
Број 35  Страна 1179               „Службени лист општине Неготин“                        28.12.2018. 

На основу члана члана 32. тачка 6. Закона 

о локалној самоуправи („Службени гласник 

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

др.закон, 101/2016-др. закони 47/2018), члана 3. 

тачка 24. и члана 7. став 1. тачка 1. Закона о 

јавним набавкама („Службени гласник Републике 

Србије“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и члана 

42. тачка 52. Статута општине Неготин 

(„Службени лист општине Неготин“, број 9/2015 – 

пречишћен текст), Скупштина општине Неготин, 

на седници одржаној дана 28.12.2018. године, 

донео је  

 

О Д Л У К У 

О ДОДЕЉИВАЊУ ИСКЉУЧИВОГ ПРАВА 

ЈАВНOМ ПРЕДУЗЕЋУ 

ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ  

„ БАДЊЕВО“ НЕГОТИН НА ОБАВЉАЊЕ 

ДЕЛАТНОСТИ ПРУЖАЊА УСЛУГА У 2019. 

ГОДИНИ 

 

Члан 1. 

Јавном предузећу за комуналне 

делатности „Бадњево“ Неготин, чији је оснивач 

општина Неготин, ДОДЕЉУЈЕ СЕ искључиво 

право на обављање делатности пружања услуга 

одређених одлукама о оснивању и статутом овог 

јавног предузећа, на територији општине Неготин 

и од значаја за општину Неготин 

 

Члан 2. 

Делатности из члана 1. ове Одлуке 

обављаће се у складу са планираним средствима 

према Одлуци којом се утврђује буџет општине 

Неготин за 2019. годину.  

 

Члан 3. 

За обављање делатности из члана 1. ове 

Одлуке неће се примењивати Закон о јавним 

набавкама („Службени гласник Републике 

Србије“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015). 

 

Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном листу општине 

Неготин“. 

 

Број: 023-25/2018-I/07 

28.12.2018.године 

Н е г о т и н  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

ПРЕДСЕДНИК, 

мр Милан Уруковић, с.р. 

 

 

На основу члана 44. став 2.  Закона о 

култури („ Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 13/2016 и 

30/2016 - испр.), члана 32. тачка  20. Закона о 

локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 

129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др. закони 

47/2018) и члана 42. тачка 34.  Статута општине 

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

9/2015-пречишћен текст), Скупштина општине 

Неготин на седници одржаној, дана 28.12.2018. 

године, д о н е л а    ј е 

 

 

Р  Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ  

РАДА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ 

ДОМА КУЛТУРЕ “СТЕВАН МОКРАЊАЦ“ 

ЗА 2019. ГОДИНУ 

 

 

Члан 1. 

 

 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм 

рада са финансијским планом Дома културе „ 

Стеван Мокрањац“ за 2019.  годину који је донео 

Управни одбор Дома културе „ Стеван 

Мокрањац“, на седници одржаној 18. децембра 

2018.  године. 

 

Члан 2. 

 

 Ово Решење објавити у „Службеном 

листу општине Неготин“. 

 

Број: 402 -76/2018-I/07 

Дана: 28.12.2018.године 

Н е г о т и н  

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

ПРЕДСЕДНИК, 

мр Милан Уруковић, с.р. 
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На основу члана 44. став 2.  Закона о 

култури („ Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 13/2016 и 

30/2016 - испр.), члана 32. тачка  20. Закона о 

локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 

129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др. закони 

47/2018) и члана 42. тачка 34.  Статута општине 

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

9/2015-пречишћен текст), Скупштина општине 

Неготин на седници одржаној, дана 28.12.2018. 

године, д о н е л а    ј е 

 

 

Р  Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ  

РАДА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ 

ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА У НЕГОТИНУ ЗА 

2019. ГОДИНУ 

 

 

Члан 1. 

 

 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм 

рада са финансијским планом Историјског архива 

у Неготину за 2019.  годину који је донео Управни 

одбор Историјског архива у Неготину, на седници 

одржаној 17. децембра 2018.  године. 

 

Члан 2. 

 

 Ово Решење објавити у „Службеном 

листу општине Неготин“. 

 

Број: 402 - 77/2018-I/07 

Дана: 28.12.2018.године 

Н е г о т и н  

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

ПРЕДСЕДНИК, 

мр Милан Уруковић, с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На основу члана 44. став 2.  Закона о 

култури („ Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 13/2016 и 

30/2016 - испр.), члана 32. тачка  20. Закона о 

локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 

129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др. закони 

47/2018) и члана 42. тачка 34.  Статута општине 

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

9/2015-пречишћен текст), Скупштина општине 

Неготин на седници одржаној, дана 28.12.2018. 

године, д о н е л а    ј е 

 

 

Р  Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ  

РАДА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ 

МУЗЕЈА КРАЈИНЕ ЗА 2019. ГОДИНУ 

 

 

Члан 1. 

 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм 

рада са финансијским планом Музеја Крајине за 

2019.  годину који је донео Управни одбор Музеја 

Крајине, на седници одржаној 5. децембра 2018.  

године. 

 

Члан 2. 

 

Ово Решење објавити у „Службеном 

листу општине Неготин“. 

 

Број: 402 - 78/2018-I/07 

Дана: 28.12.2018.године 

Н е г о т и н  

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

ПРЕДСЕДНИК, 

мр Милан Уруковић, с.р. 
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На основу члана 32. тачка 20. Закона о 

локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, 129/2007, 

83/2014-др.закон, 101/2016-др. закони 47/2018) и 

члана 42. тачка 34. Статута општине Неготин. 

(«Сл.лист општине Неготин»,број: 9/2015-

пречишћен текст),  Скупштина општине Неготин 

на седници одржаној 28.12.2018. одине, донела је 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 

РАДА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЗА 

2019. ГОДИНУ ТУРИСТИЧКЕ 

ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ  НЕГОТИН  
 

Члан 1. 

 

 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм 

рада са Финансијским планом за 2019. годину 

Туристичке организације општине  Неготин, који 

је Управни одбор Туристичке организације 

општине  Неготин донео на седници 19.12.2019. 

године. 

 

Члан 2. 

 

  Ово Решење објавити у „Службеном 

листу општине Неготин “. 

 

Број: 402 - 79/2018-I/07 

Дана: 28.12.2018. године  

Н е г о т и н  

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

ПРЕДСЕДНИК, 

мр Милан Уруковић, с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На основу члана 44. став 2.  Закона о 

култури („ Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 13/2016 и 

30/2016 - испр.), члана 32. тачка  20. Закона о 

локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 

129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др. закони 

47/2018) и члана 42. тачка 34.  Статута општине 

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

9/2015-пречишћен текст), Скупштина општине 

Неготин на седници одржаној, дана 28.12.2018. 

године, д о н е л а    ј е 

 

 

Р  Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ  

РАДА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ 

НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ “ДОСИТЕЈ 

НОВАКОВИЋ“ ЗА 2019. ГОДИНУ 

 

 

Члан 1. 

 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм 

рада са финансијским планом Народне 

библиотеке „ Доситеј Новаковић“ за 2019.  годину 

који је донео Управни одбор Народне библиотеке 

„ Доситеј Новаковић“, на седници одржаној 18. 

децембра 2018.  године. 

 

Члан 2. 

 

Ово Решење објавити у „Службеном 

листу општине Неготин“. 

 

Број: 402 - 80/2018-I/07 

Дана: 28.12.2018. године 

Н е г о т и н  

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

ПРЕДСЕДНИК, 

мр Милан Уруковић, с.р. 
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На основу члана 116. Закона о основама 

система образовања и васпитања („Сл.гласник 

РС“,бр. 88/2017) и члана 42. тачка 52. Статута 

општине Неготин („Сл. лист општине Неготин“, 

бр.9/2015 – пречишћен текст), Скупштина  

општине Неготин, на седници одржаној 

28.12.2018. године, донела је  

 

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

      „ MOMЧИЛО РАНКОВИЋ “ У РАЈЦУ 

 

Члан 1. 

 За чланове Школског одбора Основне школе 

„ Момчило Ранковић“ у Рајцу именују се: 

1. Веља Гицовић , представник јединице 

локалне самоуправе,  

2. Десимир Симоновић, представник 

јединице локалне самоуправе, 

3. Тихомир Балановић, представник 

јединице локалне самоуправе, 

4. Бранислава Радуловић , представник из 

реда запослених,  

5. Александра Таинџић, представник из реда 

запослених, 

6. Драгана Бабић, представник из реда 

запослених, 

7. Зоран Станојевић, представник из реда 

родитеља, 

8. Слађан Станисављевић, представник из 

реда родитеља и 

9. Павловић Данијела, представник из реда 

родитеља.  

Члан 2. 

Мандат чланова Школског одбора 

Основне школе „ Момчило Ранковић“ у Рајцу 

траје четири године.  

Члан 3. 

Ово Решење је коначно у Управном поступку. 

Члан 4. 

Ово Решење објавити у „Службеном листу 

општине Неготин“. 

 

Број: 022 - 91/2018-I/07 

28.12.2018. године  

Н е г о т и н  

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

ПРЕДСЕДНИК, 

мр Милан Уруковић,с.р. 

На основу члана 41. став 3. и члана 45. 

