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                На основу члана 48. и 49. Закона о 

локалним изборима  („Сл. гласник  РС “ 

број:129/2007, 34/10-одлука УС и 54/11) и 

Уверења издатoг  од стране Изборне 

комисије општине Неготин број: 013-

2/2018-43 од 20. 11. 2018. године , 

Скупштина општине Неготин, на седници 

одржаној 30.11.2018. године, донела је 

 

ОДЛУКУ 

О ПОТВРЂИВАЊУ 

 МАНДАТА ОДБОРНИKУ 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

 

Члан 1. 

 

               Потврђује се мандат одборнику 

Скупштине општине Неготин, Топлици 

Ђорђевићу из Речке, са листе:  

ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА-ПРИМ.ДР 

МИОМИР ПЕТКОВИЋ-МОМА   за кога 

је Изборна комисија општине Неготин 

издала Уверење о избору за одборника 

Скупштине општине Неготин број: 013-

2/2018-43  од 20. 11. 2018. године. 

 

Члан 2. 

 

         Мандат одборнику из члана 1. ове 

Одлуке траје до истека мандата одборника 

Скупштине општине Неготин изабраних на 

редовним изборима. 

 

Члан 3. 

 

        Ову одлуку објавити у „Службеном 

листу општине Неготин“. 

 

 

Образложење 

 

Правни основ за доношење Одлуке 

о потврђивању мандата одборнику 

Скупштине општине Неготин садржан је у 

одредбама члана 48. став 1. Закона о 

локалним изборима (''Службени гласник 

РС'' број 129/07, 34/10 и 54/11), којима је 

утврђено да када одборнику престане 

мандат пре истека времена на које је 

изабран, мандат се додељује првом 

следећем кандидату са исте изборне листе 

коме није био додељен мандат одборника, 

док је и чланом 49. став 1. истог Закона да 

је на одлуке скупштине јединице локалне 

самоуправе о престанку мандата одборника, 

као и о потврђивању мандата новом 

одборнику, допуштена је жалба Управном 

суду. 

Како је Изборна комисија издала 

уверења број: 013-2/2018-43  од 20. 11. 

2018. године за Топлицу Ђорђевића из 

Речке  то је донета Одлука као у 

диспозитиву. 

Поука о правном средству: Против ове 

Одлуке може се изјавити жалба Управном 

суду у Београду у року од 48 часова од дана 

доношења Одлуке.  

 

Број: 016 - 74/2018-I/07 

Дана: 30.11.2018. године 

Неготин 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

ПРЕДСЕДНИК 

мр Милан Уруковић,с.р.                                        

 

На основу члана 38б Закона о порезима на 

имовину (,,Службени гласник РС“, бр. 

26/2001, ,,Службени лист СРЈ“ број:42/2002 

– одлука СУС и  ,,Службени гласник РС“, 

број:80/2002, 80/2002-др. закон, 135/2004, 

61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 

57/2012-одлука УС, 47/2013 и 68/2014-др. 

закон), члана 56. став 2. Закона о 

пореском поступку и пореској 

администрацији ("Службени гласник 

РС", бр. 80/2002, 84/2002 - испр., 23/2003 - 

испр., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - 

др. закон, 62/2006 - др. закон, 63/2006 - 

испр. др. закона, 61/2007, 20/2009, 72/2009 - 

др. закон, 53/2010, 101/2011, 2/2012 - испр., 

93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 

105/2014, 91/2015 - аутентично тумачење , 

112/2015, 15/2016,108/2016 и 30/2018) и 

члана 42. тачка 33. Статута општине 

Неготин („Службени лист општине 

Неготин“,број 9/2015-пречишћен 

текст),Скупштина општине Неготин,на 

седници одржаној  30.11.2018. године, 

доноси 

   

ОДЛУКУ 

 О НАЧИНУ УТВРЂИВАЊА ПОРЕЗА 

НА ИМОВИНУ ЗА 2019. ГОДИНУ НА 

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

   

Члан 1. 

 Порез на имовину за 2019. годину 

утврдиће се применом Одлуке о 

утврђивању просечних цена квадратног 

метра одговарајућих непокретности за 

утврђивање пореза на имовину за 

2017.годину на територији општине 

Неготин (,,Службени лист општине 

Неготин“ , број: 20/2016), Одлуке о висини 

стопа пореза на имовину на територији 

општине Неготин ("Службени лист 
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општине Неготин" бр.31/2013,5/2016), 

Одлуке о висини стопе амортизације за 

утврђивање пореза на имовину на 

територији општине Неготин ("Службени 

лист општине Неготин" бр.31/2013), Одлуке 

о одређивању зона на територији општине 

Неготин ("Службени лист општине 

Неготин" бр.39/2014), Одлуке о 

коефицијентима за утврђивање пореза на 

имовину за непокретности обвезника који 

воде пословне књиге у општини 

Неготин(,,Службени лист општине 

Неготин“, број: 26/2015). 

 

 Члан 2. 

 Пореским обвезницима пореза на 

имовину који не воде пословне књиге 

пореска обавеза из претходне године 

остаје на нивоу пореске обавезе за 

2018.годину. 

 

Члан 3. 

 Порески обвезници који воде 

пословне књиге и који вредност 

непокретности у пословним књигама 

исказују по методу фер вредности за 

основицу пореза на имовину за 

2019.годину узимају фер вредност 

исказану на последњи дан пословне 

2018.године. 

Порески обвезници који воде 

пословне књиге и који вредност 

непокретности у пословним књигама не 

исказују по методу фер вредности порез 

на имовину утврђују применом члана 1. 

ове одлуке. 

 

Члан 4. 

 Порез на имовину утврђују се 

доношњем решења применом члана 1. 

ове одлуке лицима која 2019.године 

стичу својство пореских обвезника који 

не воде пословне књиге. 

 

Члан 5. 

 Општинска управа општине Неготин, 

Одељење за буџет, финансије и локалну 

пореску администрацију неће донети 

решење о утврђивању пореза на имовину 

за пореске обвезнике из члана 2. ове 

одлуке, већ ће јавним огласом 

обавестити пореске обвезнике о датуму 

доспећа пореских обавеза. 

 

Члан 6. 

Одлуку објавити у 

,,Службеном листу општине Неготин,, и 

интернет страници општине Неготин. 

 

 

Члан 7. 

 Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у ,,Службеном листу 

општине Неготин,,. 

 

Број: 433-7/2018 - I/07 

Датум 30.11.2018. године 

Неготин  

  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

ПРЕДСЕДНИК 

мр Милан Уруковић, с.р. 

 

 

На основу члана 2. став 3. тачка 14. 

Закона о комуналним делатностима 

("Службени гласник РС", број 88/2011 и 

104/2016), члана 3. став 2. Закона о 

добробити животиња ("Службени гласник 

РС", број 41/2009), члана 46. Закона о 

ветеринарству ("Службени гласник РС", 

број 91/2005, 30/2010 и 93/2012), члана 20. 

тачка 15., члана 32. тачка 20. Закона о 

локалној самоуправи ("Службени гласник 

РС", број 129/2007, 83/2014-др. закон, 

101/2016-др. закон и 47/2018), члана 42. 

тачка 52. Статута општине Неготин 

("Службени лист општине Неготин", број 

9/2015-пречишћен текст), Скупштина 

општине Неготин, на  седници одржаној 

30.11.2018. године, донела је 

 

ОДЛУКУ 

О УСЛОВИМА ДРЖАЊА, 

ПОСТУПАЊА И ЗАШТИТЕ 

ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком прописују се услови 

и начин држања, хватања, одузимања, 

смештаја, збрињавања, чувања и заштите 

домаћих животиња, као и поступак 

нешкодљивог уклањања лешева угинулих 

домаћих животиња на територији општине 

Неготин.  

Члан 2. 

Домаће животиње, у смислу ове 

Одлуке, су: пси и мачке, украсне и 

егзотичне животиње разних врста, 

копитари, папкари, нојеви, кунићи, перната 

живина и голубови.  

Држаоцем домаћих животиња, у 

смислу ове Одлуке, сматра се свако правно 

лице, физичко лице или предузетник који је 

власник, корисник, чувар или узгајивач 

одређених врста домаћих животиња (у 

даљем тексту: држалац животиња).  
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Члан 3. 

Држалац животиња дужан је да 

држање, узгој, чување, надзор, негу, 

исхрану, хигијенске услове, лечење, 

заштиту и добробит домаћих животиња, 

обезбеди у складу са законским одредбама, 

који су прописани за сваку врсту животиња 

посебно, на начин којим се обезбеђује 

заштита животне околине од загађења било 

које врсте, као и потпуна заштита од 

узнемиравања трећих лица.  

Држалац животиња је дужан да 

исте држи у одговарајућим објектима, или 

просторима у којима је обезбеђено 

присуство дневне или вештачке светлости, 

прописна вентилација, а који су саграђени 

од чврстих и водоотпорних материјала и 

погодни за редовно одржавање (прање, 

чишћење и дезинфекцију), у санитарно-

хигијенским и другим условима 

прописаним законима и одредбама ове 

Одлуке.  

Уколико животиња у дужем 

временском периоду узнемирава трећа лица 

прављењем буке, емитовањем непријатних 

мириса, или на други начин, држаоцу 

животиње може се забранити држање ове 

животиње, или му се иста може одузети у 

поступку прописаном овом Одлуком.  

Члан 4. 

У случају да држалац животиња 

посумња да је животиња оболела од неке 

заразне болести, дужан је да о томе одмах 

обавести најближу ветеринарску службу 

или надлежну републичку ветеринарску 

инспекцију, у складу са одговарајућим 

законским прописима, којима се регулише 

питање здравствене заштите животиња.  

Члан 5. 

Забрањује се држање домаћих 

животиња на било који начин који 

представља злостављање животиње, 

односно поступање или непоступање са 

животињама којим се намерно или из 

нехата изазива њихова патња, бол, страх, 

стрес, тескоба и угрожава њихова генетска 

целина, ментално и телесно здравље или 

изазива смрт.  

II ДРЖАЊЕ ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА 

Члан 6. 

Услови и начин држања домаћих 

животиња зависе од врсте стамбеног 

објекта и подручја територије општине 

Неготин у коме се стамбени објекат налази.  

Врсте стамбених објеката, у смислу ове 

Одлуке, су:  

1. објекти вишепородичног становања,  

2. објекти породичног становања на 

подручју насељеног места Неготина,  

3. објекти породичног становања на 

подручју сеоских месних заједница.  

Члан 7. 

Начин држања домаћих животиња 

из члана 1. ове Одлуке се утврђује на 

следећи начин:  

1. у насељеном месту Неготину не 

могу се држати копитари и папкари, кунићи 

и перната живина, док се голубови могу 

држати под условима који су прописани 

овом Одлуком;  

2. на територији општине Неготин, 

на подручју сеоских месних заједница, могу 

се држати све врсте домаћих животиња под 

условима прописаним одговарајућим 

законским актима, који се односе на начин 

смештаја, чувања, узгоја и заштите 

појединих врста животиња.  

1. Пси и мачке 

Члан 8. 

У објектима вишепородичног 

становања у једном стану могу да се држе 

пси и мачке, егзотичне и украсне животиње 

разних врста, искључиво под условима из 

чланова 3, 4. и 5. ове Одлуке.  

Није дозвољено држање опасних 

животиња чије поседовање је забрањено 

Законом, а држање и извођење опасних раса 

паса је дозвољено само под условима 

утврђеним прописима којима се регулише 

начин држања паса који могу представљати 

опасност за околину.  

Члан 9. 

У двориштима објеката породичног 

становања из члана 6. став 2. тачка 2. ове 

Одлуке, могу да се држе пси, мачке, 

егзотичне и украсне животиње разних 

врста, под условима из чланова 3, 4. и 5. ове 

Одлуке, а држање голубова може бити 

одобрено под условима који су прописани 

овом Одлуком.  

Члан 10. 

У заједничком дворишту објеката 

породичног становања из члана 6. став 2. 

