на позицији 273-стални трошкови, 

економска  класификација 421300-комуналне 

услуге у износу од 200.000,00 динара у оквиру  

раздела, главе, програма, програмске активности 

и 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 

буџету општине Неготин за 2018.годину  и  

Финансијског плана за рад  Дома културе 

„Стеван Мокрањац“ Неготин  за 2018. годину. 

VI 

 О реализацији  дате  сагласности стараће 

се Одељење за буџет,финансије и локалну 

пореску администрацију.                                                                                  

VII 
 Сагласност за промену апропријација  

Дома културе „Стеван Мокрањац“ Неготин, 

објавити у „Службеном листу општине Неготин“. 

 

 

 

 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Чланом 61. Закона о буџетском систему 

(„Службени гласник РС“,број: 54/2009, 73/2010, 

101/2010,101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-

испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 

103/2015, 99/2016 и 113/2017) регулисано је да у 

току године може се извршити преусмеравање 

апропријације одобрене на име одређеног 

расхода и издатка у износу до 10% вредности 

апропијације за расход и издатак чији се износ 

умањује.  

Орган управе надлежан  за финансије 

доноси решење  о повећању односно смањењу 

апропријације путем преусмеравања.  

Одлуком о буџету општине Неготин за 

2018.годину („Сл. лист општине Неготин“, број:  

31/2017 и 20/2018), у разделу 5., глави 4., 

програму 13-развој културе и информисања 1201, 

програмској активности-функционисање 

локалних установа културе 1201-0001, функцији 

820 – услуге културе, позицији 275- услуге по 

уговору, економска  класификација  423500 – 

стручне услуге и позицији 273-стални трошкови, 

економска  класификација 421300-комуналне 

услуге,  извор финансирања 01, нису предвиђена 

довољна средства за измиривање обавеза по 

уговору о привремено повременим пословимаи и 

за измиривање обавеза за комуналне услуге Дома 

културе „Стеван Мокрањац“ Неготин. 

Из тог разлога и на основу свега напред 

наведеног,одлучено је као у диспозитиву  

решења. 

РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: Управи за 

трезор Експозитури Неготин, Одељењу за буџет, 

финансије и локалну пореску администрацију, 

Дому културе „Стеван Мокрањац“ Неготин и 

архиви Општинске управе општине Неготин.

  

РУКОВОДИЛАЦ  ОДЕЉЕЊА 

Љиљана Лицуловић,с.р. 

 

Република  Србија 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ 

НЕГОТИН 

Одељење за буџет, финансије и  

локалну пореску администрацију 

Број: 401-519/2018-IV/04 

25.09.2018. године 

Н е г о т и н 

 

На основу члана 61. Закона о буџетском 

систему („Службени гласник РС“,број: 

54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/20

13,63/2013-испр.,108/2013,142/2014,68/2015 – др. 

закон,103/2015, 99/2016 и 113/2017)  и  члана 15. 

Одлуке о буџету општине Неготин за 2018. 

годину  (“Сл. лист општине Неготин”,број: 

31/2017 и 20/2018), Одељење за буџет,финансије 

и локалну пореску администрацију, д о н о с и 
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Р Е Ш Е Њ Е  

        О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ПРОМЕНУ 

АПРОПРИЈАЦИЈА ОДОБРЕНИХ МУЗЕЈУ 

КРАЈИНЕ НЕГОТИН У 2018. ГОДИНИ 

 

I 

 Одобрава се промена апропријација 

Музеју Крајине Неготин, у оквиру  законом  

предвиђене  могућности,раздео 5. глава 4.  

програм  13-развој културе и информисања 1201, 

програмска активност - функционисање локалних 

установа културе 1201-0001, функција 820 – 

услуге културе, позиција 285–машине и опрема, 

економска класификација 512200 –

административна опрема, извор  финансирања 

04, у  укупном износу од  50.000,00 динара ради 

обезбеђења средстава за редован рад Музеја 

Крајине  Неготин. 

II 

 Измена апропријација ће се извршити 

умањењем позиције Одлуке о буџету општине 

Неготин за 2018.годину, и то: 

   - позиција  285 – машине и опрема, 

економска класификација  512200 –

административна опрема,  извор  финансирања 

04 у  износу од 50.000,00   динара. 

III 
Износ  од  50.000,00    

динара,преусмерава се за намене недовољно 

планиране Одлуком о буџету општине Неготин 

за 2018.годину, а  ради обезбеђења средстава  за  

редован  рад Музеја Крајине Неготин у 2018. 

години и то на позицији 275- услуге по уговору, 

економска  класификација  423400 – услуге 

информисања у износу од 20.000,00 динара и 

економска класификација 423100-

административне услуге износ од 10.000,00 

динара и на позицију 281-порези, таксе и казне, 

економска  класификација  482100–остали порези 

износ од 5.000,00 динара и економска 

класификација 482200-обавезне таксе износ од 

15.000,00динара,  у оквиру  раздела, главе, 

програма, програмске   активности и 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 

буџету општине Неготин за 2018.годину  и  

Финансијског плана за рад  Музеја Крајине  

Неготин  за 2018. годину. 

 

VI 

 О реализацији  дате  сагласности стараће 

се Одељење за буџет,финансије и локалну 

пореску администрацију.         

VII 
 Сагласност за промену апропријација  

Музеја Крајине Неготин, објавити у „Службеном 

листу општине Неготин“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Чланом 61.  Закона о буџетском систему 

(„Службени гласник РС“,број: 54/2009, 73/2010, 

101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-

испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015–др. закон, 

103/2015, 99/2016 и 113/2017)  регулисано је да у 

току године може се извршити преусмеравање 

апропријације одобрене на име одређеног 

расхода и издатка  и  из осталих извора могу се 

мењати без ограничења. Орган управе надлежан  

за финансије доноси решење  о повећању 

односно смањењу апропријације путем 

преусмеравања.  

Одлуком о буџету општине Неготин за 

2018.годину („Сл. лист општине Неготин“, број:  

31/2017 и 20/2018), у разделу 5., глави 4.,  

програму  13-развој културе и информисања 

1201, програмској активности - функционисање 

локалних установа културе 1201-0001, функцији 

820 – услуге културе, на позицији 275–услуге по 

уговору, економска класификација 423400–

услуге информисања и економска класификација 

423100-административне услуге,  као и на 

позицији 281-порези, таксе и казне, економска 

класификација 482100-остали порези и 

економска класификација 482200-обавезне таксе, 

извор  финансирања 04, нису предвиђена 

довољна средства. 

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, 

Музеју Крајине Неготин  и архиви Општинске 

управе општине Неготин.  

 

                                             

РУКОВОДИЛАЦ  ОДЕЉЕЊА 

Љиљана Лицуловић,с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25.10.2018.                                       „Службени лист општине Неготин“                           Број  30 страна 813 
 

Република  Србија 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ 

НЕГОТИН 

Одељење за буџет, финансије и  

локалну пореску администрацију 

Број: 401-520/2018-IV/04 

25.09.2018. године 

Н е г о т и н 

 

На основу члана 61. Закона о буџетском 

систему („Службени гласник РС“,број: 

54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/20

13,63/2013-испр.,108/2013,142/2014,68/2015 – др. 

закон,103/2015, 99/2016 и 113/2017)  и  члана 15. 

Одлуке о буџету општине Неготин за 2018. 

годину  (“Сл. лист општине Неготин”,број: 

31/2017 и 20/2018), Одељење за буџет,финансије 

и локалну пореску администрацију, д о н о с и 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

        О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ПРОМЕНУ 

АПРОПРИЈАЦИЈА ОДОБРЕНИХ 

НАРОДНОЈ БИБЛИОТЕЦИ „ДОСИТЕЈ 

НОВАКОВИЋ“ НЕГОТИН 

  У 2018. ГОДИНИ 

 

I 

 Одобрава се промена апропријација 

Народној библиотеци „Доситеј Новаковић“ 

Неготин, у оквиру  законом  предвиђене  

могућности,раздео 5. глава 4.  програм  13-развој 

културе и информисања 1201, програмска 

активност - функционисање локалних установа 

културе 1201-0001, функција 820 – услуге 

културе, позиција 272–награде запосленима и 

остали посебни расходи, економска 

класификација 416100 –награде запосленима и 

остали посебни расходи, извор  финансирања 04, 

у  укупном износу од  165.000,00 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 2018.годину, и то: 

   - позиција  272 – награде запосленима и 

остали посебни расходи, економска 

класификација  416100 –награде запосленима и 

остали посебни расходи,  извор  финансирања 04 

у  износу од 165.000,00   динара. 

III 

Износ  од  165.000,00 динара, 

преусмерава се за намене недовољно планиране 

Одлуком о буџету општине Неготин за 

2018.годину, а  ради обезбеђења средстава  за  

редован  рад Народне библиотеке „Доситеј 

Новаковић“  Неготин у 2018. години и то на 

позицији 275- услуге по уговору, економска  

класификација  423100 – административне услуге 

у износу од 5.000,00 динара и економска 

класификација 423400-услуге информисања у 

износу од 80.000,00 динараи економска 

класификација 423700-репрезентација у укупном 

износу од 60.000,00 динара и на позицију 274-

трошкови путовања, економска  класификација  

422100–трошкови службених путовањау земљи 

износ од 20.000,00 динара,  у оквиру  раздела, 

главе, програма, програмске   активности и 

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 

буџету општине Неготин за 2018.годину  и  

Финансијског плана за рад  Народне библиотеке 

„Доситеј Новаковић“  Неготин за 2018. годину. 

VI 

 О реализацији  дате  сагласности стараће 

се Одељење за буџет,финансије и локалну 

пореску администрацију.                                

