Број 32 Страна 1073

„Службени лист општине Неготин“

22.12.2017.

На основу члана 28. став 5. Закона о комуналним делатностима ( „ Сл. гласник РС“ 88/2011 и
104/2016), члана 42. тачка 52. Статута општине Неготин („ Сл.лист општине Неготин “, бр. 9/2015пречишћен текст) и тачке 3. Одлуке о распуштању Скупштине општине Неготин и образовању
Привременог органа општине Неготин („Службени гласник РС“, бр. 96/2017), Привремени орган
општине Неготин, на седници одржаној 22.12.2017. године, донео је
OДЛУКУ
О НЕПРИХВАТАЊУ ИНИЦИЈАТИВЕ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА
КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ „ БАДЊЕВО“ НЕГОТИН, ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О НАЧИНУ И
УСЛОВИМА СТУПАЊА НА СНАГУ ПРОМЕНА ЦЕНА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА

I
Не прихвата се иницијатива Надзорног одбора Јавног предузећа за комуналне делатности
„Бадњево“ Неготин, број 593-05/2017-3 од 24.02.2017.године, за доношење Одлуке о начину и условима
ступања на снагу промене цена комуналних услуга
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Неготин“.
III
Решење доставити: Јавном предузећу за комуналне делатности „Бадњево“ Неготин, архиви
Општинске управе општине Неготин

Број: 380-12/2017-I/08
Дана: 22.12.2017.године
Неготин

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ НЕГОТИН
ПРЕДСЕДНИК,
Владимир Величковић, дипл. педагог физичке културе,с.р.

22.12.2017.

„Службени лист општине Неготин“

Број 32 страна 1074

На основу члана 32. тачка 20. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007,
83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон) члана 59. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр.
15/2016), члана 42. тачка 34. Статута општине Неготин („Сл. лист општине Неготин“, бр. 9/2015-пречишћен
текст) и тачке 3. Одлуке о распуштању Скупштине општине Неготин и образовању Привременог органа
општине Неготин („Сл.гласник РС“, бр. 96/2017), Привремени орган општине Неготин, на седници одржаној
22.12.2017. године, донео је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2018. ГОДИНУ ЈАВНОГ ПРДУЗЕЋА
ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ „БАДЊЕВО“ НЕГОТИН СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ

Члан 1.
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм пословања за 2018. годину, Јавног предузећа за комуналне
делатности „Бадњево“ Неготин са финансијским планом, који је донео Надзорни одбор Јавног предузећа за
комуналне делатности „Бадњево“ Неготин, на седници одржаној 30. новембра 2017. године, под бројем 362205/2017-4.
Члан 2.
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Неготин“.

Број: 023-28/2017-I/08
22.12.2017. године
Неготин

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ НЕГОТИН
ПРЕДСЕДНИК;
Владимир Величковић, дипл.педагог физичке културе,с.р.

Број 32 Страна 1075

„Службени лист општине Неготин“

22.12.2017.

На основу члана 20. став 1. тачка 10) Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС,,, бр.
129/07, 83/2014 – др.закон), члана 6. став 1. тачка 10) и члана 7. Закона о финансирању локалне
самоуправе („Сл.гласник РС“, бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 83/2016, и 104/2016 - др. закон), члана 12. став
1. Уредбe о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп
ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда ("Сл. гласник
РС", бр. 24/2012, 48/2015 , 99/2015, 42/2017 и 94/2017) и тачке 3. Одлуке о распуштању Скупштине
општине Неготин и образовању Привременог органа општине Неготин („Службени гласник РС“; бр.
96/2017), Привремени орган општине Неготин, на седници одржаној 22.12.2017. године, доноси
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЗАКУПНИНЕ И НАКНАДЕ ЗА
КОРИШЋЕЊЕ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У СВОЈИНИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН
Члан 1.
У Одлуци о утврђивању закупнине и накнаде за коришћење пословног простора у својини општине
Неготин (,,Службени лист општине Неготин“, број:5/2016) у члану 3. став 1. тачка 1) брише се
реч:,,Добропољска“.
Додаје се тачка 1а) која гласи:,, 1а зона - Неготин: улица Добропољска;“.
Члан 2.
У члану 8. табела замењује се табелом која гласи:
Пословни
простор
Канцеларије
Локали
Атељеи
Производне
хале
Магацин
Мањи
монтажни
објекти
Терасе
Подруми
Поткровља
Ходници
Отворени
складишни
простор
Затворени
складишни
простор
Гараже
Спортске сале
Сале