тачка 2. ове Одлуке, животиње могу да се 

држе под условима и на начин прописан у 

члану 9. ове Одлуке, само ако постоји 

сагласност свих корисника заједничког 

дворишта.  

Члан 11. 

Држалац животиње-пса дужан је да 

на улазним вратима - капији, на видном 

месту, истакне натпис: "Чувај се пса".  

Држалац животиње-пса је обавезан 

да онемогући његов слободан и 

неконтролисан излазак ван свог дворишта, 

као и да спречи његово скакање на капију и 

ограду и изазивање страха код трећих лица.  
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Члан 12. 

Држалац животиње-пса може да га 

изводи само на повоцу који не може да буде 

дужи од једног метра и са заштитном 

корпом на њушци и прибором за санитарно 

чишћење загађене површине.  

Изузетно од претходног става, пси 

малог раста, или штенад до три месеца 

старости могу се изводити и без заштитне 

корпе на њушци.  

Члан 13. 

Лица млађа од 16 година не могу да 

изводе пса из члана 8. став 2. ове Одлуке 

без присуства и надзора родитеља, односно 

старатеља.  

Ако комунални инспектор затекне 

малолетно лице у вршењу прекршаја из 

претходног става, наложиће његовом 

родитељу, односно старатељу да одмах 

преузме пса.  

Уколико родитељ малолетног лица 

не преузме пса, исти ће бити привремено 

одузет, преко надлежне Службе 

зоохигијене и смештен у Прихватилиште за 

псе и мачке, одакле може бити преузет уз 

плаћање казне и трошкове поступка.  

Члан 14. 

Држалац животиње-пса дужан је да 

изврши обележавање пса у складу са 

посебним прописима о обележавању паса и 

вођењу евиденције о обележеним псима.  

Држалац животиње-пса дужан је да 

пса старијег од три месеца, пријави 

надлежној ветеринарској служби ради 

регистрације.  

Уколико пас озледи неко лице, а 

није вакцинисан, држалац животиње-пса је 

дужан да омогући посматрање пса од 

стране овлашћене организације и да сам 

сноси трошкове тог посматрања.  

Члан 15. 

Пси се могу пуштати са повоца 

само на површинама јавне намене и 

површинама у јавном коришћењу које су 

одређене, обележене и обезбеђене за ту 

сврху.  

Јавно предузеће, привредно 

друштво, предузетник или други привредни 

субјект коме су поверене услуге уређења и 

одржавања површина из става 1. овог 

члана, донеће Акт о уређењу, обезбеђењу и 

обележавању ових површина на које се пси 

могу пуштати, уз претходну сагласност 

одељења општинске управе надлежног за 

послове урбанизма.  

Члан 16. 

Одржавање чистоће и хигијене на 

површинама из претходног члана, врши 

Јавно предузеће, привредно друштво, 

предузетник или други привредни субјект 

коме општина Неготин (у даљем тексту: 

општина) повери обављање ових послова.  

Члан 17. 

Пси могу слободно да се крећу под 

контролом држаоца животиње, на 

површинама које су одређене за извођење 

паса из члана 15. ове Одлуке.  

Пси из члана 8. став 2. ове Одлуке 

могу слободно да се крећу под контролом 

држаоца животиње, на површинама из 

става 1. овог члана, само са заштитном 

корпом на њушци.  

Приликом извођења пса, држалац 

животиње дужан је да код себе има потврде 

о извршеном обележавању пса и 

вакцинацији и исте пружи на увид 

комуналном инспектору, на његов захтев.  

Члан 18. 

Необележен пас, без заштитне 

корпе и повоца, који се затекне на 

површини јавне намене или површини у 

јавном коришћењу, сматра се невласничким 

псом.  

Обележени пас који се затекне на 

површини јавне намене или површини у 

јавном коришћењу без присуства држаоца 

животиње, сматра се напуштеним псом.  

Напуштеним псом сматраће се и 

пас чији држалац одбије да се, на захтев 

Комуналног инспектора легитимише и 

пружи доказ о власништву над псом, 

односно доказ да је држалац пса.  

Члан 19. 

Ако пас или мачка запрљају 

степениште или друге заједничке 

просторије у објектима вишепородичног 

становања, површину јавне намене и 

површину у јавном коришћењу или 

заједничко двориште објеката породичног 

становања, држалац животиње је дужан да, 

без одлагања, запрљану површину очисти и 

опере, а по потреби и дезинфикује.  

Члан 20. 

Држалац животиње - пса или мачке 

дужан је да редовно вакцинише пса или 

мачку против беснила.  

Лице из става 1. овог члана дужно 

је да пса или мачку вакцинише и од других 

заразних болести, уколико то наложи 

надлежни државни орган, у складу са 

посебним законским прописима.  

Члан 21. 

У случају нестанка пса или мачке, 

држалац животиње дужан је да у року од 24 

сата пријави нестанак животиње Служби 

зоохигијене у Прихватилишту за животиње 

општине Неготин. 

Пријава из става 1. овог члана мора 

да садржи време и место нестанка пса или 

мачке, расу, физички опис и име несталог 
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пса или мачке, опис околности под којима 

је ова нестала, као и потврду о извршеном 

обележавању и вакцинацији нестале 

животиње.  

2. Украсне и егзотичне животиње 

Члан 22. 

У свим објектима из члана 6. ове 

Одлуке, могу да се држе украсне и 

егзотичне животиње разних врста на начин 

и под условима из чланова 3, 4. и 5. ове 

Одлуке.  

3. Кунићи 

Члан 23. 

У објектима породичног становања 

из члана 6. став 2. тачка 3. ове Одлуке, у 

дворишту - у помоћном објекту, ограђеном 

простору или кавезу, могу да се држе 

кунићи, под условом да се не узнемиравају 

трећа лица и да се не загађује околина.  

Помоћни објекат, као и под у 

ограђеном простору или кавезу из става 1. 

овог члана, мора да буде изграђен од тврдог 

материјала који може да се чисти и 

дезинфикује.  

Помоћни објекат, ограђен простор 

или кавез из става 1. овог члана, уколико се 

у њему налази до 100 животиња мора да 

буде удаљен 15 метара од најближег 

стамбеног, или пословног објекта, 30 

метара уколико се у њему налази од 100 до 

1000 кунића и 50 метара, уколико се у њему 

налази преко 1000 животиња.  

Ако објекте породичног становања 

из става 1. овог члана, користи више 

власника или корисника, кунићи могу да се 

држе под условима и на начин прописан 

овом Одлуком, само ако се с тим сагласе 

сви власници, односно корисници.  

4. Перната живина 

Члан 24. 

У објектима породичног становања 

из члана 6. став 2. тачка 3. ове Одлуке, у 

дворишту - у помоћном објекту, ограђеном 

простору или кавезу, може да се држи 

перната живина, под условима из чланова 3, 

4. и 5. ове Одлуке.  

Помоћни објекат, као и под у 

ограђеном простору или кавезу из става 1. 

овог члана, мора да буде изграђен од тврдог 

материјала који може да се чисти и 

дезинфикује.  

Под у помоћном објекту, 

ограђеном простору или кавезу, мора да 

буде од водонепропусног материјала, са 

нагибом према каналу за одвођење воде и 

нечистоћа у јаму за одлагање стајског 

ђубрива.  

 

Помоћни објекат, ограђен простор 

или кавез из става 1. овог члана, који 

садржи до 100 јединки врсте, мора да буде 

удаљен 15 метара од најближег стамбеног 

или пословног објекта.  

Помоћни објекат, ограђен простор 

или кавез из става 1. овог члана, који 

садржи преко 100 јединки врсте, мора бити 

удаљен најмање 30 метара од најближег 

стамбеног или пословног објекта.  

Ако објекте породичног становања 

из става 1. овог члана, користи више 

власника или корисника, живина може да се 

држи под условима и на начин прописан 

овом Одлуком, само ако се са тим сагласе 

сви власници, односно корисници.  

5. Голубови 

Члан 25. 

У објектима породичног становања 

из члана 6. став 2. тачака 2. и 3. ове Одлуке, 

голубови могу да се држе у посебној 

просторији на тавану, ограђеном простору 

или кавезу у дворишту (у даљем тесту: 

Голубарник), под условима из чланова 3, 4. 

и 5. ове Одлуке.  

Голубарници морају бити удаљени 

најмање 10 метара од суседних стамбених 

објеката.  

У објектима вишепородичног 

становања није дозвољено држање и 

храњење голубова, као ни формирање и 

постављање голубарника.  

Члан 26. 

Објекти за држање голубова из 

члана 25. ове Одлуке, морају редовно да се 

чисте и најмање два пута годишње 

дезинфикују.  

Подови објеката за држање 

голубова из става 1. овог члана, морају да 

буду изграђени од водонепропусног 

материјала.  

Држалац животиња - голубова 

мора да поседује потврду овлашћене 

ветеринарске службе о редовној 

вакцинацији голубова у складу са посебним 

прописом.  

Ако објекте породичног становања 

из члана 6. став 2. тачака 2. и 3. ове Одлуке, 

користи више власника или корисника, 

голубови могу да се држе под условима и 

на начин прописан овом Одлуком, само ако 

се са тим сагласе сви власници, односно 

корисници.  
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6. Копитари, папкари и нојеви 

Члан 27. 

У објектима породичног становања 

из члана 6. став 2. тачка 3. ове Одлуке, 

копитари, папкари и нојеви могу да се држе 

у посебним објектима изграђеним од 

чврстог материјала погодног за прање, 

дезинфекцију и одржавање, у складу са 

одредбама садржаним у члановима 3., 4. и 

5. ове Одлуке.  

Члан 28. 

Објекат из члана 27. ове Одлуке, 

мора да буде осветљен, са природном 

вентилацијом, вратима окренутим према 

дворишту и повезан на јаму за одлагање 

стајског ђубрива и осоке, удаљен од 

најближег стамбеног или пословног објекта 

најмање 15 метара и најмање 20 метара од 

објеката водоснабдевања.  

Јама за одлагање стајског ђубрива 

мора да има дно од бетона или другог 

водонепропусног материјала са парапетом 

довољне висине да би се спречило 

расипање стајског ђубрива и изливање 

отпадних течности, као и да се редовно 

празни.  

Члан 29. 

Јама за одлагање осоке мора да 

буде од бетона или другог водонепропусног 

материјала, са поклопцем и са дном испод 

нивоа ђубришта, удаљена најмање 15 

метара од најближег стамбеног или 

пословног објекта и најмање 20 метара од 

објекта водоснабдевања.  

Јама за одлагање осоке мора 

редовно да се чисти чим се напуни до 2/3 

своје запремине.  

Јама за одлагање осоке не може да 

се прикључи на јавну канализацију.  

Члан 30. 

У посебним случајевима, када 

објекте за држање животиња и друге 

пратеће објекте из чланова 23-29. ове 

Одлуке није могуће из оправданих разлога, 

због одређених околности и специфичности 

терена, поставити на удаљености 

прописаној овом Одлуком и ако се битно не 

угрожава животна околина, домаће 

животиње се могу држати у њима и на 

мањој удаљености.  

Држаоцу животиња које својим 

оглашавањем стварају прекомерну буку, 

емитују изузетно непријатне мирисе или 

нанесу телесну озледу и материјалну штету 

трећим лицима, може се забранити држање 

ових животиња.  

 

 

 

 

III СЛУЖБА ЗООХИГИЈЕНЕ 

Члан 31. 

Послове хватања, превоза, пријема, 

смештаја и збрињавања ухваћених и 

одузетих паса и мачака луталица као и 

послове одузимања паса и мачака по налогу 

комуналног инспектора обавља Служба 

зоохигијене.  

Послове сакупљања и 

нешкодљивог уклањања, лешева угинулих 

домаћих животиња обавља Служба 

зоохигијене, у складу са посебним 

прописима.  

Члан 32. 

Служба зоохигијене је по закону 

овлашћена, обучена, опремљена на 

одговарајући начин и имунизована за 

обављање комуналних послова хватања, 

превоза, смештаја и збрињавања ухваћених 

и одузетих паса и мачака луталица.  