VII 
 Сагласност за промену апропријација  

Народне библиотеке „Доситеј Новаковић“  

Неготин, објавити у „Службеном листу општине 

Неготин“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Чланом 61.  Закона о буџетском систему 

(„Службени гласник РС“,број: 54/2009, 73/2010, 

101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-

испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015–др. закон, 

103/2015, 99/2016 и 113/2017)  регулисано је да у 

току године може се извршити преусмеравање 

апропријације одобрене на име одређеног 

расхода и издатка  и  из осталих извора могу се 

мењати без ограничења. Орган управе надлежан  

за финансије доноси решење  о повећању 

односно смањењу апропријације путем 

преусмеравања.  

Одлуком о буџету општине Неготин за 

2018.годину („Сл. лист општине Неготин“, број:  

31/2017 и 20/2018), у разделу 5., глави 4.,  

програму  13-развој културе и информисања 

1201, програмској активности - функционисање 

локалних установа културе 1201-0001, функцији 

820 – услуге културе, на позицији 275–услуге по 

уговору, економска класификација 423100– 

административне услуге, економска 

класификација 423400- услуге информисања и 

економска класификација 423700–

репрезентација, као и на позицији 274-трошкови 

путовања, економска класификација 422100-

трошкови службених путовања у земљи, извор 

финансирања 04, нису предвиђена довољна 

средства за редовно функционисање Установе. 
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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, 

Народној библиотеци „Доситеј Новаковић“ 

Неготин и архиви Општинске управе општине 

Неготин.  

                                                                           

РУКОВОДИЛАЦ  ОДЕЉЕЊА 

Љиљана Лицуловић,с.р. 

 

Република  Србија 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ 

НЕГОТИН 

Одељење за буџет, финансије и  

локалну пореску администрацију 

Број: 401-521/2018-IV/04 

25.09.2018. године 

Н е г о т и н 

 

На основу члана 61. Закона о буџетском 

систему („Службени гласник РС“,број: 

54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/20

13,63/2013-испр.,108/2013,142/2014,68/2015 – др. 

закон,103/2015, 99/2016 и 113/2017)  и  члана 15. 

Одлуке о буџету општине Неготин за 2018. 

годину  (“Сл. лист општине Неготин”,број: 

31/2017 и 20/2018), Одељење за буџет, финансије 

и локалну пореску администрацију, д о н о с и 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

        О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА 

ПРОМЕНУ АПРОПРИЈАЦИЈА ОДОБРЕНИХ 

НАРОДНОЈ БИБЛИОТЕЦИ „ДОСИТЕЈ 

НОВАКОВИЋ“ НЕГОТИН  У 2018. ГОДИНИ 

 

I 

 Одобрава се промена апропријација 

Народној библиотеци „Доситеј Новаковић“ 

Неготин, у оквиру  законом  предвиђене  

могућности,раздео 5. глава 4.  програм  13-развој 

културе и информисања 1201, програмска 

активност - функционисање локалних установа 

културе 1201-0001, функција 820 – услуге 

културе, позиција 269–накнаде у натури, 

економска класификација 413100 –накнаде у 

натури, извор  финансирања 13, у  укупном 

износу од  20.000,00 динара, позиција 270–

социјална давања запосленима, економска 

класификација 414300–отпремнине и помоћи, 

извор  финансирања 13,  у  укупном износу од  

50.000,00 динара, позиција 273–стални трошкови, 

економска класификација 421100–трошкови 

платног промета, извор  финансирања 13, у  

укупном износу од  20.000,00 динара и економске 

класификације 421200-енергетске услуге у 

укупном износу од 75.000,00 динара, позиција 

275–услуге по уговору, економска класификација 

423700 –репрезентација, извор  финансирања 13, 

у  укупном износу од  80.000,00 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 2018.годину, и то: 

   - позиција  269 – накнаде у натури, 

економска класификација 413100 –накнаде у 

натури, у  укупном износу од  20.000,00 динара, 

извор  финансирања 13; 

                  - позиција 270 – социјална давања 

запосленима, економска класификација 414300–

отпремнине и помоћи,  у  укупном износу од  

50.000,00 динар, извор  финансирања 13; 

  - позиција 273 – стални трошкови, 

економска класификација 421100–трошкови 

платног промета, у  укупном износу од  20.000,00 

динара и економске класификације 421200-

енергетске услуге у укупном износу од 75.000,00 

динара, извор  финансирања 13; 

 - позиција 275 – услуге по уговору, 

економска класификација 423700–

репрезентација, у  укупном износу од  80.000,00 

динара, извор  финансирања 13. 

III 

Износ  од  245.000,00    динара, 

преусмерава се за намене недовољно планиране 

Одлуком о буџету општине Неготин за 

2018.годину, а  ради обезбеђења средстава  за  

редован  рад Народне библиотеке „Доситеј 

Новаковић“  Неготин у 2018. години и то на 

позицију 272-награде запосленима и остали 

посебни расходи, економска  класификација  

416100 – награде запосленима и остали посебни 

расходи у износу од 166.000,00 динара и 

позицију 277-текуће поправке и одржавање, 

економска  класификација  425100–текуће 

поправке и одржавање зграда и објеката у износу 

од 79.000,00 динара,  у оквиру  раздела, главе, 

програма, програмске активности и 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 

буџету општине Неготин за 2018.годину  и  

Финансијског плана за рад  Народне библиотеке 

„Доситеј Новаковић“  Неготин за 2018. 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  

Народне библиотеке „Доситеј Новаковић“  

Неготин, објавити у „Службеном листу општине 

Неготин“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Чланом 61.  Закона о буџетском систему 

(„Службени гласник РС“,број: 54/2009, 73/2010, 

101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-

испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015–др. закон, 

103/2015, 99/2016 и 113/2017)  регулисано је да у 

току године може се извршити преусмеравање 

апропријације одобрене на име одређеног 

расхода и издатка  и  из осталих извора могу се 

мењати без ограничења. Орган управе надлежан  

за финансије доноси решење  о повећању 

односно смањењу апропријације путем 

преусмеравања.  

Одлуком о буџету општине Неготин за 

2018.годину („Сл. лист општине Неготин“, број:  

31/2017 и 20/2018), у разделу 5., глави 4.,  

програму 13-развој културе и информисања 1201, 

програмској активности - функционисање 

локалних установа културе 1201-0001, функцији 

820 – услуге културе, на позицији 272-награде 

запосленима и остали посебни расходи, 

економска  класификација  416100 – награде 

запосленима и остали посебни расходи и 

позицију 277-текуће поправке и одржавање, 

економска  класификација  425100–текуће 

поправке и одржавање зграда и објеката, извор 

финансирања 13, нису предвиђена довољна 

средства за редовно функционисање Установе. 

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, 

Народној библиотеци „Доситеј Новаковић“ 

Неготин и архиви Општинске управе општине 

Неготин.  

                                                                            

РУКОВОДИЛАЦ  ОДЕЉЕЊА 

Љиљана Лицуловић,с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Република  Србија 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ 

НЕГОТИН 

Одељење за буџет, финансије и  

локалну пореску администрацију 

Број: 401-528/2018-IV/04 

27.09.2018. године 

Н е г о т и н 

 

На основу члана 61. Закона о буџетском 

систему („Службени гласник РС“,број: 54/2009, 

73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 

63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. 

закон, 103/2015, 99/2016 и 113/2017)  и  члана 15. 

Одлуке о буџету општине Неготин за 2018. 

годину  (“Сл. лист општине Неготин”,број: 

31/2017 и 20/2018), Одељење за буџет, финансије 

и локалну пореску администрацију, д о н о с и 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА  ПРОМЕНУ 

АПРОПРИЈАЦИЈА ОДОБРЕНИХ 

НЕГОТИНСКОЈ ГИМНАЗИЈИ  

У  2018.  ГОДИНИ 

 

I 

 Одобрава се промена апропријација 

Неготинској гимназији, у оквиру законом 

предвиђене могућности  до 10% апропријације, 

за  раздео  5., програм 10-средње образовање и 

васпитање 2003, програмску активност - 

функционисање средњих  школа 2003-0001, 

функцију 920 – Средње образовање, позиција 112 

- намена стални трошкови, економска 

класификација 421200-енергетске услуге у 

износу од 36.000,00 динара, извор 01, ради 

обезбеђења средстава за реализацију новог 

наставног плана и програма Неготинске 

гимназије који су наставници били у обавези да 

похађају у Нишу и Зајечару. 

II 

 Промена апропријације односи се на 

промену у Финансијском плану Неготинске 

гимназије за 2018. годину тако што се умањује 

намена – позиција стални трошкови, економска 

класификација 421200-енергетске услуге за 

3,03%, извор финансирања 01, у износу од  

36.000,00 динара. 

III 

  Износ од 36.000,00 динара, преусмерава 

се за намене недовољно планиране у 

Финансијском плану буџетског корисника за 

2018.годину а ради обезбеђења средстава за 

редован рад  Неготинске гимназије и то за 

намену – позицију трошкови путовања, 

економска класификација 422100- трошкови 

службених путовања у земљи, у износу од 

36.000,00 динара у оквиру раздела, главе, 

програма, програмске активности  и  функције из 

става 1. овог решења. 

 



Број 30 Страна 816                            „Службени лист општине Неготин“                                       25.10.2018 
 

IV 

 О промени одобрене апропријације на 

начин утврђен ставом II и III, упознати  

председника општине Неготин.       

V 
   За износ одобрене промене 

апропријација извршити измене у Финансијском 

плану  Неготинске гимназије за 2018.годину. 

VI 

 О реализацији дате сагласности стараће 

се Одељење за буџет, финансије и локалну 

пореску администрацију. 

VII 

 Сагласност за промену апропријација 

Неготинске гимназије, објавити у „Службеном 

листу општине Неготин“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Чланом  61.  Закона о буџетском систему 

(„Службени гласник РС“,број: 54/2009, 73/2010, 

101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-

испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015–др. закон, 

103/2015, 99/2016 и 113/2017)  регулисано је да у 

току године може се извршити преусмеравање 

апропријације одобрене на име одређеног 

расхода и издатка у износу до 10% вредности 

апропријације за расход и издатак чији се износ 

умањује. 