1
420
400
80

1а
315
300
60

2
250
170
70

3
50
50
30

Зона
4
40
40
25

80

60

70

30

25

20

10

5

80

60

70

30

25

20

10

5

100

75

80

30

25

20

10

5

50
50
50
50

37
37
37
37

40
40
40
40

20
20
20
20

15
15
15
15

10
10
10
10

5
5
5
5

3
3
3
3

70

52

60

30

20

15

5

2

70

5

60

30

20

15

5

2

25
25
25

18
18
18

15
15
15

5
5
5

20
4
4

15
3
3

5
2
2

2
2
2

5
30
30
30

6
15
15
10

7
10
10
10
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Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Неготин“.

Број: 361-58/2017-I/08
22.12.2017. године
Неготин

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ НЕГОТИН
ПРЕДСЕДНИК
Владимир Величковић, дипл.педагог физичке културe,с.р.

.

Број 32 Страна 1077

„Службени лист општине Неготин“

22.12.2017.

На основу члана 117. став 3. тачка 4. и члана 116. став 5. Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл.гласник РС“, бр 88/2017), члана 42. тачка 52. Статута општине Неготин („Сл.лист општине
Неготин“, бр. 9/2015-пречишћен текст) и тачке 3. Одлуке о распуштању Скупштине општине Неготин и
образовању Привременог органа општине Неготин („Службени гласник РС“; бр. 96/2017), Привремени орган
општине Неготин, на седници одржаној 22.12.2017. године, донео је
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
„ БРАНИСЛАВ НУШИЋ“ У УРОВИЦИ
Члан 1.
У Решењу о именовању чланова Школског одбора Основне школе „ Бранислав Нушић“ у Уровици
(„Сл.лист општине Неготин“, бр.,20/2015) врши се следећа измена:
I – РАЗРЕШАВAЈУ СЕ дужности члана Школског одбора Основне школе „ Бранислав Нушић“ у
Уровици и то:
- Новица Златојевић, представник из реда запослених у школи,
- Дејан Гуџугановић, представник из реда родитеља и
- Ненад Степановић , представник из реда родитеља
II – ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Школског одбора Основне школе „ Бранислав Нушић“ у Уровици:
- Марија Јовановић , представник из реда запослених у школи
- Злата Адамовић, представник из реда родитеља и
- Снежана Крстић, представник из реда родитеља.
Члан 2.
Мандат новоименованих чланова Школског одбора траје до истека мандата Школског одбора
Основне школе „ Бранислав Нушић“ у Уровици.
Члан 3.
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Неготин“.

Број: 022-52 /2017-I/08
Дана: 22.12.2017.године
Неготин
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ НЕГОТИН
ПРЕДСЕДНИК,
Владимир Величковић, дипл. педагог физичке културе,с.р.

22.12.2017.