став 4. Закона о култури (Сл. гласник РС“, 

бр.72/2009, 13/2016 и 30/2016–испр.), члана 32. 

тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Сл. 

гласник РС“, бр.129/2007, 83/2014 – др.закон, 

101/2016-др.закон и 47/2018) и члана 42. тачка 10. 

Статута општине Неготин („Сл. лист општине 

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

Скупштина општине Неготин на седници 

одржаној дана 28.12.2018. године, донела је  

 

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ И 

НАДЗОРНОГ ОДБОРА НАРОДНЕ 

БИБЛИОТЕКЕ“ДОСИТЕЈ НОВАКОВИЋ“  

НЕГОТИН 

 

I 

ИМЕНУЈЕ СЕ Управни одбор Народне 

библиотеке „ Доситеј Новаковић “  Неготин, на 

мандатни период од 4 године, у саставу:  

 

1.Саша Станимировић, представник оснивача - 

председник,  

2. Предраг  Крстић, представник оснивача,  

3.Марија Думитрашковић , представник оснивача,  

4. Наташа Трајковић, представник из реда 

запослених и  

5. Весна Миловановић, представник из реда 

запослених.  

II 

ИМЕНУЈЕ СЕ Надзорни одбор Народне 

библиотеке „ Доситеј Новаковић “  Неготин, на 

мандатни период од 4 године,  у саставу:  

 

1. Снежана Гугић, представник оснивача - 

председник,  

2. Данијела Милорадовић, представник оснивача 

и 

3. Надежда Бак, представник из реда запослених.  

III 

Ово решење објавити у „Службеном 

листу општине Неготин“. 

 

Број: 022 - 90/2018-I/07 

Дана: 28.12.2018. године 

Н е г о т и н  

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

ПРЕДСЕДНИК, 

мр Милан Уруковић,с.р. 



Број 35  Страна 1183               „Службени лист општине Неготин“                        28.12.2018. 

 

На основу члана 12. став 1. Закона о управљању отпадом ("Службени гласник РС", бр. 36/09, 88/10 и 

14/16) и члана 42. тачка 52. Статута општине Неготин ("Службени лист општине Неготин", бр.9/2015-

пречишћен текст), Скупштина општине Неготин, по претходно прибављеној сагласности Министарства 

заштите животне средине Републике Србије, број 19-00-00406/2018-06 од 23.10.2018. године, на седници 

одржаној 28.12.2018. године, донела је   

 

     

О Д Л У К У 

О УСВАЈАЊУ РЕГИОНАЛНОГ ПЛАНА УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ ЗА ГРАД ЗАЈЕЧАР И 

ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ, БОР,КЛАДОВО, МАЈДАНПЕК, НЕГОТИН И КЊАЖЕВАЦ 

 

 

Члан 1.  
  

 Усваја се Регионални план управљања отпадом за град Зајечар и  општине Бољевац, Бор, Кладово, 

Мајданпек, Неготин и Књажевац. 

 

Члан 2.  
 

 Саставни део ове Одлуке су Регионални план управљања отпадом за град Зајечар и општине 

Бољевац, Бор, Кладово, Мајданпек, Неготин и Књажевац и Решење о издавању сагласности на „Регионални 

план управљања отпадом за град Зајечар и општине Бољевац, Бор, Кладово, Мајданпек, Неготин и 

Књажевац“. 

  

Члан 3. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Неготин“.  

 

   

  

Број: 352 - 306/2018-I/07 

28.12.2018. године  

Неготин  

 

 

 

 

 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

ПРЕДСЕДНИК 

mр МиланУруковић, с.р. 

 

 

 

 

РЕГИОНАЛНОГ ПЛАНА УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ ЗА ГРАД ЗАЈЕЧАР И ОПШТИНЕ 

БОЉЕВАЦ, БОР,КЛАДОВО, МАЈДАНПЕК, НЕГОТИН И КЊАЖЕВАЦ налази се на диску. 
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Број 35  Страна 1187               „Службени лист општине Неготин“                        28.12.2018. 

На основу члана 21. Закона о управљању отпадом ("Службени гласник РС", бр. 36/09, 88/10 и 14/16) 

и члана 42. тачка 52. Статута општине Неготин ("Службени лист општине Неготин", бр.9/2015-пречишћен 

текст), Скупштина општине Неготин, на седници одржаној 28.12.2018. године, донела је   

 

ОДЛУКУ 

О  ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА НАЦРТ УГОВОРА О ЗАЈЕДНИЧКОМ УПРАВЉАЊУ 

КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ ИЗМЕЂУ  ГРАДОВА ЗАЈЕЧАРА И  БОРА И ОПШТИНА 

МАЈДАНПЕК, НЕГОТИН ,КЊАЖЕВАЦ, КЛАДОВО, 

И БОЉЕВАЦ  

 

Члан 1. 
  

 Даје се сагласност на Нацрт Уговора о заједничком управљању комуналним отпадом између 

градова Зајечара и Бора и општина Мајданпек, Неготин, Књажевац, Кладово и Бољевац. 

Члан 2. 
 

  Саставни део ове Одлуке је Нацрт Уговора о заједничком управљању комуналним отпадом између 

градова Зајечара и Бора и општина Мајданпек, Неготин, Књажевац, Кладово и Бољевац. 

Члан 3. 

 

 Овлашћује се Председник општине Неготин,  Владимир Величковић, за потписивање Уговора из 

члана 1. ове Одлуке.  

    Члан 4.  

 

  Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине 

Неготин“.  

 

   

  

Број: 352 - 307/2018-I/07 

28.12.2018. године  

Неготин  

 

 

 

 

 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

ПРЕДСЕДНИК 

mр МиланУруковић, с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28.12.2018.                         „Службени лист општине Неготин“             Број  35 страна 1188 
 

 



Број 35  Страна 1189               „Службени лист општине Неготин“                        28.12.2018. 

 



28.12.2018.                         „Службени лист општине Неготин“             Број  35 страна 1190 
 

 



Број 35  Страна 1191               „Службени лист општине Неготин“                        28.12.2018. 

 



28.12.2018.                         „Службени лист општине Неготин“             Број  35 страна 1192 
 

 



Број 35  Страна 1193               „Службени лист општине Неготин“                        28.12.2018. 

 



28.12.2018.                         „Службени лист општине Неготин“             Број  35 страна 1194 
 

 



Број 35  Страна 1195               „Службени лист општине Неготин“                        28.12.2018. 

 



28.12.2018.                         „Службени лист општине Неготин“             Број  35 страна 1196 
 

 



Број 35  Страна 1197               „Службени лист општине Неготин“                        28.12.2018. 

На основу члана 32. тачка  20. Закона о 

локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 

129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др. закони 

47/2018) и члана 42. тачка 34.  Статута општине 

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

9/2015-пречишћен текст), Скупштина општине 

Неготин на седници одржаној дана 28.12.2018. 

године, д о н е л а    ј е 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 

РАДА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 

НЕГОТИН  ЗА 2019. ГОДИНУ СА 

ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ  
 

Члан 1. 

 

                   ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм 

рада Центра за социјални рад у Неготину за 2019. 

годину са финансијским планом, који је Управни 

одбор Центра за социјални рад  Неготин донео на 

седници 24. децембра 2018. године. 

 

Члан 2. 

 

 Ово Решење објавити у „Службеном 

листу општине Неготин“. 

 

 

Број: 402 - 81/2018-I/07 

Дана: 28.12.2018. године 

Н е г о т и н  

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

ПРЕДСЕДНИК, 

мр Милан Уруковић, с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На основу члана 32. тачка 9. Закона о 

локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 

129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др. закони 

47/2018), члана 69. Закона о јавним предузећима 

(„Сл. гласник РС“, бр. 15/2016) и члана 42. тачка 

10. Статута општине Неготин („Сл. лист општине 

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

Скупштина општине Неготин на седници 

одржаној 28.12.2018. године, д о н е л а ј е 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О 

II ИЗМЕНИ СТАТУТА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

„БАДЊЕВО“ НЕГОТИН 

 

I 

 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку 

број 4227-05/2018 о II измени статута Јавног 

предузећа за комуналне делатности „Бадњево“ 

Неготин, коју је донео Надзорни одбор Јавног 

предузећа за комуналне делатности 

„Бадњево“Неготин, на седници одржаној дана 

24.12.2018. године.  

 

II 

 

Ово Решење објавити у „Службеном 

листу општине Неготин“. 

 

 

Број: 110 - 5/2018-I/07 

Дана: 28.12.2018. године 

Н е г о т и н  

 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

ПРЕДСЕДНИК, 

мр Милан Уруковић,с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28.12.2018.                         „Службени лист општине Неготин“             Број  35 страна 1198 
 

На основу члана 69. Закона о буџетском 

систему („Службени гласник РС“,број: 

54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/201

3,63/2013-испр.,108/2013,142/2014,68/2015 – др. 

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

Одлуке о буџету општине Неготин за 2018. 

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

31/2017, 20/2018 и 31/2018), 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, 20/2018 и 

31/2018),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  485.000,00 

динара.  