Орган управе надлежан  за финансије 

доноси решење  о повећању односно смањењу 

апропријације путем преусмеравања.  

Одлуком о буџету општине Неготин за 

2018.годину („Сл. лист општине Неготин“, број:  

31/2017 и 20/2018), у разделу  5., програму 10-

средње образовање и васпитање 2003, 

програмској активности - функционисање 

средњих  школа 2003-0001, функцији  920 – 

средње образовање, позицији 112, намени 

трошкови путовања, економска класификација 

422100- трошкови службених путовања у земљи, 

нису предвиђена средства у довољном обиму за 

потребе реализације новог наставног плана и 

програма који су наставници били у обавези да 

похађају у Нишу и Зајечару. 

Из тог разлога и на основу свега напред 

наведеног,одлучено је као у диспозитиву  

решења. 

РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: Неготинској 

гимназији, Управи за трезор Експозитури 

Неготин, Одељењу за буџет, финансије и локалну 

пореску администрацију и архиви Општинске 

управе. 

      

                                                                                        

РУКОВОДИЛАЦ  ОДЕЉЕЊА                                                                                    

Љиљана Лицуловић,с.р.  

 

 

 

 

Република Србија 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ 

НЕГОТИН 

Одељење за буџет, финансије и локалну 

пореску администрацију 

Број: 401-553/2018-IV/04 

10.10.2018. године 

Н е г о т и н 

 

На основу члана 61. Закона о буџетском 

систему („Службени гласник РС“, број: 54/2009, 

73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 

63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. 

закон, 103/2015,  99/2016 и 113/2017)  и  члана 15. 

Одлуке о буџету општине Неготин за 2018. 

годину  (“Сл. лист општине Неготин”,број: 

31/2017 и 20/2018), Одељење за буџет,финансије 

и локалну пореску администрацију,доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА  ПРОМЕНУ 

АПРОПРИЈАЦИЈА ОДОБРЕНИХ 

УМЕТНИЧКОЈ ШКОЛИ   “СТЕВАН 

МОКРАЊАЦ“  НЕГОТИН- основно 

образовање    у  2018.  ГОДИНИ 

 

I 

 Одобрава се промена апропријација 

Уметничкој школи “Стеван Мокрањац” 

Неготин,-основно образовање, у оквиру законом 

предвиђене могућности до 10% апропријације,за 

раздео 5.  програм 9-основно образовање и 

васпитање 2002, програмску активност- 

функционисање основних школа 2002-0001, 

функцију 912 – Основно образовање, позиција 

97, намена-стални трошкови,  намена- машине и 

опрема и намена-специјализоване услуге, извор 

финансирања 01 у укупном износу од 69.000,00 

динара, ради обезбеђења средстава за накнаде 

трошкова за запослене, због повећаног броја 

радника у Уметничкој школи “Стеван 

Мокрањац” Неготин-основно образовање. 

II 
 Промена апропријације односи се на 

промену у финансијском плану Уметничкe школe 

“Стеван Мокрањац” Неготин  за 2018.годину 

тако што се умањује намена-позиција стални 

трошкови за 4.70%, економска класификација 

421100-трошкови платног промета и банкарских 

услуга, извор финансирања 01 у износу од  

39.000,00 динара, намена-позиција машине и 

опрема за 10%, економска класификација 512600-

опрема за образовање, науку, културу и спорт, 

извор финансирања 01, у износу од 20.000,00 

динара и намена-позиција специјализоване 

услуге за 10%, економска класификација 424200- 

услуге образовања, културе и спорта, извор 

финансирања 01, у износу од 10.000,00 динара. 
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III 
  Износ од 69.000,00 динара,преусмерава 

се за намене недовољно планиране у 

финансијском плану буџетског корисника за 

2018.годину а  ради  обезбеђења средстава  за 

редован рад Уметничке школе “Стеван 

Мокрањац” Неготин и то за намену- позицију 

накнаде трошкова за запослене, економска 

класификација 415100 – накнаде трошкова за 

запослене, у оквиру раздела, главе, програма, 

програмске активности  и 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 промену у 

финансијском плану Уметничкe школe “Стеван 

Мокрањац” Неготин-основно образовање за 2018. 

годину. 

VI 

 О  реализацији дате сагласности стараће 

се Одељење за буџет,финансије и локалну 

пореску администрацију. 

VII 

 Сагласност за промену апропријација 

Уметничкe школe “Стеван Мокрањац” Неготин,-

основно образовање , објавити у „Службеном 

листу општине Неготин“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Чланом 61.  Закона о буџетском систему 

(„Службени гласник РС“,број: 54/2009, 73/2010, 

101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-

испр.,108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 

103/2015, 99/2016 и 113/2017)  регулисано је да у 

току године може се извршити преусмеравање 

апропријације одобрене на име одређеног 

расхода и издатка у износу до 10% вредности 

апропријације за расход и издатак чији се износ 

умањује. 

Орган управе надлежан  за финансије 

доноси решење  о повећању односно смањењу 

апропријације путем преусмеравања.  

Одлуком о буџету општине Неготин за 

2018.годину („Сл. лист општине Неготин“, број:  

31/2017 и 20/2018), у разделу 5., програму 9-

основно образовање и васпитање 2002, 

програмској активности - функционисање 

основних школа 2002-0001, функцију 912 – 

Основно образовање, позицији - намени накнаде 

трошкова за запослене, eкономској 

класификацији 415100 - накнаде трошкова за 

запослене, из извора 01, нису предвиђена 

довољна средства за накнаде трошкова превоза за 

запослене због повећаног броја радника. 

Из тог разлога и на основу свега напред 

наведеног, одлучено је као у диспозитиву  

решења. 

РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: Уметничкој 

школи “Стеван Мокрањац” Неготин-основно 

образовање, Управи за трезор Експозитури 

Неготин, Одељењу за буџет, финансије и локалну 

пореску администрацију и архиви Општинске 

управе.  

 

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА 

Љиљана Лицуловић,с.р. 

 

Република  Србија 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ 

НЕГОТИН 

Одељење за буџет, финансије и  

локалну пореску администрацију 

Број: 401-554/2018-IV/04 

10.10.2018. године 

Н е г о т и н 

 

На основу члана 61. Закона о буџетском 

систему („Службени гласник РС“,број: 54/2009, 

73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 

63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. 

закон, 103/2015, 99/2016 и 113/2017)  и  члана 15. 

Одлуке о буџету општине Неготин за 2018. 

годину  (“Сл. лист општине Неготин”,број: 

31/2017 и 20/2018), Одељење за буџет, финансије 

и локалну пореску администрацију, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА  ПРОМЕНУ 

АПРОПРИЈАЦИЈА ОДОБРЕНИХ 

УМЕТНИЧКОЈ ШКОЛИ   “СТЕВАН 

МОКРАЊАЦ“  НЕГОТИН 

- средње образовање 

у  2018.  ГОДИНИ 

 

I 

 Одобрава се промена апропријација 

Уметничкој школи “Стеван Мокрањац” Неготин-

средње образовање, у оквиру законом 

предвиђене могућности  до 10% апропријације, 

за  раздео  5., програм 10-средње образовање и 

васпитање 2003, програмску активност - 

функционисање средњих  школа 2003-0001, 

функцију 920 – Средње образовање, позиција 112 

- намена стални трошкови, економска 

класификација 421200-енергетске услуге у 

износу од 228.000,00 динара, извор 01, ради 

обезбеђења средстава за накнаду трошкова 

превоза запосленима због повећаног броја 

радника у Уметничкој школи „Стеван 

Мокрањац” Неготин-средње образовање. 

II 

 Промена апропријације односи се на 

промену у Финансијском плану Уметничке 

школе “Стеван Мокрањац” Неготин-средње 

образовање за 2018. годину тако што се умањује 
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намена – позиција стални трошкови, економска 

класификација 421200-енергетске услуге за 

9,98%, извор финансирања 01, у износу од  

228.000,00 динара. 

III 

  Износ од 228.000,00 динара, 

преусмерава се за намене недовољно планиране у 

Финансијском плану буџетског корисника за 

2018.годину а ради обезбеђења средстава за 

редован рад  Уметничке школе “Стеван 

Мокрањац” Неготин и то за намену – позицију 

накнаде трошкова за запослене, економска 

класификација 415100- накнаде трошкова за 

запослене, у оквиру раздела, главе, програма, 

програмске активности  и  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 у Финансијском 

плану  Уметничке школе “Стеван Мокрањац” 

Неготин-средње образовање за 2018.годину. 

VI 

 О реализацији дате сагласности стараће 

се Одељење за буџет, финансије и локалну 

пореску администрацију. 

VII 

 Сагласност за промену апропријација 

Уметничкој школи “Стеван Мокрањац” Неготин-

средње образовање, објавити у „Службеном 

листу општине Неготин“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Чланом  61.  Закона о буџетском систему 

(„Службени гласник РС“,број: 54/2009, 73/2010, 

101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-

испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015–др. закон, 

103/2015, 99/2016 и 113/2017)  регулисано је да у 

току године може се извршити преусмеравање 

апропријације одобрене на име одређеног 

расхода и издатка у износу до 10% вредности 

апропријације за расход и издатак чији се износ 

умањује. 

Орган управе надлежан  за финансије 

доноси решење  о повећању односно смањењу 

апропријације путем преусмеравања.  

Одлуком о буџету општине Неготин за 

2018.годину („Сл. лист општине Неготин“, број:  

31/2017 и 20/2018), у разделу  5., програму 10-

средње образовање и васпитање 2003, 

програмској активности - функционисање 

средњих  школа 2003-0001, функцији  920 – 

средње образовање, позицији 112, намени 

накнаде трошкова за запослене, економска 

класификација 415100- накнаде трошкова за 

запослене, нису предвиђена довољна средства за 

накнаде трошкова превоза за запослене због 

повећаног броја радника. 