„Службени лист општине Неготин“

Број 32 страна 1078

На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“,број: 54/2009,
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр.,108/2013,142/2014,68/2015 – др. закон,103/2015 и
99/2016 и члана 15.Одлуке о буџету општине Неготин за 2017.годину (“Сл. лист општине Неготин”,број:
21/2016,1/2017,13/2017 и 22/2017) , председник Привременог органа општине Неготин, доноси
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
I
Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Неготин за 2017.годину („Сл. лист општине
Неготин“, број: 21/2016,1/2017 и 13/2017), у разделу 4.- Општинска управа,глава 1.,програм 15.-опште услуге
локалне самоуправе 0602, програмска активност –текућа буџетска резерва 0602-0009, функција 111 –
извршни и законодавни органи, позиција 121, економска класификација 499100 – средства резерве – текућа
резерва,одобравају се средства у износу од 140.000,00 динара Уметничкој школи „Стеван Мокрањац“ из
Неготина.
II
Средства из става 1.овог решења распоређују се у оквиру раздела 4. главе 14.- основно
образовање,програма 9 – основно образовање и васпитање 2002,програмске активности – функционисање
основних школа 2002-0001,функције 912 – основно образовање,Уметничкој школи „Стеван Мокрањац“ из
Неготина
и то на позицији 281, економска класификација 4631- текући трансфери осталим нивоима
власти,код корисника економска класификација 422400 – трошкови путовања ученика,за плаћање услуге
превоза на релацији Неготин-Беч-Неготин због наступа школског хора „Вивак“,у износу од 140.000,00
динара.
III
О извршењу овог решења стараће се Одељење за буџет, финансије и локалну пореску
администрацију.
IV
Решење објавити у „Службеном листу општине Неготин“.

Образложење

На основу захтева Уметничке школе „Стеван Мокрањац“ из Неготина за одобравањем додатних
средстава, број:344-178/2017-IV/05 од 06.12.2017. године и захтева број:03-50/179 од 13.12.2017. године
,Обавештења председнику општине о доношењу решења из текуће резерве,број: 401-578/2017-IV/04 од
15.12.2017. године,одобравају се додатна средства у износу од 140.000,00 динара из текуће резерве.
Одлуком о буџету општине Неготин за 2017.годину („Сл. лист општине Неготин“, број:
21/2016,1/2017,13/2017 и 22/2017), у разделу 4. глави 14.- основно образовање,програму 9 – основно
образовање
и васпитање 2002,програмској активности – функционисање
основних школа 20020001,функцији 912 – основно образовање ,позицији 281,економска класификација 4631- текући трансфери
осталим нивоима власти,код корисника планирана су недовољна средства за плаћање услуге превоза на
релацији Неготин-Беч-Неготин због наступа школског хора „Вивак“.
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22.12.2017.

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

Решење доставити: Уметничкој школи „Стеван Мокрањац“ из Неготина ,Управи за трезор
Експозитури Неготин, Одељењу за буџет, финансије и локалну пореску администрацију и архиви
Општинске управе општине Неготин.

Број: 401-578/2017-II/04
Дана:15.12.2017. године
Неготин
ПРЕДСЕДНИК ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
ОПШТИНЕ НЕГОТИН
Владимир Величковић,дипл. педагог физичке културе,с.р.

„Службени лист општине Неготин“

22.12.2017.

Број 32 страна 1080

На основу члана 15. став 1. тачка 2. Закона о локалним изборима („Сл.гласник РС“ бр. 129/2007, 34/2010одлука УС и 54/2011), Изборна комисија општине Неготин, на седници одржаној дана 18.12.2017.године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОДРЕЂИВАЊУ БИРАЧКИХ МЕСТА НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН
1.

Решење о одређивању бирачких места на територији општине Неготин ( „Службени лист општине
Неготин“ бр.25/2017), мења се у следећем делу:
на бирачком месту број 56. Рајац мења се назив бирачког места, тако да уместо: «ОСНОВНА
ШКОЛА „МОМЧИЛО РАНКОВИЋ“» треба да стоји: «ПЕЗИОНЕРСКИ ДОМ».

2.

Ово решење објавити у „Службеном листу општинe Неготин“.

Број: 013-2/2017-79
У Неготину, 18.12.2017. године

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
ПРЕДСЕДНИК,
Снежана Милутниновић, дипл. правник, с.р.