 

IV ПРИХВАТИЛИШТЕ ЗА ПСЕ И 

МАЧКЕ 

Члан 33. 

Пси и мачке (у даљем тексту: 

Животиње), који се затекну на површини 

јавне намене и површини у јавном 

коришћењу, супротно одредбама ове 

Одлуке, или су одузети од држаоца 

животиње, по налогу Комуналне 

инспекције, Служба зоохигијене после 

обављене дезинсекције, дезинфекције и 

дехелминтизације (у даљем тексту: 

пријема), смешта у карантински део 

(изолацију) посебно изграђеног и уређеног 

објекта за смештај животиња (у даљем 

тексту: Прихватилиште).  

Члан 34. 

Животиње из члана 31. ове Одлуке, 

после пријема и боравка од 15 дана у 

карантинском делу, смештају се у 

одговарајући део Прихватилишта, после 

чега се према њима поступа у складу са 

Програмом контроле и смањења популације 

напуштених паса и мачака (у даљем тексту: 

Програм)  

Члан 35. 

Животиње код којих се 

опсервацијом утврди постојање болести, 

одмах се одвајају у део Прихватилишта 

намењен за лечење болесних животиња.  

 

Уколико се при пријему и 

опсервацији животиње уочи да је ова 

неизлечиво болесна, иста се после боравка 

у посебној изолацији еутаназира у складу са 

Програмом.  
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Члан 36. 

О здравственој заштити животиње 

од тренутка њеног пријема, као и за све 

време њеног боравка у Прихватилишту, све 

до коначног решења њеног статуса, стара се 

овлашћени доктор ветерине, са којим је о 

вршењу ветеринарских услуга склопљен 

посебан уговор на период од годину дана (у 

даљем тексту: надлежни ветеринар).  

Члан 37. 

Агресивне, неизлечиво болесне и 

старе животиње, после рока проведеног у 

карантину, односно лечилишту, 

еутаназирају се на одговарајући хумани 

начин, у складу са Програмом.  

Процену стања животиње и њену 

хуману еутаназију врши надлежни 

ветеринар.  

Животиње које су нанеле повреде 

неком лицу, по решењу органа надлежног 

за послове ветеринарске инспекције чувају 

се у Прихватилишту на опсервирању 

најдуже 10 дана, а уколико то захтевају 

ветеринарско-санитарни разлози и дуже од 

наведеног рока, после чега се са њима 

поступа у складу са одредбама чланова 34. 

и 35. ове Одлуке.  

Члан 38. 

Трошкови хватања, превоза и 

смештаја паса и мачака из члана 33. ове 

Одлуке, падају на терет држаоца животиње, 

под претњом принудне наплате.  

Ако је држалац животиње - пса или 

мачке из члана 33. ове Одлуке, непознат, 

трошкови из става 1. овог члана, обезбеђују 

се из буџета oпштине. 

Члан 39. 

Над псима и мачкама који се 

смештају у Прихватилиште мора да се 

изврши дезинфекција и дехелминтизација 

приликом пријема и отпуштања.  

Пси и мачке смештени у 

Прихватилиште морају редовно да се хране 

и поје.  

Пси и мачке из става 1. овог члана, 

при удомљавању, морају да буду 

прегледане, вакцинисане, кастриране 

односно стерилисане и обележене на 

одговарајући начин.  

Пси и мачке из става 1. овог члана 

не могу се преузети из Прихватилишта без 

одобрења и присуства комуналног 

инспектора.  

Члан 40. 

Прихватилиште мора редовно 

хигијенски да се одржава и дезинфикује.  

Пси и мачке који се смештају у 

Прихватилиште, обележавају се посебним 

маркицама са редним бројевима, о чему се 

води евиденција, која садржи податке о 

датуму и месту хватања, здравственом 

стању и даљем поступку са ухваћеним псом 

или мачком.  

Члан 41. 

Ухваћени пси који су обележени у 

складу са посебним прописом о 

обележавању и вођењу евиденције о 

обележеним псима и мачкама које имају на 

себи евиденциону - регистарску ознаку, 

смештају се у Прихватилиште одвојено од 

паса који нису обележени и мачака које 

немају на себи евиденциону - регистарску 

ознаку.  

О ухваћеним псима и мачкама из 

става 1. овог члана, одмах, а најкасније у 

року од 24 сата, обавештава се 

ветеринарски и комунални инспектор, а 

држалац животиње - пса и мачке, најкасније 

у року од два дана од дана хватања.  

Члан 42. 

Уколико пас или мачка оболе у 

Прихватилишту, исти морају бити 

смештени одвојено од осталих паса и 

мачака, при чему се предузимају мере за 

њихово лечење, у складу са Законом, а 

начин њиховог лечења одређује надлежна 

ветеринарска служба.  

Уколико пас или мачка угину у 

Прихватилишту, ветеринарска служба 

обавезно утврђује узрок угинућа, а њихови 

лешеви уклањају се на начин утврђен 

Програмом из члана 34. ове Одлуке.  

Члан 43. 

Приступ у Прихватилиште 

дозвољен је ветеринарском инспектору, 

комуналном инспектору, запосленима и 

другим лицима која су овлашћена да 

поступају у складу са својим 

надлежностима.  

Преузимање власничких паса и 

мачака и удомљавање невласничких паса и 

мачака из Прихватилишта дозвољено је 

само уз присуство ветеринарског 

инспектора и комуналног инспектора.  

 

V МЕРЕ ЗАБРАНЕ 

Члан 44. 

Забрањено је:  

1. држање и поступање према животињама 

супротно одредбама чланова 3, 4. и 5. ове 

Одлуке;  

2. држање паса и мачака на балкону, тераси 

или лођи, на тавану, у подруму, гаражи, 

шупи, вртној башти или другим 

заједничким просторијама, као и држање 

животиња на начин који би представљао 

повреду одредби члана 6. став 2. ове 

Одлуке; 
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3. држање опасних животиња и извођење 

опасних раса паса из члана 8. став 2.;  

4. неистицање натписа "Чувај се пса" и 

омогућавање његовог слободног и 

неконтролисаног изласка ван дворишта;  

5. држање паса који упорним и 

непрекидним лајањем, цвиљењем, 

скакањем на ограду или завијањем ометају 

мир у стамбеним објектима из члана 6. ове 

Одлуке;  

6. ометање трећих лица константном и 

великом буком коју емитују животиње 

својим оглашавањем;  

7. извођење и шетање пса супротно 

одредбама чланова 12. и 13.;  

8. довожење, увођење, остављање и 

пуштање паса у уређене и неуређене 

површине јавне намене и површине у 

јавном коришћењу, као и посебне 

површине које представљају споменике 

културе, јавна шеталишта, дечја игралишта, 

јавна купалишта, ван површина из члана 15. 

ове Одлуке;  

9. шишање паса у парковима, купалиштима 

и на другим деловима површина јавне 

намене и површина у јавном коришћењу и 

појење истих на јавним чесмама;  

10. увођење паса и мачака у лифтове зграда 

за вишепородично становање, у јавне 

просторије, трговинске и угоститељске 

објекте, средства јавног саобраћаја и на 

друга јавна места где се окупља већи број 

грађана;  

11. непоседовање потврде о обележавању и 

вакцинацији пса приликом његовог 

извођења;  

12. непоступање по одредбама члана 19.;  

13. непријављивање нестанка пса или мачке 

у року од 24 сата од њиховог нестанка;  

14. држање голубова у зградама 

вишепородичног становања;  

15. храњење паса, мачака, голубова и 

других животиња на површинама јавне 

намене и површинама у јавном коришћењу 

остављањем хране у наведене сврхе;  

16. злостављање и напуштање животиња;  

17. организовање и учешће животиња у 

борбама;  

18. хушкање животиња на друге људе, или 

једне на другу;  

19. хватање и уклањање домаћих 

животиња, осим од стране Службе 

зоохигијене;  

20. убијање животиња, осим у случајевима 

и на начин одређен одредбама ове Одлуке;  

21. избацивање, остављање и закопавање 

лешева угинулих животиња, или њихових 

делова супротно одредбама закона;  

22. сахрањивање угинулих домаћих 

животиња и њихових делова ван места 

одређеног за ту сврху;  

23. непоступање по налогу комуналног 

инспектора.  

 

VI НАДЗОР 

Члан 45. 

Послове инспекцијског надзора над 

спровођењем ове Одлуке обавља Одељење 

за инспекцијске послове.  

Члан 46. 

У вршењу инспекцијског надзора 

комунални инспектор је овлашћен да:  

1. наложи отклањање недостатака уочених 

у поступку инспекцијског надзора;  

2. забрани држање домаће животиње и 

одузме је од држаоца без накнаде и права 

враћања, уколико се према њој поступа 

супротно одредбама ове Одлуке;  

3. изда налог Служби зоохигијене да ухвати 

и уклони невласничке животиње, као и 

угинуле домаће животиње са површина 

јавне намене, површина у јавном 

коришћењу и из приватних поседа;  

4. изда налог Служби зоохигијене да одузме 

животињу у поступку принудног извршења;  

5. покрене поступак принудног одузимања 

домаће животиње уколико држалац 

животиње не поступи у складу са решењем 

о забрани држања домаће животиње, или не 

отуђи домаћу животињу у остављеном 

року, уколико постоји могућност за њихов 

смештај у одговарајућем објекту;  

6. изда прекршајни налог против 

прекршиоца;  

7. издаје налоге, изриче забране и обавља 

друге послове у складу са овом Одлуком и 

другим прописима.  

VII КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 47. 

Новчаном казном у фиксном 

износу казниће се за прекршај издавањем 

прекршајног налога због непоступања или 

поступања супротно одредбама чланова: 3, 

4, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 

24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 38. став 1. и члана 

44. став 1. тачке 14. и 15. ове Одлуке, и то:  

- физичко лице у износу од 2.000 динара;  

- предузетник у износу од 10.000 динара.  

Члан 48. 

Новчаном казном у фиксном 

износу казниће се за прекршај издавањем 

прекршајног налога због непоступања или 

поступања супротно одредбама чланова 12, 

13, 17, 43. и члана 44. став 1. тачке 1, 2, 4, 5, 

6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 19, 22. и 23. ове 

Одлуке, и то:  

- физичко лице у износу од 2.000 

динара.  
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Члан 49. 

Новчаном казном у фиксном 

износу казниће се за прекршај издавањем 

прекршајног налога због непоступања или 

поступања супротно одредбама чланова 16, 

31, 32. и члана 44. став 1. тачке 1, 2, 4, 5, 6, 

10, 11, 12, 13, 22. и 23. ове Одлуке, и то:  

- предузетник у износу од 10.000 

динара.  

Члан 50. 

Новчаном казном у фиксном 

износу казниће се за прекршај издавањем 

прекршајног налога због непоступања или 

поступања супротно одредбама чланова 3, 

4, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 

24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 

36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, и члана 44. став 1. 

тачке 1, 2, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 22. и 23. ове 

Одлуке, и то:  

- правно лице у износу од 50.000 динара;  

- одговорно лице у правном лицу у износу 

од 10.000 динара.  

Члан 51. 

Новчаном казном у фиксном 

износу казниће се за прекршај издавањем 

прекршајног налога због непоступања или 

поступања супротно одредби чланова 5, 8. и 

члана 44. став 1. тачке 3., 8., 16., 17., 18., 20. 

и 21. ове Одлуке, и то:  

- физичко лице у износу од 20.000 динара;  

- предузетник у износу од 40.000 динара;  

- правно лице у износу од 80.000 динара;  

- одговорно лице у правном лицу у износу 

од 20.000 динара.  

 

VIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ 

ОДРЕДБЕ 

 

Члан 52. 

Држалац животиња у заједничком 

дворишту објекта породичног становања из 

члана 6. став 2. тачака 2. и 3. ове Одлуке, 

дужан је да у року од 60 дана од дана 

ступања на снагу ове Одлуке, прибави 

одговарајуће сагласности.  

Члан 53. 

Јавно предузеће, привредно 

друштво, предузетник или други привредни 

субјект коме су поверене услуге уређења и 

одржавања површина јавне намене и 

површина у јавном коришћењу, донеће Акт 

из члана 15. став 2. ове Одлуке, у року од 

90 дана од дана ступања на снагу ове 

Одлуке.  