 

II 
 Средства из става 1. овог решења 

распоређују се у оквиру раздела 5. Месне 

заједнице, главе 1, програма 15.-опште услуге 

локалне самоуправе  0602, програмске активности 

–функционисање месних заједница  0602-0002, 

функције 160 – опште јавне услуге 

некласификоване на другом месту, позиције 203, 

економскe класификацијe  424900- остале 

специјализоване услуге, у износу  од  485.000,00   

динара. 

   

III 

             О извршењу овог решења стараће се 

Одељење за буџет, финансије и локалну пореску 

администрацију. 

 

IV 

 Решење  објавити у „Службеном листу 

општине Неготин“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

На   основу   захтева МЗ Прахово, број: 

11/2018 од 29.11.2018. године, Oдлуке о издавању 

наруџбенице, број: 4040-52/2018-II/04, Пројектног 

задатка, образца понуде, број 141/7-18 од 

23.07.2018. године, Извештаја о спровођењу 

поступка јавне набавке наруџбеницом, број: 4040-

52/2018-II/04 од 25.07.2018.године, Уговора о 

изради пројекта изведеног стања, број: 4040-

52/2018-II/04 од 26.07.2018.године, Анекса број 1. 

Уговора о изради пројекта изведеног стања, број: 

4040-52/2018-II/04-1 од 03.09.2018.године, рачун 

бр. 3/2018 од 03.10.2018.године  и  Обавештења  

председнику  oпштине о доношењу решења из 

текуће резерве за 2018.годину, број: 401-659/2018-

IV/04 од  29.11.2018. године за одобравањем  

додатних  средстава у износу  од  485.000,00   

динара из текуће  резерве. 

Одлуком о буџету општине Неготин за 

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

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

заједнице, глава 1.,програм 15.-опште услуге 

локалне самоуправе  0602, програмска активност 

–функционисање месних заједница  0602-0002, 

функција 160 – опште јавне услуге 

некласификоване на другом месту, нису 

планирана довољна средства на  позицији 203, 

економска класификација  424900 – остале 

специјализоване услуге, за плаћање по рачуну 

3/2018 за пројекат за извођење за озакоњење 

јавног пословног објекта Дома културе у 

Прахову.. 

Из тог разлога и на основу свега напред 

наведеног, одлучено је као у диспозитиву  

решења. 

Решење  доставити: МЗ Прахово, 

Управи за трезор Експозитури  Неготин, Одељењу 

за буџет, финансије и локалну пореску 

администрацију и архиви Општинске управе 

општине Неготин.   

 

Број: 401-659/2018-II/04                  

Дана: 29.11.2018. године                                                              

Н е г о т и н 

 

 

ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

Владимир Величковић, 

дипл. педагог физичке културе,с.р. 

 

 

 

 

           



Број 35  Страна 1199               „Службени лист општине Неготин“                        28.12.2018. 

 На основу члана 69. Закона о буџетском 

систему („Службени гласник РС“,број: 

54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/201

3,63/2013-испр.,108/2013,142/2014,68/2015 – др. 

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

Одлуке о буџету општине Неготин за 2018. 

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

31/2017, 20/2018 и 31/2018), 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, 20/2018 и 

31/2018), 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  89.000,00 

динарa Основној школи „Бранислав Нушић“ 

Уровица. 

 

I

I 

 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 5.000,00 динара за трошкове 

геодетских услуга и економска класификација 

424900-остале специјализоване услуге, економска 

класификација на шестом нивоу 424911-остале 

специјализоване услуге у  износу од 84.000,00 

динара за трошкове израде извештаја о затеченом 

стању објекта, за потребе озакоњења објекта. 

    

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: 03-1/285 од 16.11.2018. 

године и Обавештења председнику општине о 

доношењу решења из текуће резерве, број: 401-

633/2018-IV/04  од  04.12.2018. године, одобравају 

се додатна   средства у износу од  89.000,00   

динара из текуће резерве. 

Одлуком о буџету општине Неготин за 

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

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

9 – основно образовање  и васпитање 2002, 

програмској активности – функционисање  

основних школа 2002-0001, функцији  912 – 

основно образовање, позицији 97, економској 

класификацији 463100- текући трансфери осталим 

нивоима власти, код корисника  економска 

класификација 424000-специјализоване услуге, 

нису планирана  довољна средства за трошкове 

обрачунатог ПДВ-а по рачуну бр. 54/2018 од 

01.11.2018.године, издатог од стране геодетског 

бироа „Геоцентар“ за извршене геодетске услуге, 

које су потребне да би се реализовао пројекат – 

реконструкција крова на школској згради 2002-13 

и за трошкове обрачунатог ПДВ-а по рачуну бр. 

28 од 15.11.2018.године, издатог од стране радње 

за грађевинску делатност и пројектовање 

„ГРМИНГ“ Ниш, за израђен извештај 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: 401-633/2018-II/04                  

Дана: 04.12.2018. године                                                              

Н е г о т и н 

 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

Владимир Величковић, 

дипл. педагог физичке културе,с.р. 

 

 

 

 



28.12.2018.                         „Службени лист општине Неготин“             Број  35 страна 1200 
 

  На основу члана 69. Закона о буџетском 

систему („Службени гласник РС“,број: 

54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/201

3,63/2013-испр.,108/2013,142/2014,68/2015 – др. 

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

Одлуке о буџету општине Неготин за 2018. 

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

31/2017, 20/2018 и 31/2018), 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, 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  90.000,00 динарa 

Неготинској гимназији. 

   

II 

 

 Средства из става 1. овог решења 

распоређују се у оквиру раздела 5, програма  10 – 

средње образовање  и васпитање 2003, програмске 

активности – функционисање средњих школа 

2003-0001, функције 920 – средње образовање, 

Неготинској гимназији и то на позицији 112, 

економска класификација 4631- текући трансфери 

осталим нивоима власти, код корисника 

економска класификација 422400–трошкови 

путовања ученика, у износу од 90.000,00 динара за 

трошкове превоза ученика за одлазак на сајам 

науке у Београду. 

    

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  Неготинске 

гимназије за одобравањем додатних средстава 

број: 05-40/98 од 30.11.2018. године, три понуде, 

записника комисије број 01-9/36 од 

27.11.2018.године и уговора број 1503/18 од 

27.11.2018.године и Обавештења председнику 

општине о доношењу решења из текуће резерве, 

број: 401-675/2018-IV/04  од  05.12.2018. године, 

одобравају се додатна средства у износу од  

90.000,00   динара из текуће резерве. 

Одлуком о буџету општине Неготин за 

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

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

програму  10 – средње образовање и васпитање 

2003, програмској активности – функционисање  

средњих школа 2003-0001, функцији  920 – 

средње образовање, позицији 112, економска 

класификација 4631- текући трансфери осталим 

нивоима власти, код корисника  нису планирана  

средства за трошкове превоза ученика  на сајам 

науке у Београду. 

Из тог разлога и на основу свега напред 

наведеног, одлучено је као у диспозитиву  

решења. 

Решење  доставити: Неготинској 

гимназији, Управи за трезор Експозитури  

Неготин, Одељењу за буџет, финансије и локалну 

пореску администрацију и архиви Општинске 

управе општине Неготин.   

 

Број: 401-675/2018-II/04                  

Дана: 05.12.2018. године                                                              

Н е г о т и н 

 

 

         ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН                                                                       

Владимир Величковић, 

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

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

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

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, 20/2018 и 31/2018), 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, 20/2018 и 

31/2018), 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  142.000,00 

динара.  

 

II 

 

 Средства из става 1. овог решења 

распоређују се у оквиру раздела 1. Скупштина 

општине, програма 16 - политички систем локалне 

самоуправе  2101, програмске активности – 

функционисање Скупштине  2101-0001, функције 

111 – извршни и законодавни органи, позиције 1, 

економскe класификацијe  411100 – плате, додаци 

и накнаде запослених (зараде) у износу  од  

135.000,00  динара и позиције 2, економскe 

класификацијe  412100 – допринос за пензијско и 

инвалидско осигурање у износу  од  7.000,00  

динара. 

   

III 

 

             О извршењу овог решења стараће се 

Одељење за буџет, финансије и локалну пореску 

администрацију. 

 

IV 

 

 Решење  објавити у „Службеном листу 

општине Неготин“. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

На   основу   Обавештења  председника  

oпштине о доношењу решења из текуће  резерве 

за 2018. годину, број: 401-711/2018-IV/04 од  

14.2.2018. године  за  одобравањем  додатних  

средстава  за исплату плата и доприноса, 

одобравају се  додатна   средства у износу  од  

142.000,00 динара из текуће  резерве. 

Одлуком о буџету општине Неготин за 

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

31/2017, 20/2018 и 31/2018), у разделу 1, 

Скупштина општине, програму 16-политички 

систем локалне самоуправе  2101, програмској 

активности–функционисање Скупштине 2101-

0001, функција 111 – извршни и законодавни 

органи, планирана средства на позицијама 1 и 2 су 

недовољна за рад Скупштине општине Неготин. 

Из тог разлога и на основу свега напред 

наведеног, одлучено је као у диспозитиву  

решења. 

Решење  доставити: Управи за трезор 

Експозитури  Неготин, Одељењу за буџет, 

финансије и локалну пореску администрацију и 

архиви Општинске управе општине Неготин.   