Број 32 Страна 1081

„Службени лист општине Неготин“

22.12.2017.

На основу члана 20. Закона о јединственом бирачком списку (Службени гласник РС бр. 104/09 и 99/11)
Изборна комисија општине Неготин, на седници одржаној 22. децембра 2017. године, донела је

ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ И ОБЈАВЉИВАЊУ КОНАЧНОГ БРОЈА БИРАЧА У ОПШТИНИ НЕГОТИН
1. Коначан број бирача у општини Неготин, на свим бирачким местима, на дан 21.12.2017. године је 39 415.
2. Коначан број бирача у општини Неготин , по бирачким местима, дат је у табеларном прегледу који је у
прилогу ове одлуке и њен је саставни део.
3. Ову одлуку објавити у Службеном листу општине Неготин.
Број:013-2/2017-89
У Неготину, 22.12.2017.

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
ПРЕДСЕДНИК
Снежана Милутиновић, дипл. правник. с.р.

22.12.2017.

„Службени лист општине Неготин“
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Број 32 Страна 1083

„Службени лист општине Неготин“

22.12.2017.

22.12.2017.

„Службени лист општине Неготин“

Број 32 страна 1084

Број 32 Страна 1085

„Службени лист општине Неготин“

22.12.2017.

Република Србија
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
Одељење за буџет, финансије и
локалну пореску администрацију
Број: 401-586/2017-IV/04
19.12.2017. године
Неготин
На основу члана 61. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“,број: 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр.,108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015 и
99/2016) и члана 15. Одлуке о буџету општине Неготин за 2017. годину (“Сл. лист општине Неготин”, број:
21/2016,1/2017,13/2017 и 22/2017) Одељење за буџет,финансије и локалну пореску администрацију, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ПРОМЕНУ АПРОПРИЈАЦИЈА ОДОБРЕНИХ ЦЕНТРУ ЗА
СОЦИЈАЛНИ РАД НЕГОТИН У 2017. ГОДИНИ
I
Одобрава се промена апропријација Центру за социјални рад Неготин ,у оквиру законом
предвиђене могућности,до 5 % апропријације,раздео 4. глава 13. програм 11-социјална и дечија заштита
0901, програмска активност- социјаалне помоћи 0901-0001,функција 090 – социјална заштита
некласификована на другом месту,позиција 267–плате,додаци и накнаде запослених,економска
класификација 411100 – плате,додаци и накнаде запослених, извор финансирања 01,у износу од 130.000,00
динара,ради обезбеђења средстава за редован рад Центра за социјални рад Неготин.
II
Измена апропријација ће се извршити умањењем позиције Одлуке о буџету општине Неготин за
2017.годину, и то:
- позиција 267–плате,додаци и накнаде запослених ,за 4,38 %,економска класификација 411100 –
плате,додаци и накнаде запослених,извор финансирања 01,у износу од 130.000,00 динара.
III
Износ од 130.000,00 динара,преусмерава се за намене недовољно планиране Одлуком о буџету
општине Неготин за 2017.годину,а ради обезбеђења средстава за редован рад Центра за социјални рад
Неготин и то на позицији 268/1- социјална давања запосленима,економска класификација 414300 –
отпремнине и помоћи, у оквиру раздела ,главе, програма,програмских активности и функција 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 2017.годину и Финансијског плана за рад
Центра за социјални рад Неготин за 2017. годину.
VI
О реализацији дате сагласности стараће се Одељење за буџет,финансије и локалну пореску
администрацију.
VII
Сагласност за промену апропријација Центра за социјални рад Неготин,објавити у „Службеном
листу општине Неготин“.
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РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: Центру за социјални рад
Неготин
Управи за трезор
Експозитури Неготин, Одељењу за буџет, финансије и локалну пореску администрацију и архиви Општинске
управе општине Неготин.
РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА
Валентина Ђуричић,с.р.

Број 32 Страна 1087

„Службени лист општине Неготин“

22.12.2017.