Из тог разлога и на основу свега напред 

наведеног,одлучено је као у диспозитиву  

решења. 

РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: Уметничкој 

школи “Стеван Мокрањац” Неготин-средње 

образовање, Управи за трезор Експозитури 

Неготин, Одељењу за буџет, финансије и локалну 

пореску администрацију и архиви Општинске 

управе. 

      

РУКОВОДИЛАЦ  ОДЕЉЕЊА 

Љиљана Лицуловић,с.р. 

 

Република  Србија 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ 

НЕГОТИН 

Одељење за буџет, финансије и  

локалну пореску администрацију 

Број: 401-560/2018-IV/04 

12.10.2018. године 

Н е г о т и н 

 

На основу члана 61. Закона о буџетском 

систему („Службени гласник РС“,број: 

54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/20

13,63/2013-испр.,108/2013,142/2014,68/2015 – др. 

закон,103/2015, 99/2016 и 113/2017)  и  члана 15. 

Одлуке о буџету општине Неготин за 2018. 

годину  (“Сл. лист општине Неготин”, број: 

31/2017 и 20/2018), Одељење за буџет, финансије 

и локалну пореску администрацију, д о н о с и 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

        О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА 

ПРОМЕНУ АПРОПРИЈАЦИЈА ОДОБРЕНИХ 

ОПШТИНСКОЈ  УПРАВИ  ОПШТИНЕ 

НЕГОТИН  У 2018. ГОДИНИ 

 

I 

 Одобрава се промена апропријација 

Општинској управи  општине Неготин,у оквиру  

законом  предвиђене  могућности до 10% 

апропијације, раздео 5.  програм  15- опште 

услуге локалне самоуправе 0602, програмска 

активност - функционисање локалне самоуправе 

0602-0001, функција 130–опште услуге, позиција  

169-зграде и грађевински објекти, економска 

класификација  511200-изградња зграда и 

објеката, у  износу од  598.000,00  динара, извор  

финансирања 01, ради обезбеђења средстава за 

редован рад Општинске управе општине 

Неготин. 

II 
 Измена апропријација ће се извршити 

умањењем позиције Одлуке о буџету општине 

Неготин за 2018.годину, и то: 
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 - позиција 169- зграде и грађевински 

објекти, економска класификација  511200- 

изградња зграда и објеката,  за 0.92% у  износу од  

598.000,00   динара, извор  финансирања 01.  

III 
Износ  од  598.000,00   динара, 

преусмерава се за намене недовољно планиране 

Одлуком о буџету општине Неготин за 

2018.годину, а ради обезбеђења средстава  за  

редован  рад  Општинске управе општине 

Неготин и то на  позицији 147- зграде и 

грађевински објекти, економска класификација  

511300 – капитално одржавање зграда и објеката, 

извор  финансирања 01,  у оквиру  раздела, 

програма,  програмске активности и 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 

буџету општине Неготин за 2018.годину  и 

Финансијског плана за рад Општинске управе  

општине Неготин за 2018. 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“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Чланом 61.  Закона о буџетском систему 

(„Службени гласник РС“,број: 54/2009, 73/2010, 

101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-

испр., 108/2013, 142/2014,68/2015 – др. закон, 

103/2015, 99/2016 и 113/2017)  регулисано је да у 

току године може се извршити преусмеравање 

апропријације одобрене на име одређеног 

расхода и издатка у износу до 10% вредности 

апропијације за расход и издатак чији се износ 

умањује. 

Орган управе надлежан  за финансије 

доноси решење  о повећању односно смањењу 

апропријације путем преусмеравања.  

Одлуком о буџету општине Неготин за 

2018.годину („Сл. лист општине Неготин“, број:  

31/2017 и 20/2018),  у разделу 5.  програму  14- 

развој спорта и омладине 1301,  програмској 

активности – одржавање спортске 

инфраструктуре 1301-0003, функцији 810–услуге 

рекреације и спорта, позицији 147-зграде и 

грађевински објекти, економској класификацији  

511300- капитално одржавање зграда и објеката, 

из извора 01, нису предвиђена довољна средства. 

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. 

 

РУКОВОДИЛАЦ  ОДЕЉЕЊА 

Љиљана Лицуловић,с.р. 

 
Република  Србија 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ 

НЕГОТИН 

Одељење за буџет, финансије и  

локалну пореску администрацију 

Број: 401-573/2018-IV/04 

15.10.2018. године 

Н е г о т и н 

 

На основу члана 61. Закона о буџетском 

систему („Службени гласник РС“,број: 54/2009, 

73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 

63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. 

закон, 103/2015,  99/2016 и 113/2017)  и  члана 15. 

Одлуке о буџету општине Неготин за 2018. 

годину  (“Сл. лист општине Неготин”, број: 

31/2017 и 20/2018), Одељење за буџет, финансије 

и локалну пореску администрацију, д о н о с и 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

        О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА 

ПРОМЕНУ АПРОПРИЈАЦИЈА ОДОБРЕНИХ 

ЗАВОДУ ЗА УРБАНИСТИЧКО 

ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ 

ОПШТИНЕ НЕГОТИН  У ЛИКВИДАЦИЈИ 

 У 2018. ГОДИНИ 

 

I 

 Одобрава се промена апропријација 

Заводу за урбанистичко планирање и 

пројектовање општине Неготин у ликвидацији, у 

оквиру  законом  предвиђене  могућности, до 

10% апропијације, раздео 5. глава 2., програм  1 - 

становање, урбанизам и просторно планирање 

1101, програмска активност- просторно и 

урбанистичко планирање 1101-0001, функција 

620 – развој заједнице, позиција 213– плате, 

додаци и накнаде запослених, економска 

класификација  411100 – плате, додаци и накнаде 

запослених, извор  финансирања 01, у  укупном 

износу од  90.000,00 динара и позиција 214-

социјални доприноси на терет послодавца, 

економске класификације 412100-допринос за 

пензијско и инвалидско осигурање, извор 

финансирања 01 у укупном износу од 16.000,00 

динара ради обезбеђења средстава за измирење 

приспелих обавеза Завода за урбанистичко 

планирање и пројектовање општине Неготин у 

ликвидацији. 
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II 
 Измена апропријација ће се извршити 

умањењем позиције Одлуке о буџету општине 

Неготин за 2018.годину, и то: 

   - позиција  213– плате, додаци и 

накнаде запослених, економска класификација  

411100 – плате, додаци и накнаде запослених, за 

10%,  извор  финансирања 01, у  износу од 

90.000,00   динара; 

   - позиција  214– социјални доприноси 

на терет послодавца, економске класификације 

412100-допринос за пензијско и инвалидско 

осигурање  за 9,94%,  извор  финансирања 01, у  

износу од 16.000,00   динара; 

III 

Износ  од  106.000,00    динара, 

преусмерава се за намене недовољно планиране 

Одлуком о буџету општине Неготин за 

2018.годину, а  ради обезбеђења средстава  за  

измирење приспелих обавеза Завода за 

урбанистичко планирање и пројектовање 

општине Неготин у ликвидацији и то на: 

-  позицији 221- услуге по уговору, 

економска  класификација  423100 – 

административне услуге, у износу од 12.000,00 

динара, економској класификацији 423400-услуге 

информисања у износу од 6.000,00 динара, 

економској класификацији 423500-стручне 

услуге у износу од 12.000,00 динара и економској 

класификацији 423900-остале опште услуге у 

износу од 64.000,00 динара, у оквиру  раздела, 

главе, програма, програмске активности и 

функције  из става 1. овог решења; 

- позицији 226- порези, обавезне таксе, 

казне и пенали, економска класификација 

482200-обавезне таксе у износу од 10.000,00 

динара и економској класификацији 482300-

новчане казне и пенали у износу од 2.000,00 

динара, у оквиру  раздела, главе, програма, 

програмске активности и 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 

буџету општине Неготин за 2018.годину  и  

Финансијског плана за рад  Завода за 

урбанистичко планирање и пројектовање 

општине Неготин у ликвидацији за 2018. годину. 

VI 

 О реализацији  дате  сагласности стараће 

се Одељење за буџет,финансије и локалну 

пореску администрацију.       

 

 

 

                                                                      

VII 
 Сагласност за промену апропријација  

Завода за урбанистичко планирање и 

пројектовање општине Неготин у ликвидацији, 

објавити у „Службеном листу општине Неготин“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Чланом 61.  Закона о буџетском систему 

(„Службени гласник РС“,број: 54/2009, 

73/2010,101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 

63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. 

закон, 103/2015, 99/2016 и 113/2017)  регулисано 

је да у току године може се извршити 

преусмеравање апропријације одобрене на име 

одређеног расхода и издатка  у износу до 10% 

вредности апропијације за расход и издатак чији 

се износ умањује. 

Орган управе надлежан  за финансије 

доноси решење о повећању односно смањењу 

апропријације путем преусмеравања.  

Одлуком о буџету општине Неготин за 

2018.годину („Сл. лист општине Неготин“, број:  

31/2017 и 20/2018), раздео 5. глава 2., програм  1 - 

становање, урбанизам и просторно планирање 

1101, програмска активност- просторно и 

урбанистичко планирање 1101-0001, функција 

620 – развој заједнице,, позицији 221- услуге по 

уговору, економска  класификација  423100 – 

административне услуге, економској 

класификацији 423400-услуге информисања, 

економској класификацији 423500-стручне 

услуге и економској класификацији 423900 

остале опште услуге као и позицији 226- порези, 

обавезне таксе, казне и пенали, економска 

класификација 482200-обавезне таксе и 

економској класификацији 482300-новчане казне 

и пенали, извору финансирања 01, нису 

предвиђена довољна средства измирење 

приспелих обавеза Завода за урбанистичко 

планирање и пројектовање општине Неготин у 

ликвидацији. 

Из тог разлога и на основу свега напред 

наведеног,одлучено је као у диспозитиву  

решења. 

РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: Управи за 

трезор Експозитури Неготин, Заводу за 

урбанистичко планирање и пројектовање 

општине Неготин у ликвидацији, Одељењу за 

буџет, финансије и локалну пореску 

администрацију и архиви Општинске управе 

општине Неготин.  

    

РУКОВОДИЛАЦ  ОДЕЉЕЊА 

Љиљана Лицуловић,с.р. 
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Република  Србија 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ 

НЕГОТИН 

Одељење за буџет, финансије и 

 локалну пореску администрацију 

Број: 401-547/2018-IV/04 

15.10.2018. године 

Н е г о т и н 

 

На основу члана 61. Закона о буџетском 

систему („Службени гласник РС“,број: 54/2009, 

73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 

63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. 

закон, 103/2015, 99/2016 и 113/2017)  и  члана 15. 

Одлуке о буџету општине Неготин за 2018. 

годину  (“Сл. лист општине Неготин”, број: 

31/2017 и 20/2018), Одељење за буџет, финансије 

и локалну пореску администрацију,  д о н о с и 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ПРОМЕНУ 

АПРОПРИЈАЦИЈА ОДОБРЕНИХ 

МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА   У  2018. 

ГОДИНИ 

 

I 

Одобрава се промена апропријација 

Месним заједницама  општине Неготин, у оквиру 

законом предвиђене могућности,  раздео 5.,  

глава 1., програм 15-опште услуге локалне  

самоуправе  0602, програмска активност- 

функционисање месних  заједница 0602-0002, 

функција 160 – опште јавне услуге 

некласификоване на другом месту, позиција 201-

стални трошкови, економска класификација  

421100- трошкови платног промета и банкарских 

услуга, у износу од 145.000,00 динара, извор 

финансирања 13, ради  обезбеђења  средстава  за  

редован  рад  месне заједнице Штубик, општина 

Неготин.            

II 

 Измена апропријација ће се извршити 

умањењем позиције Одлуке о буџету општине 

Неготин за 2018.годину, и то: 

 - позиција  201- стални трошкови, 

економска класификација  421100- трошкови 

платног промета и банкарских услуга, извор 

финансирања 13, у  износу од  145.000,00 динара. 

III 

Износ  од  145.000,00 динара, 

преусмерава се за намене недовољно планиране 

Одлуком о  буџету општине Неготин за 

2018.годину и Финансијским планом МЗ Штубик 

за 2018.годину и то: 

- на позицији 204-текуће поправке и 

одржавање, економска класификација  425100 –

текуће поправке и одржавање зграда и објеката, 

износ од 125.000,00 динара у оквиру  раздела, 

програма, програмске  активности и функције  из 

става 1. овог решења; 

- на позицији 202-услуге по уговору, 

економска класификација  423900 –остале опште 

услуге, износ од 20.000,00 динара а у оквиру  

раздела, програма, програмске  активности и 

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 

буџету општине Неготин за 2018. годину и 

Финансијског плана МЗ Штубик за 2018.годину. 

VI 

 О реализацији  дате  сагласности  

стараће се Одељење за буџет,финансије и 

локалну пореску администрацију. 

  VII 

 Сагласност за промену апропријација 

Mесној заједници Штубик, општине Неготин, 

објавити у „Службеном листу општине Неготин. 

                            

О б р а з л о ж е њ е 
Чланом 61.  Закона о буџетском систему 

(„Службени гласник РС“,број: 54/2009, 73/2010, 

101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-

испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 

103/2015, 99/2016 и 113/2017)  регулисано је да у 

току године може се извршити преусмеравање 

апропријације одобрене на име одређеног 

расхода и издатка и из осталих извора могу се 

мењати без ограничења.  

Орган управе надлежан  за финансије 

доноси решење  о повећању односно смањењу 

апропријације путем преусмеравања.  

Одлуком о буџету општине Неготин за 

2018.годину („Сл. лист општине Неготин“, број:  

31/2017 и 20/2018), у  разделу   5.,  глави 1., 

програму 15-опште услуге локалне  самоуправе  

0602, програмској активности - функционисање 

месних  заједница 0602-0002, функцији 160 – 

опште јавне услуге некласификоване на другом 

месту, позицији  204-текуће поправке и 

одржавање, економска класификација  425100 –

текуће поправке и одржавање зграда и објеката и 

позицији 202-услуге по уговору, економска 

класификација  423900 –остале опште услуге, на 

извору 13 нису предвиђена довољна средства. 

Из тог разлога и на основу свега напред 

наведеног, одлучено је као у диспозитиву  

решења. 

РЕШЕЊЕ  ДОСТАВИТИ: Mесној 

заједницам Штубик, Управи за трезор 

Експозитури Неготин, Одељењу за буџет, 

финансије и локалну пореску администрацију и 

архиви Општинске управе општине Неготин. 

 

РУКОВОДИЛАЦ  ОДЕЉЕЊА                                                                                      

Љиљана Лицуловић,с.р. 
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Република  Србија 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ 

НЕГОТИН 

Одељење за буџет, финансије и  

локалну пореску администрацију 

Број: 401-577/2018-IV/04 

16.10.2018. године 

Н е г о т и н 

 

На основу члана 61. Закона о буџетском 

систему („Службени гласник РС“,број: 

54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/20

13,63/2013-испр.,108/2013,142/2014,68/2015 – др. 

закон,103/2015, 99/2016 и 113/2017)  и  члана 15. 

Одлуке о буџету општине Неготин за 2018. 

годину  (“Сл. лист општине Неготин”,број: 

31/2017 и 20/2018), Одељење за буџет, финансије 

и локалну пореску администрацију, д о н о с и 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

        О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА 

ПРОМЕНУ АПРОПРИЈАЦИЈА ОДОБРЕНИХ 

ОПШТИНСКОЈ  УПРАВИ  ОПШТИНЕ 

НЕГОТИН  У 2018. ГОДИНИ 

 

I 

 Одобрава се промена апропријација 

Општинској управи  општине Неготин, у оквиру  

законом  предвиђене  могућности, раздео 5.  

програм  6- заштита животне средине 0401, 

програмска активност-управљање заштитом 

животне средине 0401-0001, функција 560–

заштита животне средине, позиција  85-стални 

трошкови, економска класификација 421100-

трошкови платног промета и банкарских услуга, 

у  износу од  6.000,00  динара, извор  

финансирања 07, ради обезбеђења средстава за 

редован рад Општинске управе општине 

Неготин. 

II 

 Измена апропријација ће се извршити 

умањењем позиције Одлуке о буџету општине 

Неготин за 2018.годину, и то: 

 - позиција 85- стални трошкови, 

економска класификација 421100-трошкови 

платног промета и банкарских услуга, у  износу 

од  6.000,00   динара, извор  финансирања 07.  

III 

Износ  од  6.000,00   динара, преусмерава 

се за намене недовољно планиране Одлуком о 

буџету општине Неготин за 2018.годину, а ради 

обезбеђења средстава  за  редован  рад  

Општинске управе општине Неготин и то на 

позицији 89- материјал, економска 

класификација  426400 – материјал за саобраћај, 

извор  финансирања 07, у оквиру  раздела, 

програма, програмске   активности и 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 

буџету општине Неготин за 2018.годину  и 

Финансијског плана за рад Општинске управе  

општине Неготин за 2018. 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“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Чланом 61. Закона о буџетском систему 

(„Службени гласник РС“, број: 54/2009, 73/2010, 

101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-

испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 

103/2015, 99/2016 и 113/2017)  регулисано је да у 

току године може се извршити преусмеравање 

апропријације одобрене на име одређеног 

расхода и издатка  и  из осталих извора могу се 

мењати без ограничења. Орган управе надлежан  

за финансије доноси решење о повећању односно 

смањењу апропријације путем преусмеравања.  

Одлуком о буџету општине Неготин за 

2018.годину („Сл. лист општине Неготин“, број:  

31/2017 и 20/2018), у разделу 5. програм 6- 

заштита животне средине 0401, програмска 

активност-управљање заштитом животне средине 

0401-0001, функција 560–заштита животне 

средине, позицији  89 -материјал, економској 

класификацији  426400 – материјал за саобраћај,  

извор 07, нису предвиђена средства у довољном 

обиму. 

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.

          

РУКОВОДИЛАЦ  ОДЕЉЕЊА 

Љиљана Лицуловић,с.р. 

 

 

 

 

 

 



25.10.2018.                                       „Службени лист општине Неготин“                           Број  30 страна 823 
 

Република Србија 

ОПШТИНСКА УПРАВА  

ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

Одељење за буџет, финансије и  

локалну пореску администрацију 

Број: 401-552/2018-IV/04 

17.10.2018. године 

Н е г о т и н 

 

На основу члана 61. Закона о буџетском 

систему („Службени гласник РС“,број: 

54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/20

13,63/2013-испр.,108/2013,142/2014,68/2015 – др. 

закон,103/2015, 99/2016 и 113/2017)  и  члана 15. 

Одлуке о буџету општине Неготин за 2018. 

годину  (“Сл. лист општине Неготин”, број: 

31/2017 и 20/2018), Одељење за буџет, финансије 

и локалну пореску администрацију,  д о н о с и 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА  ПРОМЕНУ 

АПРОПРИЈАЦИЈА ОДОБРЕНИХ ОШ  

“ВЕРА РАДОСАВЉЕВИЋ“  НЕГОТИН  

У  2018.  ГОДИНИ 

 

I 

 Одобрава се промена апропријација  

основној школи “Вера Радосављевић” Неготин - 

основно образовање, у оквиру законом 

предвиђене могућности до 10 % апропријације,за 

раздео 5.  Програм 9-основно образовање и 

васпитање 2002, програмску активност - 

функционисање основних школа 2002-0001, 

функцију 912 – Основно образовање, позиција 

97, наменe –  трошкови путовања, економска 

класификација 422400 – трошкови путовања 

ученика, извор финансирања 01, у износу од 

30.000,00 динара, ради обезбеђења средстава за 

исплату рачуна за канцеларијски материјал  и 

материјала за образовање у 2018.години. 