                                                  

 

Број: 401-711/2018-II/04                  

Дана: 14.12.2018. 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, 20/2018 и 31/2018), 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, 20/2018 и 

31/2018), у разделу 5 - Општинска управа, 

програм 15 - опште услуге локалне самоуправе 
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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  

770.000,00 динара Туристичкој организацији 

општине Неготин. 

 

II 
 Средства из става 1. овог решења 

распоређују се у оквиру раздела 5- глава 3.  

програм  4-развој туризма  1502, програмска 

активност - управљање развојем туризма 1502-

0001, пројекат: остали пројекти из области 

туризма 1502-02, функција 473 - туризам, 

позиције 253-специјализоване услуге, економскe 

класификацијe  424200 – услуге образовања, 

културе и спорта. 

   

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 Туристичке 

организације општине Неготин за одобравањем 

додатних средстава број: 391/18 од 

20.12.2018.године, наш број: 401-720/2018-II/04 од 

20.12.2018.године, Закључка број: 644-11/2018-

II/07 од 30.11.2018. године, Решења о образовању 

организационог одбора за организовање дочека 

Нове године-2019., број: 644-11/2018-II/07 од 

29.11.2018.године, понуде за извођење музичко-

сценског програма за дочек Нове године-2019. од 

10.12.2018.године и Обавештења  председника  

oпштине о доношењу решења из текуће  резерве 

за 2018. годину, број: 401-720/2018-IV/04 од  

20.12.2018. године  за  одобравањем  додатних  

средстава за ангажовање извођача поп и фолк 

музике „ОК бенд“ за дочек Нове 2019. године, 

одобравају се  додатна   средства у износу  од  

770.000,00 динара из текуће  резерве. 

Одлуком о буџету општине Неготин за 

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

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

туристичка организација Неготин, глави 3.  

програму  4 - развој туризма  1502, програмској  

активности - управљање развојем туризма 1502-

0001, пројекату-остали пројекти из области 

туризма 1502-02, функцији 473 - туризам, 

планирана средства на позицији 253 су недовољна 

за за организацију дочека Нове године. 

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, 

Туристичкој организацији општине Неготин и 

архиви Општинске управе општине Неготин.   

                                             

Број: 401-720/2018-II/04                  

Дана: 20.12.2018. 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, 20/2018 и 31/2018), 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, 20/2018 и 

31/2018), 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  

2.500.000,00 динара.  

 

II 
 Средства из става 1. овог решења 

распоређују се у оквиру раздела 5, програма 7-

организација саобраћаја и саобраћајна 

инфраструктура 0701, програмске активности – 

јавни градски и приградски превоз путника 0701-

0004, функције 912 – основно образовање, 

позиције 96-трошкови путовања, економскe 
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класификацијe 422400-трошкови путовања 

ученика, у износу  од  2.500.000,00  динара. 

   

III 

             О извршењу овог решења стараће се 

Одељење за буџет, финансије и локалну пореску 

администрацију. 

 

IV 

 Решење  објавити у „Службеном листу 

општине Неготин“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

На   основу   Обавештења  председника  

oпштине о доношењу решења из текуће  резерве 

за 2018. годину, број: 401-674/2018-IV/04  од  

04.12.2018. године  за одобравањем  додатних  

средстава  за  трошкове превоза ученика, 

одобравају се  додатна   средства у износу  од 

2.500.000,00   динара из текуће  резерве.  

Одлуком о буџету општине Неготин за 

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

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

7-организација саобраћаја и саобраћајна 

инфраструктура 0701, програмској активности – 

јавни градски и приградски превоз путника 0701-

0004, функцији 912 – основно образовање, на 

позицији 96-трошкови путовања, економској 

класификацији 422400 - трошкови путовања 

ученика, нису планирана довољна средства за 

превоз ученика.  

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: 401-674/2018-II/04                  

Дана: 04.12.2018. 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: 401-658/2018-IV/04 

29.11.2018. године 

Н е г о т и н 

 

На основу члана 61. Закона о буџетском 

систему („Службени гласник РС“,број: 

54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/201

3,63/2013-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, 20/2018 и 31/2018), Одељење за буџет, 

финансије и локалну пореску администрацију,  

д о н о с и 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

        О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА 

ПРОМЕНУ АПРОПРИЈАЦИЈА ОДОБРЕНИХ 

ОПШТИНСКОЈ  УПРАВИ  ОПШТИНЕ 

НЕГОТИН  У 2018. ГОДИНИ 

 

I 

 Одобрава се промена апропријација 

Општинској управи  општине Неготин,у оквиру  

законом  предвиђене  могућности до 10% 

апропијације, раздео 5.  програм  15- опште услуге 

локалне самоуправе 0602, програмска активност - 

функционисање локалне самоуправе и градских 

општина 0602-0001, функција 130–опште услуге, 

позиција  169-зграде и грађевински објекти, 

економска класификација  511200- изградња 

зграда и објеката, у  износу од  1.230.000,00  

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 1,89% у  износу од  

1.230.000,00   динара, извор  финансирања 01.  

 

III 
Износ  од  1.230.000,00   динара, 

преусмерава се за намене недовољно планиране 

Одлуком о буџету општине Неготин за 

2018.годину, а ради обезбеђења средстава  за  

редован  рад  Општинске управе општине 

Неготин и то на  позицији 62- стални трошкови, 
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економска класификација 421200 – енергетске 

услуге, извор  финансирања 01,  у оквиру  раздела, 

програма,  програмске активности и функције  из 

става 1. овог решења. 

 

IV 
 О промени одобрене апропријације на 

начин утврђен ставом II и III, упознати  

председника општине Неготин.     

                 

V 
За износ одобрене промене апропријација 

извршити измене распоређених средстава на 

одговарајућим позицијама Одлуке о буџету 

општине Неготин за 2018.годину  и Финансијског 

плана за рад Општинске управе  општине Неготин 

за 2018. годину. 

 

VI 

 О реализацији  дате  сагласности стараће 

се Одељење за буџет,финансије и локалну пореску 

администрацију.       

                                                 

VII 

 Сагласност за промену апропријација 

Општинској управи  општине Неготин, објавити у 

„Службеном листу општине Неготин“. 

          

О б р а з л о ж е њ е 

 

Чланом 61.  Закона о буџетском систему 

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

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

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

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

току године може се извршити преусмеравање 

апропријације одобрене на име одређеног расхода 

и издатка у износу до 10% вредности апропијације 

за расход и издатак чији се износ умањује. 

Орган управе надлежан  за финансије 

доноси решење  о повећању односно смањењу 

апропријације путем преусмеравања.  

Одлуком о буџету општине Неготин за 

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

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

програму  2- комуналне делатности 1102,  

програмској активности – управљање/одржавање 

јавним осветљењем 1102-0001, функцији 620–

развој заједнице, позицији 62—стални трошкови, 

економској класификацији  421200- енергетске 

услуге, из извора финансирања 01, нису 

предвиђена довољна средства за јавно осветљење. 

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: 401-662/2018-IV/04 

30.11.2018. године 

Н е г о т и н 

 

На основу члана 61. Закона о буџетском 

систему („Службени гласник РС“,број: 

54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/201

3,63/2013-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, 20/2018 и 31/2018), 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 

МУЗЕЈУ КРАЈИНЕ НЕГОТИН  У 2018. 

ГОДИНИ 

 

I 

 
 Одобрава се промена апропријација 

Музеју Крајине Неготин, у оквиру  законом  

предвиђене  могућности, до 10% апропијације, 

раздео 5. глава 4.  програм  13-развој културе и 

информисања 1201, програмска активност - 

функционисање локалних установа културе 1201-

0001, функција 820 – услуге културе, позиција 

284–зграде и грађевински објекти, економска 

класификација 511300 –капитално одржавање 

зграда и објеката, извор  финансирања 01, у  

укупном износу од  132.000,00 динара и  ради 

обезбеђења средстава за редован рад Музеја 

Крајине  Неготин. 
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II 

 

 Измена апропријација ће се извршити 

умањењем позиције Одлуке о буџету општине 

Неготин за 2018.годину, и то: 

   - позиција  284 – зграде и грађевински 

објекти, за 5,5%, економска класификација  

511300 – капитално одржавање зграда и објеката,  

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 за 

2018.годину, а ради обезбеђења средстава  за  

редован  рад Музеја Крајине Неготин у 2018. 

години и то: 

- на позицији 267- плате, додаци и 

накнаде запослених (зараде), економска  

класификација  411100 – плате, додаци и накнаде 

запослених, износ од 111.000,00 динара, извор 

финансирања 01, у оквиру  раздела, главе, 

програма, програмске   активности и функције  из 

става 1. овог решења и    

- на позицији 268 – социјални доприноси 

на терет послодавца, економска класификација 

412100 - доприноси за пензијско и инвалидско 

осигурање, износ од 21.000,00 динара, извор 

финансирања 01,  у оквиру  раздела, главе, 

програма, програмске   активности и функције  из 

става 1. овог решења.        

                                                                          

IV 

 

 О промени одобрене апропријације на 

начин утврђен ставом II и III, упознати  

председника општине Неготин.      