Република Србија
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
Одељење за буџет, финансије и локалну пореску администрацију
Број: 401-587/2017-IV/04
19.12.2017. године
Неготин

На основу члана 61. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“,број: 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр.,108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон,103/2015 и
99/2016) и члана 15. Одлуке о буџету општине Неготин за 2017. годину (“Сл. лист општине Неготин”,број:
21/2016, 1/2017, 13/2017 и 22/2017), Одељење за буџет,финансије и локалну пореску администрацију, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ПРОМЕНУ АПРОПРИЈАЦИЈА ОДОБРЕНИХ ДОМУ КУЛТУРЕ
„СТЕВАН МОКРАЊАЦ“ НЕГОТИН У 2017. ГОДИНИ
I
Одобрава се промена апропријација Дому културе „Стеван Мокрањац“ Неготин, у оквиру
законом предвиђене могућности ,до 5% апропријације, за раздео 4, главу 10 –Установе у култури, програм
13-развој културе и информисања 1201, програмску активност - функционисање локалних установа културе
1201-0001, функцију 820- услуге културе, позицију 200 –зграде и грађевински објекти, у износу од
80.000,00 динара,извор финансирања 01, 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 2017.годину, и то:
-позиција 200 – зграде и грађевински објекти ,за 5%,економска класификација 511300капитално одржавање зграда и објеката, извор финансирања 01,у износу од 80.000,00 динара.
III
Износ од 80.000,00 динара, преусмерава се за намене недовољно планиране Одлуком о
буџету општине Неготин за 2017.годину и Финансијским планом Дома културе „Стеван Мокрањац“
Неготин за 2017. годину,а ради обезбеђења средстава за редован рад Дома културе „Стеван Мокрањац“
Неготин и то на позицији 191-услуге по уговору,економска класификација 423500- стручне услуге,у
износу од 50.000,00 динара и економска класификација 423900- остале опште услуге,у износу од 30.000,00
динара, извор финансирања 01, а 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 Дома културе „Стеван
Мокрањац“ Неготин за 2017. годину.
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VI
О реализацији дате сагласности стараће се Одељење за буџет, финансије и локалну пореску
администрацију.
VII
Сагласност за промену апропријација Дома културе „Стеван Мокрањац“ Неготин, објавити у
„Службеном листу општине Неготин“.
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: Дому културе „Стеван Мокрањац“ Неготин ,Управи за трезор
Експозитури Неготин, Одељењу за буџет, финансије и локалну пореску администрацију и архиви Општинске
управе општине Неготин.
РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА
Валентина Ђуричић,с.р.

Број 32 Страна 1089

„Службени лист општине Неготин“
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Република Србија
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
Одељење за буџет, финансије и локалну пореску администрацију
Број: 401-590/2017-IV/04
19.12.2017. године
Неготин
На основу члана 61. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“,број: 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр.,108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015 и
99/2016) и члана 15. Одлуке о буџету општине Неготин за 2017. годину (“Сл. лист општине Неготин”,број:
21/2016,1/2017,13/2017 и 22/2017),Одељење за буџет,финансије и локалну пореску администрацију, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ПРОМЕНУ АПРОПРИЈАЦИЈА ОДОБРЕНИХ ИСТОРИЈСКОМ
АРХИВУ НЕГОТИН У 2017. ГОДИНИ
I
Одобрава се промена апропријација Историјском архиву Неготин , у оквиру законом
предвиђене могућности ,до 5% апропријације,за раздео 4, главу 10 –Установе у култури, програм 13-развој
културе и информисања 1201, програмску активност - функционисање локалних установа културе 1201-0001,
функцију 820- услуге културе, извор финансирања 01-приходи из буџета ,позицију 183 –плате,додаци и
накнаде запослених, у износу од 34.000,00 динара ,извор финансирања 04-сопствени приходи,позицију 192специјализоване услуге,у износу од 60.000,00 динара,ради обезбеђења средстава за редован рад Историјског
архива Неготин.
II
Измена апропријација ће се извршити умањењем позиције Одлуке о буџету општине
Неготин за 2017.годину, и то:
- позиција 183 –плате,додаци и накнаде запослених ,за 0,63 %,економска класификација
411100- плате,додаци и накнаде запослених ,извор финансирања 01,у износу од 34.000,00 динара и
- позиција 192 - специјализоване услуге, економска класификација
424200-услуге
образовања,културе и спорта,извор финансирања 04,у износу од 60.000,00 динара.