 

 

 

 

 

Члан 54. 

Предмети у поступку 

инспекцијског надзора, започети пре 

ступања на снагу ове Одлуке, окончаће се 

према одредбама Одлуке која је важила у 

моменту покретања поступка.  

Члан 55. 

Одредба члана 7. тачка 1. овe 

одлуке, која се односи на начин држања 

домаћих животиња у насељеном месту 

Неготин, почеће да се примењује 6 месеци 

од дана ступања на снагу ове Одлуке 

Члан 56. 

Ступањем на снагу ове Одлуке 

престаје да важи Одлука о држања и 

заштите домаћих животиња на територији 

општинe Неготин ("Службени лист 

општине Неготин", број 16/2007).  

Члан 57. 

Ова одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у "Службеном 

листу Општине Неготин".  
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

ПРЕДСЕДНИК, 

мр Милан Уруковић,с.р. 

  

На основу члана 2. став 3. тачка 13) 

и члана 3. тачка 13) Закона о комуналним 

делатностима (''Службени гласник РС'' 

бр.88/2011 и 104/2016) и  члана 32. тачка 20. 

Закона о локалној самоуправи („ Сл. 

гласник РС ", број 129/2007, 83/2014-

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

члана 42.тачка 52.Статута општине Неготин 

( „ Сл. Лист општине Неготин ", број 

9/2015, пречишћен текст ), Скупштина 

општине Неготин на седници одржаној 

дана 30.11.2018. године , донела је 

 

ОДЛУКУ 

 О ДИМНИЧАРСКИМ УСЛУГАМА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

 

I OПШTE OДРEДБE 

Члaн 1. 

Oвoм Oдлукoм урeђуjу сe услoви и 

нaчин oбaвљaњa кoмунaлнe дeлaтнoсти - 

димничaрскe услугe, прaвa и oбaвeзe 

дaвaoцa и кoрисникa димничaрских услугa 

нa тeритoриjи Oпштинe Нeгoтин, 
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финaнсирaњe oбaвљaњa димничaрских 

услугa, нaчин oбeзбeђивaњa кoнтинуитeтa у 

oбaвљaњу димничaрских услугa, нaдзoр нaд 

вршeњeм димничaрских услугa, кao и другa 

питaњa вeзaнa зa oбaвљaњe димничaрских 

услугa. 

Члaн 2. 

Димничaрскe услугe, у смислу oвe 

Oдлукe, су: 

- кoнтрoлa и чишћeњe димoвoдних и 

лoжишних oбjeкaтa и урeђaja кojи кoристe 

чврстo и тeчнo гoривo, 

- чишћeњe вeнтилaциoних кaнaлa и урeђaja 

пo зaхтeву кoрисникa и 

- уклaњaњe чaђи у димoвoдним и 

лoжишним oбjeктимa и урeђajимa. 

Члaн 3. 

Изрaзи кojи сe упoтрeбљaвajу у 

oвoj Oдлуци имajу слeдeћe знaчeњe: 

- димoвoдни oбjeкaт (димњaк) je 

вeртикaлнa, приближнo вeртикaлнa или 

хoризoнтaлнa кoнструкциja (кaнaл, oкнo, 

шaхт, цeв, испуст зa oдвoд прoдукaтa 

сaгoрeвaњa - фaсaдни испуст), кoja 

прoдуктe сaгoрeвaњa - димнe гaсoвe, у 

пoдпритиску или нaдпритиску, oдвoди из 

лoжишнoг урeђaja у спoљну срeдину - 

aтмoсфeру, oднoснo oбeзбeђуje дoвoд 

вaздухa лoжишнoм урeђajу (кoмбинoвaни 

димњaци, кoaксиjaлни фaсaдни испусти); 

- лoжишни урeђaj je дeo лoжишнoг систeмa 

у кojeм сe oдвиja лoжeњe (сaгoрeвaњe) 

чврстих, тeчних или гaсoвитих гoривa, при 

чeму сe прoизвoди тoплoтa и нaстajу 

прoдукти сaгoрeвaњa - димни гaсoви; 

- сaнaциja димoвoднoг oбjeктa je извoђeњe 

пoтрeбних рaдoвa нa пoстojeћeм 

димoвoднoм oбjeкту, кaкo би oн испуниo 

нeoпхoднe грaђeвинскe, прoтивпoжaрнe и 

функциoнaлнo-тeхничкe зaхтeвe; 

- рeкoнструкциja димoвoднoг oбjeктa je 

извoђeњe нaкнaдних рaдoвa нa пoстojeћeм 

димoвoднoм oбjeкту, кaкo би сe прилaгoдиo 

зaхтeвимa у пoглeду чврстoћe и стaтичкe 

стaбилнoсти и прoмeнe прeтхoдних 

пaрaмeтaрa димoвoднoг oбjeктa, пoпут 

брoja прикључaкa, зaмeнe, oднoснo 

нaкнaднe угрaдњe димничaрских врaтaнaцa, 

зaвршних кaпa, и сл.; 

- вeнтилaциoни кaнaл je усисни и oдсисни 

хoризoнтaлни, oднoснo вeртикaлни oтвoр, 

инстaлaциja и oкнo кojи имa сврху 

принуднoг или прирoднoг (тeрмички узгoн) 

прoвeтрaвaњa, oдзрaчивaњa прoстoрa 

oбjeктa; 

- вeнтилaциoни урeђaj je урeђaj кojи 

oмoгућуje принуднo струjaњe свeжeг или 

истрoшeнoг вaздухa, oднoснo димa и 

тoксичних прoдукaтa сaгoрeвaњa крoз 

вeнтилaциoни кaнaл; 

- рeзeрвни димoвoдни oбjeкaт (рeзeрвни 

димњaк) je димoвoдни oбjeкaт кojи сe 

кoристи сaмo у случajу вaнрeдних пoтрeбa 

и oкoлнoсти и нa кoгa мoжe дa сe прикључи 

лoжишни урeђaj нa чврстo гoривo. 

Члaн 4. 

Димничaрскe услугe oбaвљa 

приврeднo друштвo, прeдузeтник или други 

приврeдни субjeкт (у дaљeм тeксту: 

Дaвaлaц димничaрских услугa) кoмe су ти 

пoслoви пoвeрeни Угoвoрoм o пoвeрaвaњу 

кoмунaлнe дeлaтнoсти у склaду сa Зaкoнoм 

o кoмунaлним дeлaтнoстимa и Зaкoнoм o 

jaвнoм-привaтнoм пaртнeрству и 

кoнцeсиjaмa. 

Члaн 5. 

Кoрисник димничaрскe услугe je 

физичкo или прaвнo лицe кoje je влaсник, 

oднoснo кoрисник стaнa у стaмбeнoj згрaди, 

влaсник, oднoснo кoрисник пoрoдичнe 

стaмбeнe згрaдe и влaсник, oднoснo 

кoрисник пoслoвнoг прoстoрa и oбjeкaтa у 

кojимa сe нaлaзe димoвoдни oбjeкти, 

рeзeрвни димoвoдни oбjeкти, лoжишни 

урeђajи, вeнтилaциoни кaнaли и урeђajи (у 

дaљeм тeксту: кoрисник услугe). 

 

 

II УСЛOВИ И НAЧИН OБAВЉAЊA 

ДИMНИЧAРСКИХ УСЛУГA 

Члaн 6. 

Димничaрскe услугe oбaвљajу сe у 

циљу oбeзбeђивaњa испрaвнoг 

функциoнисaњa димoвoдних и лoжишних 

oбjeкaтa и урeђaja, вeнтилaциoних кaнaлa и 

урeђaja, прeвeнтивнe зaштитe живoтa и 

имoвинe oд пoжaрa, зaштитe живoтнe 

срeдинe, кao и eнeргeтскe eфикaснoсти. 

Члaн 7. 

Испитивaњe гaснe прoпуснoсти 

димњaкa прeмa вaжeћим стaндaрдимa, 

мeрeњe eмисиja зaгaђуjућих мaтeриja из 

лoжишних урeђaja и стeпeнa кoриснoсти 

лoжишних урeђaja, укључуjући и мeрeњa 

дoвoљнoг снaбдeвaњa лoжиштa вaздухoм зa 

сaгoрeвaњe oбaвљa сe у aкрeдитoвaнoj 

лaбoрaтoриjи. 

Члaн 8. 

Дaвaлaц димничaрских услугa мoрa 

дa пoсeдуje минимaлну тeхничку 

oпрeмљeнoст, oдгoвaрajући прoстoр зa 

смeштaj мaтeриjaлa, oпрeмe и aлaтa. 

Члaн 9. 

Димничaрскe услугe мoгу дa 

oбaвљajу зaпoслeни oдгoвaрajућe 

стручнoсти и oбрaзoвнoг прoфилa. 
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Члaн 10. 

Дaвaлaц димничaрских услугa мoрa 

дa успoстaви и примeњуje систeм 

упрaвљaњa зaштитoм здрaвљa и 

бeзбeднoсти нa рaду и дa пoступa у склaду 

сa прoписимa у вeзи зaштитe живoтнe 

срeдинe и нaчeлимa oдрживoг рaзвoja. 

Члaн 11. 

Дaвaлaц димничaрских услугa 

дoнoси гoдишњи прoгрaм oбaвљaњa 

димничaрских услугa (у дaљeм тeксту: 

Прoгрaм), кojи сaдржи oбим пoслoвa и 

динaмику извршaвaњa димничaрских 

услугa. 

Дaвaлaц димничaрских услугa 

дoнoси Прoгрaм дo 15. нoвeмбрa тeкућe 

гoдинe зa нaрeдну гoдину, уз сaглaснoст 

Oпштинскoг вeћa oпштинe Нeгoтин. 

Члaн 12. 

Рeдoвнa кoнтрoлa и чишћeњe димoвoдних и 

лoжишних oбjeкaтa и урeђaja врши сe у 

склaду сa Прoгрaмoм , у слeдeћим 

врeмeнским рaзмaцимa: 

1. jeднoм гoдишњe, у пoрoдичним и 

вишeпoрoдичним стaмбeним згрaдaмa кoje 

кoристe чврстo и тeчнo гoривo зa грejaњe, 

2. jeднoм у три мeсeцa, у угoститeљским 

oбjeктимa, пeкaрaмa, клaницaмa, кухињaмa 

зa мaсoвнo спрeмaњe хрaнe, кojи кoристe 

чврстo и тeчнo гoривo зa грejaњe и 

спрeмaњe хрaнe, 

3. jeднoм гoдишњe, у пoслoвним 

прoстoримa и oбjeктимa сa лoжишним 

урeђajeм тoплoтнe снaгe дo 50 КW кojи 

кoристe чврстo и тeчнo гoривo зa грejaњe, 

4. двa путa гoдишњe, у пoслoвним 

прoстoримa и oбjeктимa сa лoжишним 

урeђajeм тoплoтнe снaгe oд 50 КW дo 1 MW 

кojи кoристe чврстo и тeчнo гoривo зa 

грejaњe. 

Рeзeрвни димњaци и димњaци кojи сe нe 

кoристe стaлнo, oднoснo нa кoje су 

пoврeмeнo прикључeни лoжишни урeђajи, 

кoнтрoлишу сe и чистe jeднoм у три гoдинe. 

Члaн 13. 

Рeдoвнa кoнтрoлa и чишћeњe 

вeнтилaциoних кaнaлa и урeђaja врши сe у 

слeдeћим врeмeнским рaзмaцимa: 

- jeднoм у три гoдинe, зa вeртикaлни глaвни 

(примaрни) вeнтилaциoни кaнaл и 

цeнтрaлни вeнтилaциoни урeђaj, кojи je 

нaмeњeн искључивo зa глaвни (примaрни) 

кaнaл и нaлaзи сe нa њeгoвoм врху, у 

пoрoдичним и вишeпoрoдичним стaмбeним 

згрaдaмa, 

- jeднoм у три гoдинe, зa вeнтилaциoни 

кaнaл и урeђaj (сувe вeнтилaциje - ХВAЦ 

климa вeнтилaциoни систeми) зa пoслoвнe 

прoстoрe и oбjeктe (пoслoвни oбjeкти 

тржних цeнтaрa и сл.) и 

- свaкa три мeсeцa, зa вeнтилaциoни кaнaл и 

урeђaj пoпут oдсисних нaпa, филтeрa и 

вeнтилaтoрa, у кojимa сe ствaрajу зaпaљивa 

прaшинa или пaрe мaснoћe (зa прoстoриje и 

oбjeктe зa мaсoвнo припрeмaњe хрaнe). 