                

V 

 

За износ одобрене промене апропријација 

извршити измене распоређених средстава на 

одговарајућим позицијама Одлуке о буџету 

општине Неготин за 2018.годину  и  Финансијског 

плана за рад  Музеја Крајине  Неготин  за 2018. 

годину. 

VI 

 
 О реализацији  дате  сагласности стараће 

се Одељење за буџет,финансије и локалну пореску 

администрацију.     

                                                   

 

 

VII 

 

 Сагласност за промену апропријација  

Музеја Крајине Неготин, објавити у „Службеном 

листу општине Неготин“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Чланом 61.  Закона о буџетском систему 

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

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

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

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

току године може се извршити преусмеравање 

апропријације одобрене на име одређеног расхода 

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

програму  13-развој културе и информисања 1201, 

програмској активности - функционисање 

локалних установа културе 1201-0001, функцији 

820 – услуге културе, на позицији 267– плате, 

додаци и накнаде запослених (зараде), економској  

класификацији  411100 – плате, додаци и накнаде 

запослених и на позицији 268- социјални 

доприноси на терет послодавца, економској 

класификацији 412100 - доприноси за пензијско и 

инвалидско осигурање, извор  финансирања 01, 

нису предвиђена довољна средства за исплату 

зарада. 

Из тог разлога и на основу свега напред 

наведеног,одлучено је као у диспозитиву  решења. 

РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: Музеју 

Крајине 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: 401-663/2018-IV/04 

30.11.2018. године 

Н е г о т и н 

 

На основу члана 61. Закона о буџетском 

систему („Службени гласник РС“,број: 

54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/201

3,63/2013-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, 20/2018 и 31/2018), 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 

МУЗЕЈУ КРАЈИНЕ НЕГОТИН  У 2018. 

ГОДИНИ 

 

I 

 Одобрава се промена апропријација 

Музеју Крајине Неготин, у оквиру  законом  

предвиђене  могућности,раздео 5. глава 4.  

програм  13-развој културе и информисања 1201, 

програмска активност - функционисање локалних 

установа културе 1201-0001, функција 820 – 

услуге културе, позиција 284–зграде и 

грађевински објекти, економска класификација 

511300 –капитално одржавање зграда и објеката у 

износу од 130.000,00 динара, позиција 276–

специјализоване услуге, економска класификација 

424900 –остале специјализоване услуге  у износу 

од 18.000,00 динара и позиција 273–стални 

трошкови, економска класификација 421400 –

услуге комуникација  у износу од 15.000,00 

динара, извор  финансирања 04, ради обезбеђења 

средстава за редован рад Музеја Крајине  

Неготин. 

 

II 

 Измена апропријација ће се извршити 

умањењем позиције Одлуке о буџету општине 

Неготин за 2018.годину, и то: 

   - позиција 284 – машине 284–зграде и 

грађевински објекти, економска класификација 

511300 –капитално одржавање зграда и објеката,  

извор  финансирања 04 у  износу од 130.000,00   

динара; 

  - позиција 276 – специјализоване услуге, 

економска класификација 424900 –остале 

специјализоване услуге,   извор  финансирања 04 

у износу од 18.000,00 динара и 

  -  позиција 273 – стални трошкови, 

економска класификација 421400 –услуге 

комуникација, извор  финансирања 04  у износу 

од 15.000,00 динара. 

 

III 
Износ  од  163.000,00 динара, 

преусмерава се за намене недовољно планиране 

Одлуком о буџету општине Неготин за 

2018.годину, а  ради обезбеђења средстава  за  

редован  рад Музеја Крајине Неготин у 2018. 

години и то: 

- на позицији 282- новчане казне и пенали 

по решењу судова, економска  класификација  

483100 – новчане казне и пенали по решењу 

судова, износ од 148.000,00 динара, у оквиру  

раздела, главе, програма, програмске   активности 

и функције  из става 1. овог решења;       

- на позицију 277-текуће поправке и 

одржавање, економска  класификација  425100–

текуће поправке и одржавање зграда и објеката, 

износ од 15.000,00 динара,  у оквиру  раздела, 

главе, програма, програмске   активности и 

функције  из става 1. овог решења.        

                                                                          

IV 
 О промени одобрене апропријације на 

начин утврђен ставом II и III, упознати  

председника општине Неготин.                                                           

                                                                                    

V 
За износ одобрене промене апропријација 

извршити измене распоређених средстава на 

одговарајућим позицијама Одлуке о буџету 

општине Неготин за 2018.годину  и  Финансијског 

плана за рад  Музеја Крајине  Неготин  за 2018. 

годину. 

 

VI 

 О реализацији  дате  сагласности стараће 

се Одељење за буџет,финансије и локалну пореску 

администрацију.                                                       

                                     

VII 
 Сагласност за промену апропријација  

Музеја Крајине Неготин, објавити у „Службеном 

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

 

Чланом 61.  Закона о буџетском систему 

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

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

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

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

току године може се извршити преусмеравање 

апропријације одобрене на име одређеног расхода 

и издатка  и  из осталих извора могу се мењати без 

ограничења. Орган управе надлежан  за финансије 

доноси решење  о повећању односно смањењу 

апропријације путем преусмеравања.  

Одлуком о буџету општине Неготин за 

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

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

програму  13-развој културе и информисања 1201, 

програмској активности - функционисање 

локалних установа културе 1201-0001, функцији 

820 – услуге културе, на позицији 282 - новчане 

казне и пенали по решењу судова, економској  

класификацији  483100 – новчане казне и пенали 

по решењу судова и на позицији 277-текуће 

поправке и одржавање, економској  

класификација  425100–текуће поправке и 

одржавање зграда и објеката, извор  финансирања 

04, нису предвиђена довољна средства за плаћање 

новчание казне по решењу суда и текуће 

одржавање. 

Из тог разлога и на основу свега напред 

наведеног,одлучено је као у диспозитиву  решења. 

РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: Музеју 

Крајине 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: 401-670/2018-IV/04 

04.12.2018. године 

Н е г о т и н 

 

На основу члана 61. Закона о буџетском 

систему („Службени гласник РС“,број: 

54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/201

3,63/2013-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, 20/2018 и 31/2018), Одељење за буџет, 

финансије и локалну пореску администрацију,  

 д о н о с и 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА  ПРОМЕНУ 

АПРОПРИЈАЦИЈА ОДОБРЕНИХ ОШ  

“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,  функцију 912 – Основно 

образовање, позиција 97, намене – трошкови 

путовања, економска класификација 422400 – 

трошкови путовања ученика, извор финансирања 

01, у износу од 7.000,00 динара, ради обезбеђења 

средстава за редован рад ОШ „ПАВЛЕ ИЛИЋ 

ВЕЉКО“ Душановац у 2018.години. 

 

II 

 Промена апропријације односи се на 

промену у финансијском плану ОШ „ПАВЛЕ 

ИЛИЋ ВЕЉКО“ Душановац - основно образовање 

за 2018. годину тако што се умањује намена – 

трошкови путовања, економска класификација 

422400 – трошкови путовања ученика, за 1,12%, 

извор финансирања 01, у износу од  7.000,00 

динара. 

 

 III 

  Износ од 7.000,00 динара,  преусмерава 

се за намене недовољно планиране у 

финансијском плану буџетског корисника за 

2018.годину а  ради  обезбеђења средстава  за 
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редован рад ОШ „ПАВЛЕ ИЛИЋ ВЕЉКО“ 

Душановац у 2018.години и то за намену – 

материјал, економска класификација 426900 – 

материјал за посебне намене у износу од 7.000,00 

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 пронену 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, 20/2018 и 31/2018), у разделу 5., 

програму 9-основно образовање и васпитање 

2002, програмској активности - функционисање 

основних школа 2002-0001, на позицији 97 – 

намени -материјал,  економској класификацији 

426900 – материјал за посебне намене, на извору 

финансирања 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. 

 

 

Република Србија 

ОПШТИНСКА УПРАВА  

ОПШТИНЕ НЕГОТИН  

Одељење за буџет, финансије и  

локалну пореску администрацију 

Број: 401-671/2018-IV/04 

04.12.2018. године 

Н е г о т и н 
 

На основу члана 61. Закона о буџетском 

систему („Службени гласник РС“,број: 

54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/201

3,63/2013-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, 20/2018 и 31/2018), Одељење за буџет, 

финансије и локалну пореску администрацију, 

  д о н о с и 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА  ПРОМЕНУ 

АПРОПРИЈАЦИЈА ОДОБРЕНИХ ОШ  

“БРАНИСЛАВ НУШИЋ“ УРОВИЦА У  2018.  

ГОДИНИ 

 

I 

 Одобрава се промена апропријација ОШ 

“Бранислав Нушић” Уровица - основно 

образовање, у оквиру законом предвиђене 

могућности до 10 % апропријације, за раздео 5.  