III
Износ од 94.000,00 динара, преусмерава се за намене недовољно планиране Одлуком о
буџету општине Неготин за 2017.годину и Финансијским планом Историјског архива
Неготин за 2017.
годину,а ради обезбеђења средстава за редован рад Историјског архива Неготин и то извор финансирања
01,на позицији 195-остале дотације и трансфери,економска класификација 465100- остале текуће дотације и
трансфери ,у износу од 34.000,00 динара
и извор финансирања 04,на позицији 191-услуге по
уговору,економска класификација 423400-услуге информисања,у износу од 60.000,00 динара, а 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 Историјског архива
Неготин за 2017. годину.
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VI
О реализацији дате сагласности стараће се Одељење за буџет, финансије и локалну пореску
администрацију.
VII
Сагласност за промену апропријација Историјском архиву Неготин, објавити у „Службеном листу
општине Неготин“.
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: Историјском архиву Неготин,Управи за трезор Експозитури Неготин,
Одељењу за буџет, финансије и локалну пореску администрацију и архиви Општинске управе општине
Неготин.
РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА
Валентина Ђуричић,с.р.

Број 32 Страна 1091

„Службени лист општине Неготин“

22.12.2017.

Република Србија
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
Одељење за буџет, финансије и локалну пореску администрацију
Број: 401-589/2017-IV/04
19.12.2017. године
Неготин