II 
 Промена апропријације односи се на 

промену у финансијском плану ОШ „Вера 

Радосављевић“  Неготин - основно образовање за 

2018. годину тако што се умањује намена-

позиција трошкови путовања за 4,8 %, економска 

класификација 422400- трошкови путовања 

ученика, извор финансирања 01, у износу од  

30.000,00 динара. 

 III 
  Износ од 30.000,00 динара,  преусмерава 

се за намене недовољно планиране у 

финансијском плану буџетског корисника за 

2018.годину а  ради  обезбеђења средстава  за 

исплату рачуна за канцеларијски материјал  и 

материјала за образовање у 2018.години и то за 

намену - позицију материјал, економска 

класификација 426100 – административни 

материјал у износу од 15.000,00 динара и 

економска класификација 426600 – материјал за 

образовање, културу и спорт у износу од 

15.000,00 динара, у оквиру раздела, главе, 

програма, програмске активности  и 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 промену у 

финансијском плану ОШ “Вера Радосављевић” 

Неготин - основно образовање . 

VI 

 О  реализацији дате сагласности стараће 

се Одељење за буџет,финансије и локалну 

пореску администрацију. 

VII 

 Сагласност за промену апропријација 

ОШ “Вера Радосављевић” Неготин - основно 

образовање, објавити у „Службеном листу 

општине Неготин“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Чланом 61.  Закона о буџетском систему 

(„Службени гласник РС“,број: 54/2009, 

73/2010,101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 

63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. 

закон, 103/2015, 99/2016 и 113/2017)  регулисано 

је да у току године може се извршити 

преусмеравање апропријације одобрене на име 

одређеног расхода и издатка у износу до 10% 

вредности апропријације за расход и издатак чији 

се износ умањује.  

Орган управе надлежан  за финансије 

доноси решење  о повећању односно смањењу 

апропријације путем преусмеравања.  

Одлуком о буџету општине Неготин за 

2018.годину („Сл. лист општине Неготин“, број:  

31/2017 и 20/2018), у разделу 5., програм 9-

основно образовање и васпитање 2002, 

програмскa активност - функционисање 

основних школа 2002-0001, функцијa 912 – 

Основно образовање, на позицији - намени -

материјал, eкономској класификацији 426100 – 

административни материјал и економска 

класификација 426600 – материјал за образовање, 

културу и спорт,  извора 01, нису предвиђена 

довољна средства. 

Из тог разлога и на основу свега напред 

наведеног,одлучено је као у диспозитиву  

решења. 

РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:  ОШ “Вера 

Радосављевић” Неготин - основно образовање, 

Управи за трезор Експозитури Неготин, 

Одељењу за буџет, финансије и локалну пореску 

администрацију и архиви Општинске управе.  

 

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА 

Лицуловић Љиљана,с,р. 
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Република  Србија 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ 

НЕГОТИН 

Одељење за буџет, финансије и  

локалну пореску администрацију 

Број: 401-579/2018-IV/04 

17.10.2018. године 

Н е г о т и н 

 

На основу члана 61. Закона о буџетском 

систему („Службени гласник РС“,број: 54/2009 

,73/2010, 101/2010, 101/2011, /2012, 62/2013, 

63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. 

закон, 103/2015,  99/2016 и 113/2017)  и  члана 15. 

Одлуке о буџету општине Неготин за 2018. 

годину  (“Сл. лист општине Неготин”, број: 

31/2017 и 20/2018), Одељење за буџет, финансије 

и локалну пореску администрацију,  д о н о с и 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

        О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА 

ПРОМЕНУ АПРОПРИЈАЦИЈА ОДОБРЕНИХ 

ИСТОРИЈСКОМ  АРХИВУ   НЕГОТИН 

  У 2018. ГОДИНИ 

 

I 

 Одобрава се промена апропријација 

Историјском архиву  Неготин , у оквиру  законом  

предвиђене  могућности,раздео 5. глава 4.  

програм  13-развој културе и информисања 1201, 

програмска активност- функционисање локалних 

установа културе 1201-0001, функција 820 – 

услуге културе, позиција 276–специјализоване 

услуге, економска класификација  424200 –услуге 

образовања , културе и спорта, извор  

финансирања 04, у  укупном износу од  49.000,00 

динара ради обезбеђења средстава за редован рад 

Историјског архива  Неготин. 

II 

 Измена апропријација ће се извршити 

умањењем позиције Одлуке о буџету општине 

Неготин за 2018.годину, и то: 

   - позиција  276– специјализоване 

услуге, економска класификација  424200-–

услуге образовања, културе и спорта,  извор  

финансирања 04 у  износу од 49.000,00   динара. 

III 
Износ  од  49.000,00 динара, преусмерава 

се за намене недовољно планиране Одлуком о 

буџету општине Неготин за 2018.годину, а  ради 

обезбеђења средстава  за  редован  рад 

Историјског архива  Неготин у 2018. години и то 

на позицији 274-трошкови путовања, економска  

класификација  422100 – трошкови службених 

путовања у зенљи, у оквиру  раздела, главе, 

програма, програмске   активности и 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 

буџету општине Неготин за 2018.годину  и  

Финансијског плана за рад  Историјског архива  

Неготин  за 2018. годину. 

VI 

 О реализацији  дате  сагласности стараће 

се Одељење за буџет,финансије и локалну 

пореску администрацију.        

VII 
 Сагласност за промену апропријација  

Историјског архива  Неготин, објавити у 

„Службеном листу општине Неготин“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Чланом 61. Закона о буџетском систему 

(„Службени гласник РС“, број: 54/2009, 73/2010, 

101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-

испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. 

закон,103/2015, 99/2016 и 113/2017)  регулисано 

је да у току године може се извршити 

преусмеравање апропријације одобрене на име 

одређеног расхода и издатка  и  из осталих извора 

могу се мењати без ограничења. 

Орган управе надлежан  за финансије 

доноси решење  о повећању односно смањењу 

апропријације путем преусмеравања.  

Одлуком о буџету општине Неготин за 

2018.годину („Сл. лист општине Неготин“, број:  

31/2017 и 20/2018), у разделу 5. глави 4. програму 

13-развој културе и информисања 1201, 

програмској активности - функционисање 

локалних установа културе 1201-0001, функцији 

820 – услуге културе, позицији 274-трошкови 

путовања, економска  класификација  422100 – 

трошкови службених путовања у зенљи, извору 

финансирања 04, нису предвиђена довољна 

средства. 

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, 

Историјском архиву Неготин  и архиви 

Општинске управе општине Неготин.  

     

РУКОВОДИЛАЦ  ОДЕЉЕЊА 

Љиљана Лицуловић,с.р. 
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Република Србија 

ОПШТИНСКА УПРАВА  

ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

Одељење за буџет, финансије и  

локалну пореску администрацију 

Број: 401-580/2018-IV/04 

17.10.2018. године 

Н е г о т и н 

На основу члана 61. Закона о буџетском 

систему („Службени гласник РС“,број: 

54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/20

13,63/2013-испр.,108/2013,142/2014,68/2015 – др. 

закон,103/2015, 99/2016 и 113/2017)  и  члана 15. 

Одлуке о буџету општине Неготин за 2018. 

годину  (“Сл. лист општине Неготин”, број: 

31/2017 и 20/2018), Одељење за буџет, финансије 

и локалну пореску администрацију,  д о н о с и 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА  ПРОМЕНУ 

АПРОПРИЈАЦИЈА ОДОБРЕНИХ ОШ  

“12 СЕПТЕМБАР“ НЕГОТИН 

 У  2018.  ГОДИНИ 

 

I 

 Одобрава се промена апропријација  

основној школи “12 СЕПТЕМБАР” Неготин - 

основно образовање, у оквиру законом 

предвиђене могућности до 10 % апропријације,за 

раздео 5.  Програм 9-основно образовање и 

васпитање 2002, програмску активност - 

функционисање основних школа 2002-0001, 

функцију 912 – Основно образовање, позиција 

97, наменe –  награде запосленима и остали 

посебни расходи, економска класификација 

416100 – награде запосленима и остали посебни 

расходи, извор финансирања 01, у износу од 

25.000,00 динара, ради обезбеђења средстава за 

редован рад ОШ „12 СЕПТЕМБАР“  Неготи у 

2018.години. 

II 
 Промена апропријације односи се на 

промену у финансијском плану ОШ „12 

СЕПТЕМБАР“  Неготин - основно образовање за 

2018. годину тако што се умањује намена-

позиција награде запосленима и остали посебни 

расходи за 10 %, економска класификација 

416100- награде запосленима и остали посебни 

расходи, извор финансирања 01, у износу од  

25.000,00 динара. 

 III 

  Износ од 25.000,00 динара,  преусмерава 

се за намене недовољно планиране у 

финансијском плану буџетског корисника за 

2018.годину а  ради  обезбеђења средстава  за 

редован рад ОШ „12 СЕПТЕМБАР“ Неготин у 

2018.години и то за намену - позицију накнаде 

трошкова за запослене, економска класификација 

415100 – накнаде трошкова за запослене у износу 

од 21.000,00 динара и за намену – позицију 

материјал, економска класификација 426800 – 

материјал за одржавање хигијене и 

угоститељство у износу од 4.000,00 динара, у 

оквиру раздела, главе, програма, програмске 

активности  и 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 промену у 

финансијском плану ОШ “12 СЕПТЕМБАР” 

Неготин - основно образовање . 

VI 

 О  реализацији дате сагласности стараће 

се Одељење за буџет,финансије и локалну 

пореску администрацију.                 

VII 

 Сагласност за промену апропријација 

ОШ “12 СЕПТЕМБАР” Неготин - основно 

образовање, објавити у „Службеном листу 

општине Неготин“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 
Чланом 61.  Закона о буџетском систему 

(„Службени гласник РС“,број: 54/2009, 

73/2010,101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 

63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. 