Програм 9-основно образовање и васпитање 2002, 

програмску активност - функционисање основних 

школа 2002-0001, функцију 912 – Основно 

образовање, позиција 97, наменe –  трошкови 

путовања, економска класификација 422200 – 

трошкови службених путовања у иностранство, 

извор финансирања 01, у износу од 10.000,00 

динара, ради обезбеђења средстава за редован рад 

ОШ “Бранислав Нушић” Уровица.  
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II 
 Промена апропријације односи се на 

промену у финансијском плану ОШ “Бранислав 

Нушић” Уровица за 2018. годину тако што се 

умањује намена-позиција трошкови путовања за 

3,96%, економска класификација 422200 – 

трошкови службених путовања у иностранство, 

извор финансирања 01, у износу од 10.000,00 

динара. 

 

 III 
  Износ од 10.000,00 динара, преусмерава 

се за намене недовољно планиране у 

финансијском плану буџетског корисника за 

2018.годину а  ради  обезбеђења средстава  за 

редован рад ОШ “Бранислав Нушић” Уровица у 

2018.години и то за намену – услуге по уговору, 

економска класификација 423400 – услуге 

информисања у износу од 8.000,00 динара и 

намену – текуће поправке и одржавање, 

економска класификација 425100 – текуће 

поправке и одржавање зграда и објеката у износу 

од 2.000,00 динара, у оквиру раздела, главе, 

програма, програмске активности  и функције из 

става 1. овог решења. 

 

IV 
 О промени одобрене апропријације на 

начин утврђен ставом II и III, упознати  

председника општине Неготин.    

 

V 

   За износ одобрене промене апропријација 

извршити промену у финансијском плану ОШ 

“Бранислав Нушић” Уровица - основно 

образовање . 

 

VI 

 О  реализацији дате сагласности стараће 

се Одељење за буџет, финансије и локалну 

пореску администрацију. 

 

VII 

 Сагласност за промену апропријација ОШ 

“Бранислав Нушић” Уровица, 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, 20/2018 и 31/2018, у разделу 5., програму 

9-основно образовање и васпитање 2002, 

програмској активности - функционисање 

основних школа 2002-0001, функцији 912 – 

Основно образовање, на позицији 97 - намени - 

услуге по уговору, економској класификацији 

423400 – услуге информисања и намени – текуће 

поправке и одржавање, економској класификацији 

425100 – текуће поправке и одржавање зграда и 

објеката,  извор финансирања 01, нису предвиђена 

довољна средства за рад школе. 

 Из тог разлога и на основу свега напред 

наведеног, одлучено је као у диспозитиву  

решења. 

РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:  ОШ 

“Бранислав Нушић” Уровица - 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: 401-673/2018-IV/04 

05. 12. 2018. године 

Н е г о т и н 

 

На основу члана 61. Закона о буџетском 

систему („Службени гласник РС“,број: 

54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/201

3,63/2013-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, 20/2018 и 31/2018), Одељење за буџет, 

финансије и локалну пореску администрацију, 

 д о н о с и 
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Р Е Ш Е Њ Е  

        О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА 

ПРОМЕНУ АПРОПРИЈАЦИЈА ОДОБРЕНИХ 

ОПШТИНСКОЈ  УПРАВИ  ОПШТИНЕ 

НЕГОТИН  У 2018. ГОДИНИ 

 

I 

 Одобрава се промена апропријација 

Општинској управи  општине Неготин,у оквиру  

законом  предвиђене  могућности до 10% 

апропијације, раздео 5.  програм  15- опште услуге 

локалне самоуправе 0602, програмска активност - 

функционисање локалне самоуправе и градских 

општина 0602-0001, функција 130–опште услуге, 

позиција 169-зграде и грсађевински објекти, 

економска класификација  511200-изградња 

зграда и објеката, у износу од  234.000,00  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 грсађевински 

објекти, економска класификација  511200-

изградња зграда и објеката, за 0,36% у  износу од  

234.000,00 динара, извор  финансирања 01.  

 

III 
Износ  од  234.000,00 динара, 

преусмерава се за намене недовољно планиране 

Одлуком о буџету општине Неготин за 

2018.годину, а ради обезбеђења средстава  за  

редован  рад  Општинске управе општине 

Неготин и то на позицији 179-стални трошкови, 

економска класификација 421100 - трошкови 

платног промета и банкарских услуга, извор 

финансирања 01, у оквиру  раздела, програма,  

програмске активности из става 1. овог решења, 

функције 160-опште јавне услуге које нису 

класификоване на другом месту. 

 

IV 
 О промени одобрене апропријације на 

начин утврђен ставом II и III, упознати  

председника општине Неготин.    

                  

V 
За износ одобрене промене апропријација 

извршити измене распоређених средстава на 

одговарајућим позицијама Одлуке о буџету 

општине Неготин за 2018.годину  и Финансијског 

плана за рад Општинске управе  општине Неготин 

за 2018. годину. 

 

VI 

 О реализацији  дате  сагласности стараће 

се Одељење за буџет,финансије и локалну пореску 

администрацију.          

                                              

VII 

 Сагласност за промену апропријација 

Општинској управи  општине Неготин, објавити у 

„Службеном листу општине Неготин“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Чланом 61.  Закона о буџетском систему 

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

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

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

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

току године може се извршити преусмеравање 

апропријације одобрене на име одређеног расхода 

и издатка у износу до 10% вредности апропијације 

за расход и издатак чији се износ умањује. 

Орган управе надлежан  за финансије 

доноси решење  о повећању односно смањењу 

апропријације путем преусмеравања.  

Одлуком о буџету општине Неготин за 

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

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

програму  15- опште услуге локалне самоуправе 

0602, програмској активности - функционисање 

локалне самоуправе 0602-0001, функција 160-

опште јавне услуге које нису класификоване на 

другом месту, позицији 179 стални трошкови, 

економској класификацији 421100-трошкови 

платног промета и банкарских услуга, извор 

финансирања 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. 
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Република  Србија 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ 

НЕГОТИН 

Одељење за буџет, финансије и 

 локалну пореску администрацију 

Број: 401-685/2018-IV/04 

07.12.2018. године 

Н е г о т и н 

 

На основу члана 61. Закона о буџетском 

систему („Службени гласник РС“,број: 

54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/201

3,63/2013-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, 20/2018 и 31/2018), Одељење за буџет, 

финансије и локалну пореску администрацију, 

 д о н о с и 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ПРОМЕНУ 

АПРОПРИЈАЦИЈА ОДОБРЕНИХ МЕСНИМ 

ЗАЈЕДНИЦАМА   У  2018. ГОДИНИ 

 

I 

Одобрава се промена апропријација 

Месним заједницама  општине Неготин,у оквиру 

законом предвиђене могућности, апропријације, 

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

локалне  самоуправе  0602, програмска активност 

- функционисање месних  заједница 0602-0002, 

функција 620 – развој заједнице, позиција 204-

текуће поправке и одржавање, економска 

класификација  425100- текуће поправке и 

одржавање зграда и објеката, у  износу од  

600.000,00 динара, извор финансирања 08, ради  

обезбеђења  средстава  за  редован  рад  месне  

заједнице Прахово, општине  Неготин.     

 

II 

 Измена апропријација ће се извршити 

умањењем позиције Одлуке о буџету општине 

Неготин за 2018.годину, и то: 

 - позиција  204- текуће поправке и 

одржавање, економска класификација  425100- 

текуће поправке и одржавање зграда и објеката, 

извор финансирања 08, у  износу од   600.000,00 

динара. 

 

III 

 Износ  од  600.000,00  динара, 

преусмерава се за намене недовољно планиране 

Одлуком о  буџету општине Неготин за 

2018.годину и Финансијским планом  месне  

заједнице  Прахово  за 2018.годину, а ради 

обезбеђења  средстава  за финансирање  месне 

заједнице Прахово   општине Неготин и то на 

позицији  203-специјализоване услуге, економска 

класификација  424900 –остале специјализоване 

услуге, а у оквиру раздела  5.,  главе 1., програма 

15-опште услуге локалне  самоуправе  0602, 

програмске активности- функционисање месних  

заједница 0602-0002, функције 160 – опште јавне 

услуге некласификоване на другом месту и извора 

финансирања 08. 

 

IV 
 О  промени одобрене апропријације на 

начин утврђен ставом II и III,упознати  

председника општине Неготин.    

 

V 
За износ одобрене промене апропријација 

извршити измене распоређених средстава на 

одговарајућим позицијама Одлуке  о буџету 

општине Неготин за 2018. годину и Финансијског 

плана  месне  заједнице Прахово   за 2018.годину. 

 

VI 

 О реализацији  дате  сагласности  стараће 

се Одељење за буџет,финансије и локалну пореску 

администрацију. 

 

  VII 

 Сагласност за промену апропријација 

Mесној  заједници Прахово општине 

Неготин,објавити у „Службеном листу општине 

Неготин“. 

                           

О б р а з л о ж е њ е 

 

Чланом 61.  Закона о буџетском систему 

(„Службени гласник РС“,број: 

54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/201

3,63/2013-испр.,108/2013,142/2014,68/2015 – др. 

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

да у току године може се извршити 

преусмеравање апропријације одобрене на име 

одређеног расхода и издатка и из осталих извора 

могу се мењати без ограничења.  

Орган управе надлежан  за финансије 

доноси решење  о повећању односно смањењу 

апропријације путем преусмеравања.  