На основу члана 61. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“,број: 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр.,108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015 и
99/2016) и члана 15. Одлуке о буџету општине Неготин за 2017. годину (“Сл. лист општине
Неготин”,број:21/2016, 1/2017, 13/2017 и 22/2017), Одељење за буџет,финансије и локалну пореску
администрацију, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ПРОМЕНУ АПРОПРИЈАЦИЈА ОДОБРЕНИХ НАРОДНОЈ
БИБЛИОТЕЦИ „ДОСИТЕЈ НОВАКОВИЋ“ НЕГОТИН У 2017.ГОДИНИ
I
Одобрава се промена апропријација Народној библиотеци „Доситеј Новаковић“ Неготин, у
оквиру законом предвиђене могућности, до 10 % апропријације ,за раздео 4, главу 10 –Установе у култури,
програм 13-развој културе и информисања 1201, програмску активност - функционисање локалних установа
културе 1201-0001, функцију 820- услуге културе,позицију 186-социјална давања запосленима,у износу од
40.000,00 динара, позицију 189-стални трошкови,у износу од 149.000,00 динара и позицију 191-услуге по
уговору,у износу од 37.000,00 динара, извор финансирања 01,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 2017.годину, и то:
-позиција 186 –социјална давања запосленима,за 9,95 % ,економска класификација 414300отпремнине и помоћи, у износу од 40.000,00 динара, извор финансирања 01,
-позиција 189- стални трошкови,за 10 %,економска класификација 421200- енергетске
услуге, у износу од 93.000,00 динара, економска класификација 421300- комуналне услуге, у износу од
23.000,00 динара и економска класификација 421400- услуге комуникација, у износу од 33.000,00 динара,
извор финансирања 01,
-позиција 191 –услуге по уговору,за 4,68 % ,економска класификација 423200- компјутерске
услуге, у износу од 8.000,00 динара, економска класификација 423500- стручне услуге, у износу од
24.000,00 динара и економска класификација 423700-репрезентација, у износу од 5.000,00 динара, извор
финансирања 01 и
-позиција 192 –специјализоване услуге,за 10 % ,економска класификација 424200- услуге
образовања,културе и спорта, у износу од 20.000,00 динара, извор финансирања 01.
III
Износ од 246.000,00 динара,преусмерава се за намене недовољно планиране Одлуком о
буџету општине Неготин за 2017.годину и Финансијским планом Народне библиотеке „Доситеј
Новаковић“ Неготин за 2017. годину,а ради обезбеђења средстава за редован рад Народне библиотеке
„Доситеј Новаковић“ Неготин и то на позицији 183- плате,додаци и накнаде запослених ,економска
класификација 411100- плате,додаци и накнаде запослених , у износу од 78.000,00 динара,позицији 184 социјални доприноси на терет послодавца, економска класификација 412100- допринос за пензијско и
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инвалидско осигурање,у износу од 47.000,00 динара, економска класификација 412200- допринос за
здравствено осигурање, у износу од 20.000,00 динара и економска класификација 412300- допринос за
незапосленост, у износу од 1.000,00 динара и позицији 195- остале дотације и трансфери,економска
класификација 465100- остале текуће дотације и трансфери, у износу од 100.000,00 динара, извор
финансирања 01, а у оквиру раздела , главе, програма, програмске активности ,функције и извора
финансирања из става 1 овог решења.
IV
О промени одобрене апропријације на начин утврђен ставом II и III, упознати председника општине
Неготин.
V
За износ одобрене промене апропријација извршити измене распоређених средстава на
одговарајућим позицијама Одлуке о буџету општине Неготин и Финансијског плана Народне библиотеке
„Доситеј Новаковић“ Неготин за 2017. годину.
VI
О реализацији дате сагласности стараће се Одељење за буџет, финансије и локалну пореску
администрацију.
VII
Сагласност за промену апропријација Народној библиотеци „Доситеј Новаковић“
Неготин,
објавити у „Службеном листу општине Неготин“.
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: Народној библиотеци „Доситеј Новаковић“ Неготин ,Управи за трезор
Експозитури Неготин, Одељењу за буџет, финансије и локалну пореску администрацију и архиви Општинске
управе општине Неготин.
РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА
Валентина Ђуричић,с.р.

Број 32 Страна 1093

„Службени лист општине Неготин“

22.12.2017.

Република Србија
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
Одељење за буџет, финансије и локалну пореску администрацију
Број: 401-570/2017-IV/04
14.12.2017. године
Неготин

На основу члана 61. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“,број: 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр.,108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015 и
99/2016) и члана 15. Одлуке о буџету општине Неготин за 2017. годину (“Сл. лист општине Неготин”,број:
21/2016, 1/2017, 13/2017 и 22/2017), Одељење за буџет,финансије и локалну пореску администрацију, доноси
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ПРОМЕНУ АПРОПРИЈАЦИЈА ОДОБРЕНИХ ОПШТИНСКОЈ
УПРАВИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН У 2017. ГОДИНИ
I
Одобрава се промена апропријација Општинској управи општине Неготин,у оквиру законом
предвиђене могућности,до 10 % апропријације,раздео 4. глава 6. програм 6-заштита животне средине 0401,
програмска активност- управљање заштитом животне средине 0401-0001,функција 560–заштита животне
средине,позиција 146-текуће поправке и одржавање,економска класификација 425100- текуће поправке и
одржавање зграда и објеката,извор финансирања 01,у износу од 420.000,00 динара,ради обезбеђења
средстава за редован рад Општинске управе општине Неготин.
II
Измена апропријација ће се извршити умањењем позиције Одлуке о буџету општине
Неготин за 2017.годину, и то:
- позиција 146-текуће поправке и одржавање ,за 10 %,економска класификација 425100- текуће
поправке и одржавање зграда и објеката, извор финансирања 01,у износу од 420.000,00 динара.
III
Износ од 420.000,00 динара,преусмерава се за намене недовољно планиране Одлуком о буџету
општине Неготин за 2017.годину,а ради обезбеђења средстава за редован рад Општинске управе –
Буџетског фонда за заштиту животне средине општине Неготин и то на позицији 145- специјализоване
услуге,економска класификација 424900 – остале специјализоване услуге, извор финансирања 01, 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 2017.годину и Финансијског плана за рад
Општинске управе општине Неготин за 2017. годину.