Уклaњaњe чaђи у димњaцимa и 

лoжиштимa кojи припaдajу инстaлaциjaмa 

зa мaсoвнo припрeмaњe хрaнe (у хoтeлимa, 

бoлницaмa, пeкaрaмa, индустриjи 

прeхрaмбeних прoизвoдa и сл.) кao и у 

димњaцимa, димoвoдним цeвимa и 

лoжиштимa зa цeнтрaлнo грejaњe и у 

oстaлим инстaлaциjaмa зa зajeдничкo 

грejaњe у стaмбeним и пoслoвним згрaдaмa, 

у димњaцимa и димoвoдним цeвимa зa 

индивидуaлнo грejaњe у стaмбeним и 

пoслoвним oбjeктимa, у димњaцимa и 

димoвoдним цeви и лoжиштимa 

индустриjских и зaнaтских пoстрojeњa и 

њимa сличних oбjeкaтa и урeђaja, у 

димњaцимa циглaнa и oстaли димoвoдним и 

лoжишним oбjeктимa врши сe пo пoтрeби 

(укoликo сe стeкну услoви у смислу 

прoтивпoжaрнe бeзбeднoсти). 

Уклaњaњe чaђи у димoвoдним 

oбjeктимa и урeђajимa изнaд oтвoрeних 

лoжиштa зa пeчeњe мeсa и мeсних 

прeрaђeвинa нa жaру врши сe пo пoтрeби 

(укoликo сe стeкну услoви у смислу 

прoтивпoжaрнe бeзбeднoсти). 

При уклaњaњу чaђи врши сe 

гeнeрaлнo чишћeњe димoвoдних oбjeкaтa и 

урeђaja сa изнoшeњeм чaђи. 

Члaн 14. 

Кoрисник услугe мoжe дa зaхтeвa, 

писaним путeм, дa сe мимo прoписaнe 

рeдoвнe кoнтрoлe из чл. 12. и 13. oвe 

Oдлукe изврши кoнтрoлa испрaвнoсти 

димoвoдних и лoжишних oбjeкaтa и урeђaja 

и вeнтилaциoних кaнaлa и урeђaja, нa тeрeт 

пoднoсиoцa зaхтeвa. 

Члaн 15. 

O утврђeним нeиспрaвнoстимa 

димoвoдних и лoжишних oбjeкaтa и урeђaja 

и вeнтилaциoних кaнaлa и урeђaja кoje 

утичу нa упoтрeбљивoст и сигурнoст, кao 

штo су oштeћeњa (oбрушaвaњe, пукoтинe, 

рaстрeшeнoст и сл.), нeдoзвoљeни 

грaђeвински рaдoви (зaзиђивaњe и сл.), 

дaвaoц димничaрских услугa je дужaн дa 

oдмaх oбaвeсти кoрисникa услугe и 

Oдeљeњe зa инспeкциjскe пoслoвe 

Oпштинскe упрaвe oпштинe Нeгoтин. 
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III ПРAВA И OБAВEЗE ДAВAOЦA И 

КOРИСНИКA УСЛУГA 

Члaн 16. 

Дaвaлaц димничaрских услугa 

дужaн je дa oбeзбeди: 

1. трajнo и нeсмeтaнo oбaвљaњe 

димничaрских услугa, 

2. прoписaни oбим и квaлитeт 

димничaрских услугa, 

3. рaзвoj и унaпрeђeњe квaлитeтa и врстa 

димничaрских услугa. 

Члaн 17. 

Дaвaлaц димничaрских услугa 

дужaн je дa нa трaнспaрeнтaн нaчин 

oбaвeсти влaсникa, oднoснo кoрисникa 

димoвoдних и лoжишних oбjeкaтa и урeђaja 

и вeнтилaциoних кaнaлa и урeђaja, кojи 

пoдлeжу рeдoвнoj кoнтрoли и чишћeњу, o 

плaнирaнoм тeрмину дoлaскa рaди 

oбaвљaњa димничaрскe услугe, или дa сa 

кoрисникoм услугe путeм тeлeфoнa, 

eлeктрoнскe пoштe (e-мaил), интeрнeтa и 

сличнo, дoгoвoри тeрмин дoлaскa. 

Члaн 18. 

Дaвaлaц димничaрских услугa je 

дужaн: 

- дa димничaрскe услугe врши нa нaчин и у 

рoкoвимa прoписaним oвoм Oдлукoм и 

Прoгрaмoм из члaнa 11. oвe Oдлукe, 

- дa o тeрмину вршeњa димничaрских 

услугa oбaвeсти кoрисникa услугe у склaду 

сa члaнoм 17. oвe Oдлукe, и 

- дa нeпoсрeднoм вршиoцу димничaрских 

услугa oбeзбeди пoсeбну лeгитимaциjу, кojу 

je дужaн дa пoкaжe при пружaњу услугe. 

Изглeд и сaдржину лeгитимaциje из стaвa 1. 

aлинeja 3. oвoг члaнa прoписуje дaвaoц 

димничaрских услугa. 

Члaн 19. 

Дaвaлaц димничaрских услугa 

дужaн je дa вoди eвидeнциjу (кoнтрoлну 

књигу или лист) o извршeним 

димничaрским услугaмa. 

Кoнтрoлнa књигa (или лист) вoди 

сe зa свaки димoвoдни и лoжишни oбjeкaт и 

урeђaj и вeнтилaциoни кaнaл и урeђaj и 

сaдржи: 

- улицу и кућни брoj oбjeктa, 

- имe и прeзимe влaсникa, oднoснo 

кoрисникa oбjeктa, имe и прeзимe лицa или 

нaзив oргaнa кojи упрaвљa згрaдoм, 

- брoj и врсту димoвoдних и лoжишних 

oбjeкaтa и урeђaja и вeнтилaциoних кaнaлa 

и урeђaja, 

- oпис oбaвљeнe димничaрскe услугe, дaтум 

и пoтпис нeпoсрeднoг вршиoцa 

димничaрскe услугe и 

- пoтпис лицa из aлинeje 2. oвoг стaвa, кao 

пoтврду o извршeним димничaрским 

услугaмa. 

Члaн 20. 

Уз кoнтрoлну књигу или лист, 

дaвaoц димничaрских услугa дужaн je дa 

вoди eвидeнциjу димoвoдних и лoжишних 

oбjeкaтa и урeђaja и вeнтилaциoних кaнaлa 

и урeђaja кojи сe oбaвeзнo кoнтрoлишу и 

чистe, a кoja сaдржи: 

- улицу и кућни брoj oбjeктa, 

- имe и прeзимe влaсникa, oднoснo 

кoрисникa oбjeктa, имe и прeзимe лицa или 

нaзив oргaнa кojи упрaвљa згрaдoм, 

- oснoвнe пoдaткe o димoвoднoм oбjeкту 

(тип, врсту, мaтeриjaл, димeнзиje и сл.) и 

лoжишнoг урeђaja (тип, врсту гoривa, снaгу 

и сл.), oднoснo o вeнтилaциoним кaнaлимa 

и урeђajимa (тип, врсту, мaтeриjaл, 

димeнзиje и сл.), кojи сe чистe, oднoснo 

кoнтрoлишу, 

- нaпoмeнe o стaњу димoвoдних oбjeкaтa, 

лoжишних урeђaja и вeнтилaциoних кaнaлa 

и урeђaja, вaнрeдним дoгaђajимa и сл., 

- дaтум увoђeњa у eвидeнциjу и 

- дaтумe чишћeњa и кoнтрoлe. 

Члaн 21. 

Дaвaлaц димничaрских услугa мoрa 

чувaти пoдaткe o димoвoдним и лoжишним 

oбjeктимa и урeђajимa и вeнтилaциoним 

кaнaлимa и урeђajимa, кao и o oбaвљeним 

услугaмa нa прoписaн нaчин. 

Пoдaткe из стaвa 1. oвoг члaнa, 

Дaвaлaц димничaрских услугa мoрa чувaти 

и у eлeктрoнскoм oблику. 

Члaн 22. 

Кoрисник димничaрских услугa дужaн je: 

1. дa oмoгући улaз у прoстoриje и нeсмeтaн 

прилaз димoвoдним и лoжишним oбjeктимa 

и урeђajимa и вeнтилaциoним кaнaлимa и 

урeђajимa, 

2. дa oмoгући чишћeњe димoвoдних и 

лoжишних oбjeкaтa и урeђaja и 

вeнтилaциoних кaнaлa и урeђaja, 

3. дa oмoгући уклaњaњe чaђи у димoвoдним 

oбjeктимa и урeђajимa jeднoм гoдишњe пo 

прeстaнку грejнe сeзoнe, a jeднoм мeсeчнo 

уклaњaњe нaслaгa мaсти и чaђи нa 

димoвoдним oбjeктимa, 

4. дa oмoгући кoнтрoлу димoвoдних и 

лoжишних oбjeкaтa и урeђaja и 

вeнтилaциoних кaнaлa и урeђaja и 

5. дa плaћa цeну зa пружeнe димничaрскe 

услугe. 

Aкo прeстaнe сa упoтрeбoм 

димoвoдних и лoжишних oбjeкaтa и 

урeђaja, кoрисник мoжe приврeмeнo или 

трajнo дa oткaжe кoришћeњe димничaрских 

услугa, o чeму писмeнo oбaвeштaвa Дaвaoцa 

димничaрских услугa у кoм случajу 

Дaвaлaц димничaрских услугa нe врши 

димничaрску услугу. У тaквoм случajу 

лoжиштe трeбa физички oдвojити oд 
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димoвoдa a исти Дaвaлaц димничaрских 

услугa трeбa дa блoмбирa нa прикључним 

мeстимa, a прeтхoднo димoвoд oчисти. 

Aкo Дaвaлaц димничaрских услугa 

утврди дa сe oбjeкти и урeђajи из стaвa 1. 

oвoг члaнa упoтрeбљaвajу, извршићe 

њихoвo чишћeњe и o тoмe oдмaх 

oбaвeстити oргaн упрaвљaњa згрaдe и 

нaдлeжни oргaн упрaвe зa пoслoвe 

кoмунaлнe инспeкциje. 

У случajу кaдa кoрисник пoнoвo 

oтпoчнe сa кoришћeњeм димoвoдних и 

лoжишних oбjeкaтa зa кoje je oткaзao 

димничaрску услугу, дужaн je дa oдмaх o 

тoмe oбaвeсти Дaвaoцa димничaрских 

услугa. 

Кoрисник димничaрских услугa 

кojи кoристи димoвoднe oбjeктe и урeђaje зa 

грejaњe нe мoжe прeкидaти кoришћeњe 

димничaрских услугa пo зaвршeтку грejнe 

сeзoнe пa пoнoвo приjaвити кoришћeњe 

истих кaдa зaпoчињe слeдeћa грejнa сeзoнa. 

 

IV ФИНAНСИРAЊE OБAВЉAЊA 

ДИMНИЧAРСКИХ УСЛУГA 

Члaн 23. 

Срeдствa зa oбaвљaњe димничaрских 

услугa (у зaвиснoсти кo их oбaвљa у смислу 

члaнa 4. oвe Oдлукe) oбeзбeђуjу сe из: 

- прихoдa oд пружaњa димничaрских 

услугa, 

- других извoрa, у склaду сa Зaкoнoм. 

Члaн 24. 