Одлуком о буџету општине Неготин за 

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

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

1., програму 15-опште услуге локалне  самоуправе  

0602, програмској активности- функционисање 

месних  заједница 0602-0002, функцији 160 – 

опште јавне услуге некласификоване на другом 

месту, позицији  203-специјализоване услуге, 
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економска класификација  424900 –остале 

специјализоване услуге , извор финансирања 08, 

нису предвиђена средства за измирење рачуна бр. 

163 за геодетско-техничке радове на изради 

Пројекта изведеног стања за озакоњење примарне 

и секундарне канализационе мреже у насељу 

Прахово. 

Из тог разлога и на основу свега напред 

наведеног, одлучено је као у диспозитиву  

решења. 

РЕШЕЊЕ  ДОСТАВИТИ: Mесној 

заједници Прахово, Управи за трезор Експозитури 

Неготин,  Одељењу за буџет, финансије и локалну 

пореску администрацију и архиви Општинске 

управе општине Неготин. 

 

 

РУКОВОДИЛАЦ  ОДЕЉЕЊА 

Љиљана Лицуловић, с.р. 

 

 

Република  Србија 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ 

НЕГОТИН 

Одељење за буџет, финансије и  

локалну пореску администрацију 

Број: 401-667/2018-IV/04 

07.12.2018. 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, 20/2018 и 31/2018), 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% 

апропијације, раздео 5.  глава 3.  програм  4-развој 

туризма  1502, програмска активност - управљање 

развојем туризма  1502-0001, функција 473 - 

туризам, позиција 238-специјализоване услуге, 

економска класификација  424600 – услуге 

очувања животне средине, науке и геодетске 

услуге, у  износу од 17.000,00  динара, извор 

финансирања 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 238- специјализоване 

услуге, економска класификација  

424600 – услуге очувања животне 

средине, науке и геодетске услуге, за 

5,61% у износу од 17.000,00  динара, 

извор  финансирања 01.  

 

III 

Износ  од  17.000,00  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 243-новчане казне и пенали 

по решењу судова, економска  класификација  

483100 – новчане казне и пенали по решењу 

судова, у износу од 17.000,00 динара, извор 

финансирања 01, у оквиру раздела, главе, 

програма, програмске активности и функције из 

става 1. овог решења. 

     

IV 

 О промени одобрене апропријације на 

начин утврђен ставом II и III, упознати  

председника општине Неготин.                     

 

V 
За износ одобрене промене апропријација 

извршити измене распоређених средстава на 

одговарајућим позицијама Одлуке о буџету 

општине Неготин за 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“. 
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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,  20/2018 и 31/2018),  у  разделу   5.  глави 

3.  програму  4-развој туризма  1502, програмској 

активности - управљање развојем туризма  1502-

0001, функција 473 - туризам на позицији 243-

новчане казне и пенали по решењу судова, 

економска  класификација  483100 – новчане 

казне и пенали по решењу судова, 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: Туристичкој 

организацији Неготин, Управи за трезор 

Експозитури Неготин, Одељењу за буџет, 

финансије и локалну пореску администрацију и 

архиви Општинске управе општине Неготин.  

     

РУКОВОДИЛАЦ  ОДЕЉЕЊА 

Љиљана Лицуловић, с.р. 

 

 

Република  Србија 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ 

НЕГОТИН 

Одељење за буџет, финансије и  

локалну пореску администрацију 

Број: 401-697/2018-IV/04 

11.12.2018. 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, 20/2018 и 31/2018), Одељење за буџет, 

финансије и локалну пореску администрацију, 

 д о н о с и 

Р Е Ш Е Њ Е  

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА  ПРОМЕНУ 

АПРОПРИЈАЦИЈА ОДОБРЕНИХ 

НЕГОТИНСКОЈ ГИМНАЗИЈИ У  2018.  

ГОДИНИ 

 

I 

 Одобрава се промена апропријација 

Неготинској гимназији, у оквиру законом 

предвиђене могућности  до 10% апропријације, за  

раздео  5., програм 10-средње образовање и 

васпитање 2003, програмску активност - 

функционисање средњих  школа 2003-0001, 

функцију 920 – Средње образовање, позиција 112 

– намена - стални трошкови, економска 

класификација 421300-комуналне  услуге у износу 

од 70.000,00 динара и намена - текуће поправке и 

одржавање, економска класификација 425200- 

текуће поправке и одржавање опреме у износу од 

31.000,00 динара, извор финансирања 01, ради 

обезбеђења средстава за редован рад Неготинске 

гимназије. 

 

II 

 Промена апропријације односи се на 

промену у Финансијском плану Неготинске 

гимназије за 2018. годину тако што се умањује 

позиција 112 и то: 

 - намена – стални трошкови, економска 

класификација 421300- комуналне  услуге за 

5,89%, извор финансирања 01, у износу од  

70.000,00 динара и  

- намена – текуће поправке и одржавање, 

економска класификација 425200- текуће 

поправке и одржавање опреме за 8,86%, извор 

финансирања 01, у износу од  31.000,00 динара.  

 

III 

  Износ од 101.000,00 динара, преусмерава 

се за намене недовољно планиране у 

Финансијском плану буџетског корисника за 

2018.годину а ради обезбеђења средстава за 

редован рад  Неготинске гимназије и то: 

      - за намену – социјална давања 

запосленима, економска класификација 414300- 

отпремнине и помоћи, у износу од 64.000,00 

динара у оквиру раздела, главе, програма, 

програмске активности  и  функције из става 1. 

овог решења. 

     - за намену – трошкови путовања, 

економска класификација 422100- трошкови 

службених путовања у земљи, у износу од 

8.000,00 динара у оквиру раздела, главе, програма, 

програмске активности  и  функције из става 1. 

овог решења. 
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     - за намену – услуге по уговору, 

економска класификација 423400- услуге 

информисања у износу од 3.000,00 динара и 

економска класификација 423700 – 

репрезентација у износу од 11.000,00 динара, у 

оквиру раздела, главе, програма, програмске 

активности  и  функције из става 1. овог решења. 

     - за намену – материјал, економска 

класификација 426600- материјал за образовање, 

културу и спорт у износу од 15.000,00 динара у 

оквиру раздела, главе, програма, програмске 

активности  и  функције из става 1. овог решења. 

 

IV 

 О промени одобрене апропријације на 

начин утврђен ставом II и III, упознати  

председника општине Неготин.      

                                              

V 
   За износ одобрене промене апропријација 

извршити измене у Финансијском плану  

Неготинске гимназије за 2018.годину. 

 

VI 

 О реализацији дате сагласности стараће 

се Одељење за буџет, финансије и локалну 

пореску администрацију. 

 

VII 

 Сагласност за промену апропријација 

Неготинске гимназије, објавити у „Службеном 

листу општине Неготин“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Чланом  61.  Закона о буџетском систему 

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

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

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

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

току године може се извршити преусмеравање 

апропријације одобрене на име одређеног расхода 

и издатка у износу до 10% вредности 

апропријације за расход и издатак чији се износ 

умањује. 

Орган управе надлежан  за финансије 

доноси решење  о повећању односно смањењу 

апропријације путем преусмеравања.  

Одлуком о буџету општине Неготин за 

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

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

средње образовање и васпитање 2003, програмској 

активности - функционисање средњих  школа 

2003-0001, функцији  920 – средње образовање, 

позицији 112, намени – социјална давања 

запосленима, економској класификацији 414300- 

отпремнине и помоћи,  намени – трошкови 

путовања, економској класификацији 422100- 

трошкови службених путовања у земљи, намени – 

услуге по уговору, економској класификацији 

423400- услуге информисања и економској 

класификацији 423700 – репрезентација и намени 

– материјал, економској класификацији 426600- 

материјал за образовање, културу и спорт нису 

предвиђена финансијска средства за отпремнине и 

помоћи тј. трошкове сахране као ни довољна 

финансијска средства за трошкове путовања, 

услуге по уговору и материјал.  

Из тог разлога и на основу свега напред 

наведеног,одлучено је као у диспозитиву  решења. 

РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: Неготинској 

гимназији, Управи за трезор Експозитури 

Неготин, Одељењу за буџет, финансије и локалну 

пореску администрацију и архиви Општинске 

управе. 

 

РУКОВОДИЛАЦ  ОДЕЉЕЊА 

Љиљана Лицуловић, с.р. 