О реализацији
администрацију.

дате

VI
сагласности стараће се Одељење за буџет,финансије и локалну пореску

VII
Сагласност за промену апропријација Општинској управи
„Службеном листу општине Неготин“.

општине Неготин, објавити у

22.12.2017.

„Службени лист општине Неготин“

Број 32 страна 1094

РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: Управи за трезор Експозитури Неготин, Одељењу за буџет,
финансије и локалну пореску администрацију и архиви Општинске управе општине Неготин.

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА
Валентина Ђуричић ,с.р.

Број 32 Страна 1095

„Службени лист општине Неготин“

22.12.2017.

Република Србија
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
Одељење за буџет, финансије и локалну пореску администрацију
Број: 401-595/2017-IV/04
20.12.2017. године
Неготин

На основу члана 61. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“,број: 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр.,108/2013,142/2014,68/2015 – др. закон,103/2015 и
99/2016) и члана 15. Одлуке о буџету општине Неготин за 2017. годину (“Сл. лист општине
Неготин”,број:21/2016,1/2017,13/2017 и 22/2017) Одељење за буџет,финансије и локалну пореску
администрацију, доноси
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ПРОМЕНУ АПРОПРИЈАЦИЈА ОДОБРЕНИХ ОСНОВНОЈ
ШКОЛИ “ХАЈДУК ВЕЉКО“ ШТУБИК У 2017. ГОДИНИ
I
Одобрава се промена апропријација Основној школи “Хајдук Вељко” Штубик,у оквиру законом
предвиђене могућности до 10 % апропријације,за раздео 4. главу 14 –Основно образовање,програм 9основно образовање и васпитање 2002,програмску активност- функционисање основних школа 20020001,функцију 912 – Основно образовање,намену – позицију награде запосленима и остали посебни
расходи,извор финансирања 01,у износу од 1.000,00 динара, ради обезбеђења средстава за редован рад у
Основној школи “Хајдук Вељко” Штубик.
II
Промена апропријације односи се на промену у финансијском плану Основне школе “Хајдук
Вељко” Штубик за 2017.годину тако што се умањује намена-позиција награде запосленима и остали посебни
расходи,за 0,24 %,економска класификација 416100- награде запосленима и остали посебни расходи,извор
финансирања 01,у износу од 1.000,00 динара.
III
Износ од 1.000,00 динара,преусмерава се за намене недовољно планиране у финансијском плану
буџетског корисника за 2017.годину а ради обезбеђења средстава за редован рад
у Основној школи
“Хајдук Вељко” Штубик и то за намену- позицију накнаде у натури,економска класификација 413100 –
накнаде у натури,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 Основне школе
“Хајдук Вељко” Штубик.
VI
О реализацији дате сагласности стараће се Одељење за буџет,финансије и локалну пореску
администрацију.
VII
Сагласност за промену апропријација Основнoj школи “Хајдук Вељко” Штубик, објавити у
„Службеном листу општине Неготин“.

22.12.2017.

„Службени лист општине Неготин“

Број 32 страна 1096

РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: Основној школи “Хајдук Вељко” Штубик, Управи за трезор
Експозитури Неготин,Одељењу за буџет, финансије и локалну пореску администрацију и архиви Општинске
управе.
РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА
Валентина Ђуричић,с.р.

Број 32 Страна 1097

„Службени лист општине Неготин“

22.12.2017.
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