закон, 103/2015, 99/2016 и 113/2017)  регулисано 

је да у току године може се извршити 

преусмеравање апропријације одобрене на име 

одређеног расхода и издатка у износу до 10% 

вредности апропријације за расход и издатак чији 

се износ умањује.  

Орган управе надлежан  за финансије 

доноси решење  о повећању односно смањењу 

апропријације путем преусмеравања.  

Одлуком о буџету општине Неготин за 

2018.годину („Сл. лист општине Неготин“, број:  

31/2017 и 20/2018), у разделу 5., програм 9-

основно образовање и васпитање 2002, 

програмскa активност - функционисање 

основних школа 2002-0001, функцијa 912 – 

Основно образовање, на позицији - намени -

накнаде трошкова за запослене, економска 

класификација 415100 – накнаде трошкова за 

запослене и за намену – позиција материјал, 

економска класификација 426800 – материјал за 

одржавање хигијене и угоститељство (ужина за 

ученике), на извору 01, нису предвиђена довољна 

средства. 

Из тог разлога и на основу свега напред 

наведеног,одлучено је као у диспозитиву  

решења. 

РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:  ОШ “12 

СЕПТЕМБАР” Неготин - основно образовање, 

Управи за трезор Експозитури Неготин, 

Одељењу за буџет, финансије и локалну пореску 

администрацију и архиви Општинске управе.  

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА 

Љиљана Лицуловић,с.р. 
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Република Србија 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ 

НЕГОТИН 

Одељење за буџет, финансије и локалну 

пореску администрацију 

Број: 401-583/2018-IV/04 

18.10.2018. године 

Н е г о т и н 

   

 На основу члана 61. Закона о буџетском 

систему („Службени гласник РС“,број: 54/2009, 

73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 

63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. 

закон, 103/2015, 99/2016 и 113/2017)  и  члана 15. 

Одлуке о буџету општине Неготин за 2018. 

годину  (“Сл. лист општине Неготин”, број: 

31/2017 и 20/2018), Одељење за буџет, финансије 

и локалну пореску администрацију, д о н о с и 

 

         Р Е Ш Е Њ Е  

           О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА 

ПРОМЕНУ АПРОПРИЈАЦИЈА 

ОДОБРЕНИХ ПРЕДШКОЛСКОЈ 

УСТАНОВИ „ПЧЕЛИЦА“  НЕГОТИН  

У 2018. ГОДИНИ 

 

I 

  Одобрава се промена  

апропријација  Предшколској установи 

„Пчелица“ Неготин, у оквиру законом 

предвиђене могућности  до 10 % апропријације, 

за раздео 5, главу 5 –предшколска установа 

„Пчелица“, програм 8-предшколско васпитање и 

образовање 2001, програмску активност - 

функционисање и остваривање предшколског 

васпитања и образовања 2001-0001, функцију 

911-предшколско образовање, позицију  306 – 

текуће поправке и одржавање, економска 

класификација  425100 –текуће поправке и 

одржавање зграда и објеката, у износу од 

240.000,00 динара и позицију 305-

специјализоване услуге, економска 

класификација 424300-медицинске услуге, у 

износу од 50.000,00 динара, извор финансирања 

01, ради  обезбеђења  средстава  за  редован  рад   

Предшколске установе „Пчелица“  Неготин. 

II 
 Измена апропријација ће се извршити 

умањењем позиције Одлуке о буџету општине 

Неготин за 2018.годину, и то:  

                            - позиција  306 – текуће поправке 

и одржавање, економска класификација  425100 –

текуће поправке и одржавање зграда и објеката, 

извор финансирања 01, за 10 % у износу од 

240.000,00 динара; 

                            - позиција 305 - остале 

специјализоване услуге, економска 

класификација  424300- медицинске услуге, 

извор финансирања 01, за 5,10% у износу од 

50.000,00 динара. 

 

III 

 Износ од 290.000,00 динара, преусмерава 

се за намене недовољно планиране Одлуком о 

буџету општине Неготин за 2018.годину  и  

Финансијским планом  Предшколске установе 

„Пчелица“  Неготин  за 2018. годину, а ради  

обезбеђења  средстава  за  редован  рад и  то на  

позицији  309- остале дотације и трансфери, 

економска класификација 465100-остале текуће 

дотације и трансфери, извор финансирања 01, у 

оквиру  раздела,  главе, програма, програмске 

активности , функције и извора финансирања  из 

става 1 овог решења. 

 IV 

 О промени одобрене апропријације на 

начин утврђен ставом II и III, упознати  

председника општине Неготин.       

V 

За износ одобрене промене 

апропријација извршити измене распоређених 

средстава на одговарајућим позицијама Одлуке о 

буџету општине Неготин  и Финансијског плана 

Предшколске установе „Пчелица“  Неготин  за  

2018. 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“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Чланом  61.  Закона о буџетском систему 

(„Службени гласник РС“, број: 54/2009, 73/2010, 

101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-

испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015–др. закон, 

103/2015, 99/2016 и 113/2017)  регулисано је да у 

току године може се извршити преусмеравање 

апропријације одобрене на име одређеног 

расхода и издатка  у износу до 10% вредности 

апропријације за расход и издатак чији се износ 

умањује. 

Орган управе надлежан  за финансије 

доноси решење  о повећању односно смањењу 

апропријације путем преусмеравања.  

Одлуком о буџету општине Неготин за 

2018.годину („Сл. лист општине Неготин“, број:  

31/2017 и 20/2018), у  разделу 5, глава 5–

предшколска установа „Пчелица“, програм  8-

предшколско васпитање и образовање 2001, 

програмска  активност - функционисање и 

остваривање предшколског васпитања и 

образовања 2001-0001, функција 911- 

предшколско образовање, на позицији 309 - 

остале донације, дотације и трансфери, 

економска класификација 465100-остале текуће 

дотације и трансфери, извор финансирања 01,  

нису предвиђена средства у довољном обиму. 
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Из тог разлога и на основу свега напред 

наведеног,одлучено је као у диспозитиву  

решења. 

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.       

   

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА 

Љиљана Лицуловић,с.р. 

 
Република Србија 

ОПШТИНСКА УПРАВА  

ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

Одељење за буџет, финансије и  

локалну пореску администрацију 

Број: 401-589/2018-IV/04 

22.10.2018. године 

Н е г о т и н 

 

На основу члана 61. Закона о буџетском 

систему („Службени гласник РС“,број: 

54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/20

13,63/2013-испр.,108/2013,142/2014,68/2015 – др. 

закон,103/2015, 99/2016 и 113/2017)  и  члана 15. 

Одлуке о буџету општине Неготин за 2018. 

годину  (“Сл. лист општине Неготин”, број: 

31/2017 и 20/2018), Одељење за буџет, финансије 

и локалну пореску администрацију,  д о н о с и 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА  ПРОМЕНУ 

АПРОПРИЈАЦИЈА ОДОБРЕНИХ ОШ  

“БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“ НЕГОТИН 

 У  2018.  ГОДИНИ 

 

I 

 Одобрава се промена апропријација  

основној школи  „Бранко Радичевић” Неготин - 

основно образовање, у оквиру законом 

предвиђене могућности до 10 % апропријације, за 

раздео 5.  програм 9-основно образовање и 

васпитање 2002, програмску активност - 

функционисање основних школа 2002-0001, 

функцију 912 – Основно образовање, позиција 

97, наменe – стални трошкови, економска 

класификација 421200 – енергетске услуге, извор 

финансирања 01, у износу од 108.000,00 динара, 

ради обезбеђења средстава  за редован рад ОШ 

“Бранко Радичевић” Неготин. 

II 
 Промена апропријације односи се на 

промену у финансијском плану ОШ „Бранко 

Радичевић” Неготин за 2018. годину тако што се 

умањује позиција 97, намена- стални трошкови за 

1.08 %, економска класификација 421200- 

енергетске услуге, извор финансирања 01, у 

износу од  108.000,00 динара. 

 

 III 
  Износ од 108.000,00 динара, 

преусмерава се за намене недовољно планиране у 

финансијском плану буџетског корисника за 

2018.годину а  ради  обезбеђења средстава  за 

редован рад ОШ „Бранко Радичевић“ Неготин, 

намену – позицију накнаде трошкова за 

запослене, економска класификација 415100 – 

накнаде трошкова за запослене, у оквиру раздела, 

главе, програма, програмске активности  и 

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 промену у 

финансијском плану ОШ “Бранко Радичевић” 

Неготин - основно образовање . 

 

VI 

 О  реализацији дате сагласности стараће 

се Одељење за буџет,финансије и локалну 

пореску администрацију. 

 

VII 

 Сагласност за промену апропријација 

ОШ “Бранко Радичевић” Неготин - основно 

образовање, објавити у „Службеном листу 

општине Неготин“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Чланом 61.  Закона о буџетском систему 

(„Службени гласник РС“,број: 54/2009, 73/2010, 

101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-

испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 

103/2015, 99/2016 и 113/2017)  регулисано је да у 

току године може се извршити преусмеравање 

апропријације одобрене на име одређеног 

расхода и издатка у износу до 10% вредности 

апропијације за расход и издатак чији се износ 

умањује. 

Орган управе надлежан  за финансије 

доноси решење  о повећању односно смањењу 

апропријације путем преусмеравања.  

Одлуком о буџету општине Неготин за 

2018.годину („Сл. лист општине Неготин“, број:  

31/2017 и 20/2018), у разделу 5., програм 9-

основно образовање и васпитање 2002, 

програмскa активност - функционисање 

основних школа 2002-0001, функцијa 912 – 

Основно образовање, на позицији 97 - намени 

накнаде трошкова за запослене, eкономској 

класификацији 415100 накнаде трошкова за 

запослене, на извору 01, нису предвиђена 

довољна средства . 
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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 - основно образовање, 

Управи за трезор Експозитури Неготин, 

Одељењу за буџет, финансије и локалну пореску 

администрацију и архиви Општинске управе.  