Цeнe димничaрских услугa 

утврђуjу сe цeнoвникoм, пo брojу 

димoвoдних oбjeкaтa и вeнтилaциoних 

кaнaлa у стaмбeнoм или пoслoвнoм 

прoстoру. 

Цeнoвник дoнoси Дaвaлaц 

димничaрских услугa уз прeтхoдну 

сaглaснoст Oпштинскoг вeћa. 

 

V НAЧИН OБEЗБEЂИВAЊA 

КOНTИНУИTETA У OБAВЉAЊУ 

ДИMНИЧAРСКИХ УСЛУГA 

Члaн 25. 

Дaвaлaц димничaрских услугa 

дужaн je дa свoj рaд и пoслoвaњe oргaнизуje 

тaкo дa крoз рeaлизaциjу Прoгрaмa из члaнa 

11. oвe Oдлукe, oбeзбeди oдгoвaрajући 

oбим, врсту и квaлитeт димничaрских 

услугa. 

Члaн 26. 

Aкo дoђe дo пoрeмeћaja или 

прeкидa у рaду Дaвaoцa димничaрских 

услугa услeд вaнрeднe ситуaциje или 

других рaзлoгa кojи нису мoгли дa сe 

прeдвидe, oднoснo спрeчe, Дaвaлaц 

димничaрских услугa je oбaвeзaн дa oдмaх 

прeдузмe мeрe нa oтклaњaњу узрoкa 

пoрeмeћaja oднoснo прeкидa, и тo: 

1. рaднo aнгaжуje зaпoслeнe Дaвaoцa 

димничaрских услугa нa oтклaњaњу узрoкa 

пoрeмeћaja, oднoснo рaзлoгa збoг кojих je 

дoшлo дo прeкидa, кao и дa aнгaжуje трeћa 

лицa зa oбaвљaњe димничaрских услугa, 

2. прeдузмe мeрe кoje утврдe нaдлeжни 

oргaни Oпштинe. 

Кaдa Дaвaлaц димничaрских услугa 

нe прeдузмe мeрe из стaвa 1. oвoг члaнa, 

Oпштинскo вeћe  мoжe дa aнгaжуje другo 

прaвнo лицe или прeдузeтникa нa тeрeт 

Дaвaoцa димничaрских услугa. 

 

VI MEРE ЗAБРAНE 

Члaн 27. 

Нa димoвoдним oбjeктимa и 

вeнтилaциoним кaнaлимa ниje дoзвoљeнo: 

1. извoђeњe грaђeвинских и других рaдoвa 

бeз oдгoвaрajућeг aктa Oпштинскe упрaвe, 

2. пoстaвљaњe инстaлaциja других 

инфрaструктурних oбjeкaтa и урeђaja и 

3. кoришћeњe супрoтнo нaмeни. 

 

VII НAДЗOР 

Члaн 28. 

Пoслoвe инспeкциjскoг нaдзoрa нaд 

примeнoм oвe Oдлукe oбaвљa Oдeљeњe зa 

инспeкциjскe пoслoвe. 

 

VIII КAЗНEНE OДРEДБE 

Члaн 29. 

Нoвчaнoм кaзнoм oд 150.000,00 

динaрa кaзнићe сe зa прeкршaj Дaвaлaц 

димничaрских услугa aкo: 

1. нe дoнeсe гoдишњи Прoгрaм oбaвљaњa 

димничaрских услугa (члaн 11), 

2. нe кoнтрoлишe и нe чисти димoвoднe и 

лoжишнe oбjeктe и урeђaje у прoписaним 

врeмeнским рaзмaцимa (члaн 12.), 

3. нe врши рeдoвну кoнтрoлу и чишћeњe 

вeнтилaциoних кaнaлa и урeђaja у 

прoписaним врeмeнским рaзмaцимa (члaн 

13. стaв 1.), 

4. нa зaхтeв кoрисникa услугe нe изврши 

кoнтрoлу испрaвнoсти димoвoдних и 

лoжишних oбjeкaтa и урeђaja и нe пoступи 

у склaду сa члaнoм 14. oвe oдлукe, 

5. нe пoступи у склaду сa члaнoм 15. oвe 

Oдлукe, 

6. нe oбaвeштaвa кoрисникe услугe o 

врeмeну oбaвљaњa димничaрскe услугe нa 

нaчин из члaнa 17. oвe Oдлукe, 

7. нe вoди eвидeнциjу у склaду сa чл. 19. и 

20. oвe Oдлукe, 

8. нe чувa пoдaткe у склaду сa члaнoм 21. 

oвe Oдлукe, 
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9. нe прeдузмe мeрe нa oтклaњaњу узрoкa 

пoрeмeћaja, oднoснo прeкидa у oбaвљaњу 

димничaрских услугa (члaн 26. стaв. 1), 

Зa прeкршaj из стaвa 1. oвoг члaнa кaзнићe 

сe и oдгoвoрнo лицe Дaвaoцa димничaрских 

услугa нoвчaнoм кaзнoм oд 20.000,00 

динaрa. 

Члaн 30. 

Кaзнићe сe зa прeкршaj кoрисник 

услугe - прaвнo лицe нoвчaнoм кaзнoм oд 

150.000,00 динaрa, oдгoвoрнo лицe у 

прaвнoм лицу нoвчaнoм кaзнoм oд 

25.000,00 динaрa, кoрисник услугe - 

прeдузeтник нoвчaнoм кaзнoм oд 75.000,00 

динaрa, кoрисник услугe - физичкo лицe 

нoвчaнoм кaзнoм oд 8.000,00 динaрa aкo: 

1. нe oмoгући кoнтрoлу, и чишћeњe 

димoвoдних и лoжишних oбjeкaтa и 

урeђaja, вeнтилaциoних кaнaлa и урeђaja и 

уклaњaњe чaђи у утврђeним врeмeнским 

рaзмaцимa. 

2. aкo димoвoднe и лoжишнe oбjeктe и 

урeђaje и вeнтилaциoнe кaнaлe и урeђaje, 

кoристи супрoтнo нaмeни, нa нaчин кojи 

угрoжaвa бeзбeднoст грaђaнa и ствaрa 

oпaснoст oд пoжaрa извoди грaђeвинскe и 

другe рaдoвe бeз oдгoвaрajућeг aктa 

Oпштинскe упрaвe и пoстaвљa инстaлaциje 

других инфрaструктурних oбjeкaтa и 

урeђaja. 

 

IX ПРEЛAЗНE И ЗAВРШНE OДРEДБE 

 

Члaн 31. 

Нa свa питaњa кoja нису урeђeнa 

oвoм Oдлукoм (нaчин oдрeђивaњa цeнa зa 

кoмунaлнe услугe, oпeрaтивнe и другe мeрe 

и сл.) примeњивaћe сe Oдрeдбe Зaкoнa o 

кoмунaлним дeлaтнoстимa. 

 

Члaн 32. 

Oвa Oдлукa ступa нa снaгу oсмoг 

дaнa oд дaнa oбjaвљивaњa у "Службeнoм 

листу Oпштинe Нeгoтин". 

 

 

Број: 352-294/2018 - I/07 

30.11.2018. године 

Н е г о т и н 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

ПРЕДСЕДНИК, 

мр Милан Уруковић,с.р. 

 

 

 

 

 

На основу члана 7. Закон о превозу 

у друмском саобраћају („Сл. гласник РС", 

бр. 46/95, 66/2001, 61/2005, 91/2005, 

62/2006, 31/2011 и 68/2015 - др. 

закони),члана 32.тачка 6 Закон о локалној 

самоуправи („ Сл. гласник РС ", 

бр.129/07,83/2014-др. закон, 101/2016-др. 

закон и 47/2018) и члана 42.тачка 7 Статута 

општине Неготин ( „Сл. лист општине 

Неготин“, бр. 9/2015-пречишћен текст), 

Скупштина општине Неготин, на седници 

одржаној 30.11.2018. године, донела је  

 

 

ОДЛУКУ 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 

ОДЛУКЕ О ЛИНИЈСКОМ ПРЕВОЗУ 

ПУТНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ 

ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

 

Члан 1. 

 

 У  члану 19. став 1.Одлуке о 

линијском превозу путника на територији 

општине Неготин („Сл.лист општине 

Неготин“,број 36/2010 и 26/2015 ) иза речи „ 

саобраћај“ додају се речи:“ и комунални 

инспектор“.  

 

Члан 2. 

 

У  члану 21. иза речи „ саобраћај“ 

додају се речи:“ и комунални инспектор“. 

 

Члан 3. 

 

Одлука ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у „Службеном листу 

општине Неготин “. 

 

 

Број: 344 - 168/2018 - I/07     

Дана: 30.11. 2018.године 

Н е г о т и н   

           

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

ПРЕДСЕДНИК, 

мр Милан Уруковић,с.р. 
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На основу члана 20. став 1. тачка 2. 

Закона о управљању отпадом (“Сл. гласник 

РС”, бр.36/2009, 88/2010 и 14/2016), члана 

2. Закона о комуналним делатностима (“Сл. 

гласник РС”, бр.88/2011 и 104/2016) и члана 

42. тачка 7. Статута општине Неготин (“Сл. 

лист општине Неготин”, бр.9/2015- 

пречишћен текст), а у вези члана 39. став 3. 

Закона о прекршајима (“Сл. гласник РС”, 

бр.65/2013, 13/2016 и 98/2016-одлука УС), 

Скупштина општине Неготин, на седници 

одржаној дана  30.11.2018. године,донела је 

 

ОДЛУКУ 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 

ОДЛУКЕ О САКУПЉАЊУ 

И ПРИВРЕМЕНОМ СКЛАДИШТЕЊУ 

ГРАЂЕВИНСКОГ ОТПАДА 

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 

НЕГОТИН 

 

Члан 1. 

 У Одлуци о сакупљању и 

привременом складиштењу грађевинског 

отпада на територији општине Неготин 

(“Сл. лист општине Неготин”, бр.36/2010), 

у члану 8. став 1. мења се и гласи: 

 “Одељење за урбанизам, 

грађевинарство и заштиту животне средине 

Општинске управе општине Неготин, води 

евиденцију о сакупљеном и привремено 

складиштеном грађевинском отпаду на 

територији општине Неготин”. 

 

Члан 2. 

 Члан 9.  став 1. мења се и гласи: 

 “Инспекцијски надзор над 

применом одредаба ове Одлуке врши 

инспектор за заштиту животне средине и 

комунални инспектор Општинске управе 

општине Неготин”.   

 

Члан 3. 

 У члану 10. став 1. тачка 8. мења се 

и гласи: 

 “8. нареди ЈКП “Бадњево” у 

Неготину да надлежној служби, у 

прописаном року, достави извештај о 

количини грађевинског и асфалтног отпада 

који је привремено складиштен;” 

 

Члан 4. 

 Члан 12. мења се и гласи: 

                                                                          

“Члан 12. 

 Власнику грађевинског отпада 

издаје се прекршајни налог за следеће 

прекршаје, ако: 

•сакупљање грађевинског отпада не врши у 

складу са овом Одлуком; 

•складишти грађевински отпад ван места 

одређеног за ту намену; 

•изврши мешање грађевинског отпада са 

другим врстама отпада; 

•различите материјале у саставу 

грађевинског отпада, односно папир, 

стакло, пластику, метал не издвоји из 

грађевинског отпада и не преда лицу 

овлашћеном за сакупљање те врсте отпада; 

•не поседује потврду из члана 7. став 4. ове 

Одлуке; 

•обавља транспорт грађевинског отпада 

супротно члану 6. ове Одлуке; 

ЈКП-у “Бадњево” Неготин издаје се 

прекршајни налог за следеће прекршаје, 

ако: 

•надлежној служби не достави извештај о 

количинама грађевинског и асфалтног 

отпада који је привремено складиштен, 

односно сакупљен; 

•грађевински отпад складишти супротно 

овој Одлуци;” 

 

Члан 5. 

 Члан 13. мења се и гласи: 

                                                                    

“Члан 13. 

 За прекршаје из члана 12. 

предвиђене новчане казне су у фиксном 

износу и то: 

•за физичко лице 10.000,00 динара, 

•за одговорно лице у правном лицу 

10.000,00 динара, 

•за предузетнике 40.000,00 динара и 

•за правна лица 60.000,00 динара.” 

Члан 6. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у “Службеном 

листу општине Неготин”. 

 

 

Број: 501-123/2018 - I/07           

Дана: 30.11.2018. године 

            Н е г о т и н 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

ПРЕДСЕДНИК, 

мр Милан Уруковић, с.р. 
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На основу члана 2. став 3. тачка 4. 

Закона о комуналним делатностима (“Сл. 

гласник РС”, бр.88/2011 и 104/2016), члана 

20. став 1. тачка 2. Закона о управљању 

отпадом (“Сл. гласник РС”, бр.36/2009, 

88/2010 и 14/2016) и члана 42. тачка 7. 

Статута општине Неготин (“Сл. лист 

општине Неготин”, бр.9/2015- пречишћен 

текст), Скупштина општине Неготин, на 

седници одржаној дана  30.11.2018. године, 

донела је 

 

 

ОДЛУКУ 

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О САКУПЉАЊУ 

И ПРИВРЕМЕНОМ СКЛАДИШТЕЊУ 

КАБАСТОГ ОТПАДА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

– (пречишћен текст) - 

  

 

Члан 1. 

 

 

 У Одлуци о сакупљању и 

привременом складиштењу кабастог отпада 

на територији општине Неготин – 

пречишћен текст (“Сл. лист општине 

Неготин”, бр.10/2016), у члану 12. став 1. 

мења се и гласи: 

 “ Одељење за урбанизам, 

грађевинарство и заштиту животне средине 

Општинске управе општине Неготин води 

евиденцију о сакупљеном и привремено 

складиштеном кабастом отпаду на 

територији општине Неготин.” 

                    

 

Члан 2. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у “Службеном 

листу општине Неготин”. 

 

 

Број: 501-124/2018 - I/07           

Дана: 30.11.2018. године 

Н е г о т и н 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН                                                                           

ПРЕДСЕДНИК,                                          

мр Милан Уруковић, с.р. 

 

 

 

 

 

   На основу члана 69. Закона о 

буџетском систему („Службени гласник 

РС“,број:54/2009,73/2010,101/2010,101/2011

,93/2012,62/2013,63/2013-испр., 108/2013,1 

42/2014,68/2015 – 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  107.000,00 динарa Основној 

школи „12 СЕПТЕМБАР“ из  Неготина. 

   

II 

 

Средства из става 1. овог решења 

распоређују се у оквиру раздела 5, програма  

9 – основно образовање  и васпитање 2002, 

програмске активности – функционисање 

основних школа 2002-0001, функције 912 – 

основно образовање, Основној школи „12 

СЕПТЕМБАР“ из  Неготина и то на 

позицији 97, економска класификација 

4631- текући трансфери осталим нивоима 

власти, код корисника економска 

класификација 472700–накнаде из буџета за 

образовање, културу, науку и спорт, 

економска класификација на шестом нивоу 

472718-превоз ученика, у  износу од 

107.000,00 динара за трошкове превоза 

ученика са посебним потребама за 9. месец 

2018. године. 

    

III 

 

             О извршењу овог решења стараће се 

Одељење за буџет, финансије и локалну 

пореску администрацију. 
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IV 

 

 Решење  објавити у „Службеном 

листу општине Неготин“. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

На   основу  захтева  Основне  

школе „12 СЕПТЕМБАР“ из  Неготина за 

одобравањем додатних средстава од 

12.10.2018. године и Обавештења 

председнику општине о доношењу решења 

из текуће резерве, број: 401-595/2018-IV/04  

од  24.10.2018. године, одобравају се 

додатна   средства у износу од  107.000,00   

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.,програму  9 – основно 

образовање  и васпитање 2002, програмској 

активности – функционисање  основних 

школа 2002-0001, функцији  912 – основно 

образовање, позицији 97, економска 

класификација 4631- текући трансфери 

осталим нивоима власти, код корисника  

нису планирана  довољна средства за 

трошкове превоза ученика  са посебним 

потребама за 9. месец 2018. године, у 

Основној школи „12 СЕПТЕМБАР“ из  

Неготина. 

Из тог разлога и на основу свега 

напред наведеног, одлучено је као у 

диспозитиву  решења. 

 

Решење  доставити: OШ „12 

СЕПТЕМБАР“ из  Неготина, Управи за 

трезор Експозитури  Неготин, Одељењу за 

буџет, финансије и локалну пореску 

администрацију и архиви Општинске 

управе општине Неготин.   

 

 

Број: 401-595/2018-II/04                  

Дана: 24.10.2018. 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

,93/2012,62/2013,63/2013испр., 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  54.000,00 динарa Основној 

школи „Павле Илић Вељко“ Прахово. 

   

II 

 

 Средства из става 1. овог решења 

распоређују се у оквиру раздела 5, програма  

9 – основно образовање  и васпитање 2002, 

програмске активности – функционисање 

основних школа 2002-0001, функције 912 – 

основно образовање, пројекат – израда 

громобранске инсталације 2002-10, 

Основној школи „Павле Илић Вељко“ 

Прахово и то на позицији 108, економска 

класификација 4632- капитални трансфери 

осталим нивоима власти, код корисника 

економска класификација 511300-

капитално одржавање зграда и објеката, у 

износу од 54.000,00 динара за трошкове 

извођења радова громобранске инсталације 

и надзор радова. 

    

III 

 

             О извршењу овог решења стараће се 

Одељење за буџет, финансије и локалну 

пореску администрацију. 
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IV 

 

 Решење  објавити у „Службеном 

листу општине Неготин“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

На   основу  захтева  Основне 

школе „Павле Илић Вељко“ Прахово за 

одобравањем додатних средстава, број: 02-

3/85 од 23.10.2018.године, наш број 401-

593/2018-IV/04 од 23.10.2018.године и 

Обавештења председнику општине о 

доношењу решења из текуће резерве, број: 

401-593/2018-IV/04  од  29.10.2018. године, 

одобравају се додатна средства у износу од  

54.000,00   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.,програму  9 – основно 

образовање  и васпитање 2002, програмској 

активности – функционисање  основних 

школа 2002-0001, функцији  912 – основно 

образовање, позицији 97, економска 

класификација 463100- текући трансфери 

осталим нивоима власти, код корисника  

економска класификација 511300-

капитално одржавање зграда и објеката, 

нису планирана  довољна средства за за 

трошкове извођења радова громобранске 

инсталације и надзор радова. 

Из тог разлога и на основу свега 

напред наведеног, одлучено је као у 

диспозитиву  решења. 

Решење  доставити: Основној 

школи „Павле Илић Вељко“ Прахово, 

Управи за трезор Експозитури  Неготин, 

Одељењу за буџет, финансије и локалну 

пореску администрацију и архиви 

Општинске управе општине Неготин.   

 

 

Број: 401-593/2018-II/04                  

Дана: 29.10.2018. 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

,93/2012,62/2013,63/2013-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  444.000,00 динарa Основној 

школи „Бранислав Нушић“ Уровица. 

   

II 

 

 Средства из става 1. овог решења 

распоређују се у оквиру раздела 5, програма  

9 – основно образовање  и васпитање 2002, 

програмске активности – функционисање 

основних школа 2002-0001, функције 912 – 

основно образовање, Основној школи 

„Бранислав Нушић“ Уровица и то на 

позицији 97, економска класификација 

4631- текући трансфери осталим нивоима 

власти, код корисника економска 

класификација 424600-услуге очувања 

животне средине, науке и геодетске услуге, 

економска класификација на шестом нивоу 

424631–геодетске услуге у износу од 

24.000,00 динара за трошкове геодетских 

услуга и економска класификација 424900-

остале специјализоване услуге, економска 

класификација на шестом нивоу 424911-

остале специјализоване услуге у  износу од 

420.000,00 динара за трошкове израде 

извештаја о затеченом стању објекта, за 

потребе озакоњења објекта. 
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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  захтева  Основне  

школе „Бранислав Нушић“ Уровица за 

одобравањем додатних средстава, број: 03-

1/250 од 23.10.2018. године и Обавештења 

председнику општине о доношењу решења 

из текуће резерве, број: 401-594/2018-IV/04  

од  29.10.2018. године, одобравају се 

додатна   средства у износу од  444.000,00   

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.,програму  9 – основно 

образовање  и васпитање 2002, програмској 

активности – функционисање  основних 

школа 2002-0001, функцији  912 – основно 

образовање, позицији 97, економска 

класификација 463100- текући трансфери 

осталим нивоима власти, код корисника  

економска класификација 424000-

специјализоване услуге, нису планирана  

довољна средства за трошкове геодетских 

услуга, које су потребне да би се 

реализовао пројекат – реконструкција крова 

на школској згради 2002-13 и за трошкове 

израде извештаја о затеченом стању 

објекта, за потребе озакоњења објекта. 

Из тог разлога и на основу свега 

напред наведеног, одлучено је као у 

диспозитиву  решења. 

Решење  доставити: OШ 

„Бранислав Нушић“ Уровица, Управи за 

трезор Експозитури  Неготин, Одељењу за 

буџет, финансије и локалну пореску 

администрацију и архиви Општинске 

управе општине Неготин.   

 

Број: 401-594/2018-II/04                  

Дана: 29.10.2018. 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

,93/2012,62/2013,63/2013-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 Дому културе 

“Стеван Мокрањац“ Неготин. 

 

II 

 

Средства из става 1. овог решења 

распоређују се у оквиру раздела 5-Установе 

из области културе, глава 4, програма 13 – 

развој културе и информисања 1201, 

програмске активности – функционисање 

локалних установа културе 1201-0001, 

функције 820 – услуге културе, позиције 

276, економскe класификацијe  424900 – 

остале специјализоване услуге. 

 

   

III 

 

             О извршењу овог решења стараће се 

Одељење за буџет, финансије и локалну 

пореску администрацију. 

 

IV 

 

 Решење  објавити у „Службеном 

листу општине Неготин“. 
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О б р а з л о ж е њ е 

 

На   основу  захтева Дома културе 

„Стеван Мокрањац“ Неготин за 

одобравањем додатних средстава број: 

964/18 од 17.10.2018.године, наш број: 401-

581/2018-IV/04 од 17.10.2018.године и 

Обавештења  председника  oпштине о 

доношењу решења из текуће  резерве за 

2018. годину, број: 401-581/2018-IV/04 од  

29.10.2018. године  за  одобравањем  

додатних  средстава  за плаћањe  превоза 

КУД-у „Живорад Петровић Дудић“ из 

Јасенице за јесењи сабор фолклора у Бечу, 

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 - установе из области културе, 

глава 4, програма 13 – развој културе и 

информисања 1201, програмске активности 

– функционисање локалних установа 

културе 1201-0001, функције 820 – услуге 

културе, планирана средства на позицији 

276 су недовољна за 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 и архиви Општинске 

управе општине Неготин.   

                                                  

 

Број: 401-581/2018-II/04                  

Дана: 29.10.2018. 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, 62/2013, 63/2013-испр., 

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

103/2015, 99/2016 и 113/2017),  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  40.000,00 динара.  

 

II 

 

 Средства из става 1. овог решења 

распоређују се у оквиру раздела 5- 

Канцеларија за младе, програма 14-развој 

спорта и омладине 1301, програмске 

активности–спровођење омладинске 

политике 1301-0005, функције 810 – услуге 

рекреације и спорта, позиције 150-услуге по 

уговору, економскe класификацијe 423400-

услуге информисања, у износу  од  

40.000,00  динара. 

   

III 

 

             О извршењу овог решења стараће се 

Одељење за буџет, финансије и локалну 

пореску администрацију. 

 

IV 

 

 Решење  објавити у „Службеном 

листу општине Неготин“. 

 

 

 

 

 

 



Број 32  Страна 1045                  „Службени лист општине Неготин“                        30.11.2018. 

 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

На   основу   захтева Одељења за 

друштвене делатности, привреду и развој: 

број: 401-569/2018-IV/05 од 15.10.2018. 