 

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА 

Лицуловић Љиљана,с.р. 

 
Република Србија 

ОПШТИНСКА УПРАВА  

ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

Одељење за буџет, финансије и  

локалну пореску администрацију 

Број: 401-582/2018-IV/04 

22.10.2018. године 

Н е г о т и н 

 

На основу члана 61. Закона о буџетском 

систему („Службени гласник РС“,број: 

54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/20

13,63/2013-испр.,108/2013,142/2014,68/2015 – др. 

закон,103/2015, 99/2016 и 113/2017)  и  члана 15. 

Одлуке о буџету општине Неготин за 2018. 

годину  (“Сл. лист општине Неготин”, број: 

31/2017 и 20/2018), Одељење за буџет, финансије 

и локалну пореску администрацију,  д о н о с и 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА  ПРОМЕНУ 

АПРОПРИЈАЦИЈА ОДОБРЕНИХ ОШ  

“ХАЈДУК  ВЕЉКО“  ШТУБИК 

 У  2018.  ГОДИНИ 

 

I 

 Одобрава се промена апропријација  

основној школи “Хајдук Вељко” Штубик - 

основно образовање, у оквиру законом 

предвиђене могућности до 10 % апропријације,за 

раздео 5.  Програм 9-основно образовање и 

васпитање 2002, програмску активност - 

функционисање основних школа 2002-0001, 

функцију 912 – Основно образовање, позиција 

97, наменe –  награде запосленима и остали 

посебни расходи, економска класификација 

416100 – награде запосленима и остали посебни 

расходи, извор финансирања 01, у износу од 

26.000,00 динара, ради обезбеђења средстава за 

редован рад ОШ „Хајдук Вељко“ Штубик у 

2018.години. 

II 

 Промена апропријације односи се на 

промену у финансијском плану ОШ „Хајдук 

Вељко“ Штубик - основно образовање за 2018. 

годину тако што се умањује намена-позиција 

награде запосленима и остали посебни расходи за 

4,37 %, економска класификација 416100 – 

награде запосленима и остали посебни расходи, 

извор финансирања 01, у износу од 26.000,00 

динара. 

 

 III 

  Износ од 26.000,00 динара, преусмерава 

се за намене недовољно планиране у 

финансијском плану буџетског корисника за 

2018.годину а  ради  обезбеђења средстава  за 

редован рад ОШ „Хајдук Вељко“ Штубик у 

2018.години и то за намену - позицију материјал, 

економска класификација 426100 – 

административни материјал у износу од 5.000,00 

динара, економска класификација 426400 – 

материјал за саобраћај у износу од  8.000,00 

динара,  економска класификација 426800 – 

материјал за одржавање хигијене и 

угоститељство у износу од  9.000,00 динара и 

економска класификација 426900 – материјал за 

посебне намене  у износу од  4.000,00 динара у 

оквиру раздела, главе, програма, програмске 

активности  и 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 промену у 

финансијском плану ОШ “ Хајдук Вељко” 

Штубик - основно образовање . 

VI 

 О  реализацији дате сагласности стараће 

се Одељење за буџет, финансије и локалну 

пореску администрацију. 

VII 

 Сагласност за промену апропријација 

ОШ “ Хајдук Вељко” Штубик - основно 

образовање, објавити у „Службеном листу 

општине Неготин“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Чланом 61. Закона о буџетском систему 

(„Службени гласник РС“,број: 54/2009, 

73/2010,101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 

63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. 

закон, 103/2015, 99/2016 и 113/2017)  регулисано 

је да у току године може се извршити 

преусмеравање апропријације одобрене на име 

одређеног расхода и издатка у износу до 10% 

вредности апропријације за расход и издатак чији 

се износ умањује.  

Орган управе надлежан  за финансије 

доноси решење  о повећању односно смањењу 

апропријације путем преусмеравања.  

Одлуком о буџету општине Неготин за 

2018.годину („Сл. лист општине Неготин“, број:  

31/2017 и 20/2018), у разделу 5., програм 9-

основно образовање и васпитање 2002, 

програмскa активност - функционисање 

основних школа 2002-0001, функцијa 912 – 
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Основно образовање, на позицији - намени -

материјал, eкономској класификацији 426100 – 

административни материјал, економска 

класификација 426400 – материјал за саобраћај, 

економска класификација 426800 – материјал за 

одржавање хигијене и угоститељство и 

економска класификација 426900 – материјал за 

посебне намене,  извора 01, нису предвиђена 

довољна средства. 

Из тог разлога и на основу свега напред 

наведеног,одлучено је као у диспозитиву  

решења. 

 

РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:  ОШ “ Хајдук 

Вељко” Штубик - основно образовање, Управи за 

трезор Експозитури Неготин, Одељењу за буџет, 

финансије и локалну пореску администрацију и 

архиви Општинске управе.  

 

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА 

Љиљана Лицуловић,с.р. 

 

Република  Србија 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ 

НЕГОТИН 

Одељење за буџет, финансије и  

локалну пореску администрацију 

Број: 401- 587/2018-IV/04 

22.10.2018. године 

Н е г о т и н 

 

На основу члана 61. Закона о буџетском 

систему („Службени гласник РС“,број:   54/2009, 

73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 

63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. 

закон, 103/2015,  99/2016 и 113/2017)  и  члана 15. 

Одлуке о буџету општине Неготин за 2018. 

годину  (“Сл. лист општине Неготин”, број: 

31/2017 и 20/2018), Одељење за буџет, финансије 

и локалну пореску администрацију,  д о н о с и 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

        О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА 

ПРОМЕНУ АПРОПРИЈАЦИЈА ОДОБРЕНИХ 

ДОМУ КУЛТУРЕ СТЕВАН МОКРАЊАЦ 

НЕГОТИН  У 2018. ГОДИНИ 

 

I 

 Одобрава се промена апропријација 

Дому културе „Стеван Мокрањац“ Неготин, у 

оквиру  законом  предвиђене  могућности, раздео 

5, глава 4,  програм  13-развој културе и 

информисања 1201, програмска активност- 

функционисање локалних установа културе 1201-

0001, функција 820 – услуге културе, позиција 

291–услуге по уговору, економска класификација  

423700 –репрезентација, извор  финансирања 04, 

у износу од  40.000,00 динара и позиција 293– 

текуће поправке и одржавање, економска 

класификација  525100 –текуће поправке и 

одржавање зграда и објеката, извор финансирања 

04, у износу од 30.000,00 динара и економска 

класификација  525200 –текуће поправке и 

одржавање опреме, извор  финансирања 04,  у 

износу од  40.000,00 динара, ради обезбеђења 

средстава за редован рад Дома културе „Стеван 

Мокрањац“ Неготин. 

 

II 

 Измена апропријација ће се извршити 

умањењем позиције Одлуке о буџету општине 

Неготин за 2018.годину, и то: 

-  позиција  291– услуге по уговору, 

економска класификација  423700 –

репрезентација, у  износу од  40.000,00 динара, 

извор  финансирања 04;   

- позиција 293– текуће поправке и 

одржавање , економска класификација  525100 –

текуће поправке и одржавање зграда и објеката у 

износу од 30.000,00 динара и економска 

класификација  525200 –текуће поправке и 

одржавање опреме, у износу од 40.000,00 динара, 

извор  финансирања 04.  

 

III 
Износ  од  110.000,00 динара, 

преусмерава се за намене недовољно планиране 

Одлуком о буџету општине Неготин за 

2018.годину, а  ради обезбеђења средстава  за  

редован  рад Дома културе „Стеван Мокрањац“ 

Неготин у 2018. години и то на позицији 292- 

специјализоване услуге, економска  

класификација  424900 – остале специјализоване 

услуге, у оквиру  раздела, главе, програма, 

програмске активности и 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 

буџету општине Неготин за 2018.годину  и  

Финансијског плана за рад  Дома културе 

„Стеван Мокрањац“ Неготин  за 2018. годину. 

 

VI 

 О реализацији  дате  сагласности стараће 

се Одељење за буџет,финансије и локалну 

пореску администрацију.        

    

                                          VII 
 Сагласност за промену апропријација  

Дома културе „Стеван Мокрањац“ Неготин, 

објавити у „Службеном листу општине Неготин“. 
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О б р а з л о ж е њ е 

 

Чланом 61. Закона о буџетском систему 

(„Службени гласник РС“,број: 54/2009, 73/2010, 

101/2010,101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-

испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 

103/2015, 99/2016 и 113/2017) регулисано је да у 

току године може се извршити преусмеравање 

апропријације одобрене на име одређеног 

расхода и издатка и из осталих извора могу се 

мењати без ограничења.  

Орган управе надлежан  за финансије 

доноси решење  о повећању односно смањењу 

апропријације путем преусмеравања.  

Одлуком о буџету општине Неготин за 

2018.годину („Сл. лист општине Неготин“, број:  

31/2017 и 20/2018), у разделу 5., глави 4., 

програму 13-развој културе и информисања 1201, 

програмској активности-функционисање 

локалних установа културе 1201-0001, функцији 

820 – услуге културе, позицији 292- 

специјализоване услуге, економска  

класификација  424900 – остале специјализоване 

услуге,  извор финансирања 04, нису предвиђена 

довољна средства за редован рад  Дома културе 

„Стеван Мокрањац“ Неготин. 

Из тог разлога и на основу свега напред 

наведеног,одлучено је као у диспозитиву  

решења. 

 

РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: Управи за 

трезор Експозитури Неготин, Одељењу за буџет, 

финансије и локалну пореску администрацију, 

Дому културе „Стеван Мокрањац“ Неготин и 

архиви Општинске управе општине Неготин.

                

 

РУКОВОДИЛАЦ  ОДЕЉЕЊА 

Љиљана Лицуловић,с.р. 
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