године, обавештења  председника  oпштине 

о доношењу решења из текуће  резерве за 

2018. годину, број: 401-609/2018-IV/04  од  

30.10.2018. године  за одобравањем  

додатних  средстава  за  организовање 

фестивала удружења „ТУБЕ ЗОНЕ“ под 

називом „Youtubers night festival”, 

одобравају се  додатна   средства у износу  

од  40.000,00   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- Канцеларија за младе, програму 

14-развој спорта и омладине 1301, 

програмској активности–спровођење 

омладинске политике 1301-0005, функцији 

810 – услуге рекреације и спорта, позицији 

150-услуге по уговору, економска 

класификација 423400-услуге 

информисања, нису планирана довољна 

средства за организацију фестивала.  

Из тог разлога и на основу свега 

напред наведеног, одлучено је као у 

диспозитиву  решења. 

 

Решење  доставити: Одељењу за 

друштвене делатности, привреду и развој, 

Управи за трезор Експозитури  Неготин, 

Одељењу за буџет, финансије и локалну 

пореску администрацију и архиви 

Општинске управе општине Неготин.   

                                                 

Број: 401-609/2018-II/04                  

Дана: 30.10.2018. године                                                              

Н е г о т и н  

 

 

 ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ НЕГОТИН                                         

Владимир Величковић, 

 дипл. педагог физичке културе,с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Република  Србија 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ 

НЕГОТИН 

Одељење за буџет, финансије и  

локалну пореску администрацију 

Број: 401-590/2018-IV/04 

24.10.2018. 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 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 

„Седам чуда округа Мехединци и Борски“ 

1502-04, функција 473 - туризам, позиција 

261, економска класификација 423000-

услуге по уговору, економска 

класификација на четвртом нивоу  423400 – 

услуге информисања, у  износу од 

340.000,00 динара, извор 01, ради 

обезбеђења средстава за редован рад 

Туристичке организације  општине 

Неготин. 

II 

 Измена апропријација ће се 

извршити умањењем позиције Одлуке о 

буџету општине Неготин за 2018.годину, и 

то: 

   - позиција 261, економска 

класификација 423000-услуге по уговору, 

економска класификација на четвртом 

нивоу 423400 – услуге информисања, за 

9,99%, извор  финансирања 01, у  износу од  

340.000,00  динара.  
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III 

Износ  од  340.000,00  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:  

- на позицији 237-услуге по 

уговору, економска класификација 423600-

угоститељске услуге у износу од 

6.000,00динара и економска класификација 

423700-репрезентација у износу од 

62.000,00динара; 

- пројекат: „Остали пројекти из 

области туризма“ на позицији 252-услуге 

по уговору,  економска  класификација  

423400 – услуге информисања у износу од 

18.000,00 динара и економска 

класификација 423900-остале опште услуге 

у износу од 191.000,00 динара; 

- пројекат: „Концерт посвећен 

Луису“  1502-03,  на позицији 256-услуге по 

уговору, економска  класификација  423700 

– репрезентација у износу од 57.000,00 

динара и економска класификација 423900-

остале опште услуге у износу од 5.000,00 

динара; 

- пројекат: „Седам чуда округа 

Мехединци и Борски“, на позицији 266 – 

Машине и опрема, економска 

класификација 512200-административна 

опрема у износу од 1.000,00 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.  програму  4-развој 

туризма  1502, програмској активности- 

управљање развојем туризма  1502-0001, 

функцији 473 – туризам, на позицији 237-

услуге по уговору, економској 

класификацији 423600-угоститељске услуге 

и економској класификација 423700-

репрезентација; пројекат: „Остали пројекти 

из области туризма“ на позицији 252-услуге 

по уговору,  економској  класификацији  

423400 – услуге информисања и економској 

класификацији 423900-остале опште 

услуге; пројекат: „Концерт посвећен 

Луису“ 1502-03 на позицији 256-услуге по 

уговору, економској  класификацији  

423700 – репрезентација и економској 

класификацији 423900-остале опште услуге 

и пројекат: „Седам чуда округа Мехединци 

и Борски“ на позицији 266 – Машине и 

опрема, економској класификацији 512200-

административна опрема,  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. 
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Република Србија 

ОПШТИНСКА УПРАВА  

ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

Одељење за буџет, финансије и  

локалну пореску администрацију 

Број: 401-597/2018-IV/04 

25.10.2018. 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 ОШ  “Ј.Ј.ЗМАЈ“ 

ЈАБУКОВАЦ У  2018.  ГОДИНИ 

 

I 

 Одобрава се промена 

апропријација ОШ “Ј.Ј.ЗМАЈ” Јабуковац - 

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 54.000,00 динара, ради обезбеђења 

средстава за накнаде трошкова за превоз на 

посао и са посла. 

 

II 

 Промена апропријације односи се 

на промену у финансијском плану ОШ 

“Ј.Ј.ЗМАЈ” Јабуковац - 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  

54.000,00 динара. 

 

 

 

 III 

  Износ од 54.000,00 динара,  

преусмерава се за намене недовољно 

планиране у финансијском плану буџетског 

корисника за 2018.годину а  ради  

обезбеђења средстава  за редован рад ОШ 

“Ј.Ј.ЗМАЈ” Јабуковац у 2018.години и то за 

намену – позицију, накнаде трошкова за 

запослене, економска класификација 

415100 – накнаде трошкова за запослене у 

износу од 54.000,00 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 “Ј.Ј.ЗМАЈ” 

Јабуковац - основно образовање . 

 

VI 

 О  реализацији дате сагласности 

стараће се Одељење за буџет, финансије и 

локалну пореску администрацију. 

VII 

 Сагласност за промену 

апропријација ОШ “Ј.Ј.ЗМАЈ” Јабуковац, 

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 - 
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функционисање основних школа 2002-0001, 

функцијa 912 – Основно образовање, на 

позицији 97 - намени - накнаде трошкова за 

запослене, економска класификација 

415100 – накнаде трошкова за запослене,  

извора 01, нису предвиђена довољна 

средства за накнаде трошкова за превоз на 

посао и са посла. 

 Из тог разлога и на основу свега 

напред наведеног,одлучено је као у 

диспозитиву  решења. 

 

РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:  ОШ 

“Ј.Ј.ЗМАЈ” Јабуковац - 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: 401-602/2018-IV/04 

26.10.2018. 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 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  604.000,00  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: 

 - позиција 169- зграде и 

грађевински објекти, економска 

класификација  511200- изградња зграда и 

објеката,  за 0.93% у  износу од  604.000,00   

динара, извор  финансирања 01.  

 

III 

Износ  од  604.000,00 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 Пројекат: 

Санација и адаптација топловода од 

топлане Борска до улице Србе Јовановића 

0602-01, позицији 172- 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“. 
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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 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  15- опште услуге 

локалне самоуправе 0602, програмској 

активности - функционисање локалне 

самоуправе 0602-0001, функцији 130–

опште услуге, пројекат: Санација и 

адаптација топловода од топлане Борска до 

улице Србе Јовановића 0602-01, на 

позицији 172- зграде и грађевински објекти, 

економској класификацији 511300 – 

капитално одржавање зграда и објеката, 

извор 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: 401-604/2018-IV/04 

29.10.2018. 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 ОШ  “ПАВЛЕ ИЛИЋ 

ВЕЉКО“ ДУШАНОВАЦ У  2018.  

ГОДИНИ 

 

I 

 
 Одобрава се промена 

апропријација  основној школи “ПАВЛЕ 

ИЛИЋ ВЕЉКО“ Душановац,   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, пројекат–ОШ 

„Павле Илић Вељко“ Душановац-израда 

септичке јаме 2002-04, функцију 912 – 

Основно образовање, позиција 102, 

економска класификација 463 -  капитални 

трансфери осталим нивоима власти, код 

корисника економска класификација 

511300 – капитално одржавање зграда и 

објеката, извор финансирања 01, у износу 

од 132.000,00 динара, ради обезбеђења 

средстава за редован рад ОШ „ПАВЛЕ 

ИЛИЋ ВЕЉКО“ Душановац у 2018.години. 

 

II 

 

 Промена апропријације односи се 

на умањење позиције Одлуке о буџету 

општине Неготин за 2018.годину, пројекат–

ОШ „Павле Илић Вељко“ Душановац-

израда септичке јаме 2002-04 и промену у 

финансијском плану ОШ „ПАВЛЕ ИЛИЋ 

ВЕЉКО“ Душановац - основно образовање 
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за 2018. годину тако што се умањује 

позиција 102- економска класификација 463 

-  капитални трансфери осталим нивоима 

власти, код корисника економска 

класификација 511300 – капитално 

одржавање зграда и објеката, за 6,25%, 

извор финансирања 01, у износу од  

132.000,00 динара. 

 

 III 

 

  Износ од 132.000,00 динара,  

преусмерава се за намене недовољно 

планиране Одлуком о буџету општине 

Неготин и у финансијском плану буџетског 

корисника за 2018.годину а  ради  

обезбеђења средстава  за редован рад ОШ 

„ПАВЛЕ ИЛИЋ ВЕЉКО“ Душановац у 

2018.години, и то на пројекат-ОШ „Павле 

Илић Вељко“ Душановац-Израда 

громобранске инсталације 2002-05, 

позицију 103, економска класификација 463 

-  капитални трансфери осталим нивоима 

власти, код корисника економска 

класификација 511300 – капитално 

одржавање зграда и објеката у износу од 

132.000,00 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 наодговарајућим 

позицијама Одлуке о буџету општине 

Неготин за 2018.годину и у финансијском 

плану ОШ “ ПАВЛЕ ИЛИЋ ВЕЉКО“ 

Душановац - основно образовање . 

 

VI 

 
 О  реализацији дате сагласности 

стараће се Одељење за буџет, финансије и 

локалну пореску администрацију.            

VII 

 

 Сагласност за промену 

апропријација ОШ “ ПАВЛЕ ИЛИЋ 

ВЕЉКО“ Душановац - 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, 

пројекат–ОШ „Павле Илић Вељко“ 

Душановац-Израда громобранске 

инсталације 2002-05, позицију 103, 

економска класификација 463 -  капитални 

трансфери осталим нивоима власти, код 

корисника економска класификација 

511300 – капитално одржавање зграда и 

објеката, 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 “ 

ПАВЛЕ ИЛИЋ ВЕЉКО“ Душановац - 

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: 401-601/2018-IV/04 

26.10.2018. 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  307 –материјал, 

економска класификација  426800 –

материјали за одржавање хигијене и 

угоститељство, у износу од 120.000,00 

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  307 – материјал, 

економска класификација  426800 –

материјали за одржавање хигијене и 

угоститељство, извор финансирања 01, за 1 

% у износу од 120.000,00 динара; 

                             

III 

 Износ од 120.000,00 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  300- накнада трошкова за 

запослене, економска класификација 

415100-накнаде трошкова за запослене, 

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.  
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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 300- накнада 

трошкова за запослене, економска 

класификација 415100-накнаде трошкова за 

запослене, 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: 

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: 401-618/2018-IV/04 

05.11.2018. 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 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 35.000,00 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 

5,56%, економска класификација 416100 – 

награде запосленима и остали посебни 

расходи, извор финансирања 01, у износу 

од 35.000,00 динара. 

 

 

 III 

 

  Износ од 35.000,00 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 10.000,00 динара, 

економска класификација 426300 – 

материјал за образовање и усавршавање 

запослених у износу од  5.000,00 динара,  

економска класификација 426800 – 

материјал за одржавање хигијене и 

угоститељство у износу од  10.000,00 

динара и економска класификација 426900 

– материјал за посебне намене  у износу од  

10.000,00 динара у оквиру раздела, главе, 

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 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., програму 9-основно образовање 

и васпитање 2002, програмској активности - 

функционисање основних школа 2002-0001, 

функцији 912 – Основно образовање, на 

позицији - намени -материјал, eкономској 

класификацији 426100 – административни 

материјал, економској класификацији 

426300 – материјал за образовање и 

усавршавање запослених, економској 

класификацији 426800 – материјал за 

одржавање хигијене и угоститељство и 

економској класификацији 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. 
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