 

Република Србија 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ 

НЕГОТИН 

Одељење за буџет, финансије и локалну 

пореску администрацију 

Број: 401-705/2018-IV/04 

12.12.2018. 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, 20/2018 и 31/2018), 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, за раздео 

5, главу 5 –предшколска установа „Пчелица“, 

програм 8-предшколско васпитање и образовање 

2001, програмску активност - функционисање и 
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остваривање предшколског васпитања и 

образовања 2001-0001, функција 911-предшколско 

образовање, позиција  304 –услуге по уговору, 

економска класификација  423300–услуге 

образовања и усавршавања запослених, у износу 

од 94.000,00 динара и економска класификација 

423900-остале опште услуге у износу од 

100.000,00 динара, позиција 305-специјализоване 

услуге, економска класификација 424300-

медицинске услуге у износу од 150.000,00динара, 

позиција 306-текуће поправке и одржавање, 

економска класификација 425100- текуће 

поправке и одржавање зграда и објеката у износу 

од 150.000,00диара и економска класификација 

425200-текуће поправке и одржавање опреме у 

износу од 300.000,00динара и позиција 314-

машине и опрема, економска класификација 

512600-опрема за образовање, науку, културу и 

спорт у износу од 50.000,00динара, извор 

финансирања 07, 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  304-услуге по уговору, 

економска класификација  423300–услуге 

образовања и усавршавања запослених, у износу 

од 94.000,00 динара и економска класификација 

423900-остале опште услуге у износу од 

100.000,00 динара, извор финансирања 07; 

                  - позиција 305-специјализоване услуге, 

економска класификација 424300-медицинске 

услуге у износу од 150.000,00динара, извор 

финансирања 07; 

                 - позиција 306-текуће поправке и 

одржавање, економска класификација 425100- 

текуће поправке и одржавање зграда и објеката у 

износу од 150.000,00диара и економска 

класификација 425200-текуће поправке и 

одржавање опреме у износу од 300.000,00динара, 

извор финансирања 07; 

  - позиција 314-машине и опрема, 

економска класификација 512600-опрема за 

образовање, науку, културу и спорт у износу од 

50.000,00динара, извор финансирања 07. 

 

III 

Износ од 844.000,00 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  307- материјал, економска 

класификација 426800-материјал за одржавање 

хигијене и угоститељство, извор финансирања 07, 

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  и  из осталих извора 

могу се мењати без ограничења.  

Орган управе надлежан  за финансије 

доноси решење  о повећању односно смањењу 

апропријације путем преусмеравања.  

Одлуком о буџету општине Неготин за 

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

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

предшколска установа „Пчелица“, програму  8-

предшколско васпитање и образовање 2001, 

програмској  активности - функционисање и 

остваривање предшколског васпитања и 

образовања 2001-0001, функција 911- 

предшколско образовање, на позицији 307- 

материјал, економској класификација 426800-

материјал за одржавање хигијене и 

угоститељство, извор финансирања 07,  нису 

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

наведеног, одлучено је као у диспозитиву  

решења. 

РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: 

Предшколској установи „Пчелица“  Неготин, 

Управи за трезор Експозитури Неготин, Одељењу 

за буџет, финансије и локалну пореску 

администрацију и архиви Општинске управе 

општине Неготин.    

 

      

РУКОВОДИЛАЦ  ОДЕЉЕЊА 

Љиљана Лицуловић, с.р. 

 

 

Република  Србија 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ 

НЕГОТИН 

Одељење за буџет, финансије и  

локалну пореску администрацију 

Број: 401- 704/2018-IV/04 

18.12.2018. 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, 20/2018 и 31/2018), Одељење за буџет, 

финансије и локалну пореску администрацију, 

  д о н о с и 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

        О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА 

ПРОМЕНУ АПРОПРИЈАЦИЈА ОДОБРЕНИХ 

ДОМУ КУЛТУРЕ “СТЕВАН МОКРАЊАЦ“ 

НЕГОТИН  У 2018. ГОДИНИ 

 

I 

 Одобрава се промена апропријација Дому 

културе „Стеван Мокрањац“ Неготин, у оквиру  

законом  предвиђене  могућности до 10%, раздео 

5, глава 4,  програм  13-развој културе и 

информисања 1201, програмска активност- 

функционисање локалних установа културе 1201-

0001, функција 820 – услуге културе, позиција 

284–зграде и грађевински објењкти, економска 

класификација 511300 –капитално одржавање 

зграда и објеката, у износу од  45.000,00 динара, 

позиција 274– трошкови путовања, економска 

класификација  422100 –трошкови службених 

путовања у земљи у износу од 17.000,00 динара и 

позиција 275-услуге по уговору, економска 

класификација  423200 –компјутерске услуге у 

износу од 10.000,00 динара, 423300- услуге 

образовања и усавршавања запослених  у износу 

од 30.000 динара, економска класификација 

423600-услуге за домаћинство и угоститељство у 

износу од 70.000,00 динара, економска 

класификација 423700-репрезентација у износу од 

25.000,00 динара и економска класификација 

423900-остале опште услуге у износу од 45.000,00 

динара, извор  финансирања 01,  ради обезбеђења 

средстава за редован рад Дома културе „Стеван 

Мокрањац“ Неготин. 

 

II 

 Измена апропријација ће се извршити 

умањењем позиције Одлуке о буџету општине 

Неготин за 2018.годину, и то: 

- позиција  284– зграде и грађевински 

објењкти, за 1,29%, економска класификација 

511300 –капитално одржавање зграда и објеката у  

износу од  45.000,00 динара, извор  финансирања 

01;   

- позиција 274– трошкови путовања за 

10%, економска класификација  422100 –

трошкови службених путовања у земљи, у износу 

од 17.000,00 динара и 

- позиција 275-услуге по уговору за 

5,85%, економска класификација  423200 –

компјутерске услуге у износу од 10.000,00 динара, 

економска класификација 423300-услуге 

образовања и усавршавања запослених у износу 

од 30.000,00 динара, економска класификација 

423600-услуге за домаћинство и угоститељство  у 

износу од 70.000,00 динара, економска 

класификација 423700-репрезентација у износу од 

25.000,00 динара и економска класификација 

423900-остале опште услуге у износу од 45.000,00 

динара, изввор финансирања 01.  

 

III 

Износ  од  242.000,00 динара, 

преусмерава се за намене недовољно планиране 

Одлуком о буџету општине Неготин за 

2018.годину, а  ради обезбеђења средстава  за  

редован  рад Дома културе „Стеван Мокрањац“ 

Неготин у 2018. години и то: 

- на позицији 267- плате, додаци и 

накнаде запослених (зараде), економска  

класификација  411100 – плате, додаци и накнаде 

запослених у износу од 190.000,00 динара и  у 

оквиру  раздела, главе, програма, програмске 

активности и функције  из става 1. овог решења и  

- на позицији 268- социјални доприноси 

на терет послодавца, економска  класификација  

412100 – допринос за пензијско и инвалидско 

осигурање у износу од 50.000,00 динара и  
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економска класификација 412300-допринос за 

незапосленост у износу од 2.000,00 динара у 

оквиру  раздела, главе, програма, програмске 

активности и функције  из става 1. овог решења.  

 

IV 

 О промени одобрене апропријације на 

начин утврђен ставом II и III, упознати  

председника општине Неготин.   

                   

V 
За износ одобрене промене апропријација 

извршити измене распоређених средстава на 

одговарајућим позицијама Одлуке о буџету 

општине Неготин за 2018.годину  и  Финансијског 

плана за рад  Дома културе „Стеван Мокрањац“ 

Неготин  за 2018. годину. 

 

VI 

 О реализацији  дате  сагласности стараће 

се Одељење за буџет,финансије и локалну пореску 

администрацију.               

                                                                            

VII 
 Сагласност за промену апропријација  

Дома културе „Стеван Мокрањац“ Неготин, 

објавити у „Службеном листу општине Неготин“. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Чланом 61. Закона о буџетском систему 

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

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

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

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

току године може се извршити преусмеравање 

апропријације одобрене на име одређеног расхода 

и издатка у износу до 10% вредности апропијације 

за расход и издатак чији се износ умањује. 

Орган управе надлежан  за финансије 

доноси решење  о повећању односно смањењу 

апропријације путем преусмеравања.  

Одлуком о буџету општине Неготин за 

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

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

програму 13-развој културе и информисања 1201, 

програмској активности-функционисање 

локалних установа културе 1201-0001, функцији 

820 – услуге културе, позицији 267- плате, додаци 

и накнаде запослених (зараде), економској  

класификацији  411100 – плате, додаци и накнаде 

запослених и позицији 268- социјални доприноси 

на терет послодавца, економској  класификацији  

412100 – допринос за пензијско и инвалидско 

осигурање и  економској класификацији 412300-

допринос за незапосленост,  извор финансирања 

01, нису предвиђена довољна средства за редован 

рад  Дома културе „Стеван Мокрањац“ Неготин. 

Из тог разлога и на основу свега напред 

наведеног,одлучено је као у диспозитиву  решења. 

РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: Управи за 

трезор Експозитури Неготин, Одељењу за буџет, 

финансије и локалну пореску администрацију, 

Дому културе „Стеван Мокрањац“ Неготин и 

архиви Општинске управе општине Неготин.  

      

РУКОВОДИЛАЦ  ОДЕЉЕЊА 

Љиљана Лицуловић, с.р. 

 

 

Република  Србија 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ 

НЕГОТИН 

Одељење за буџет, финансије и  

локалну пореску администрацију 

Број: 401-714/2018-IV/04 

18.12.2018. године 

Н е г о т и н 

 

На основу члана 61. Закона о буџетском 

систему („Службени гласник РС“,број: 

54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/201

3,63/2013-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, 20/2018 и 31/2018), Одељење за буџет, 

финансије и локалну пореску администрацију, 

 д о н о с и 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ПРОМЕНУ 

АПРОПРИЈАЦИЈА ОДОБРЕНИХ 

ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ОПШТИНЕ 

НЕГОТИН  У 2018. ГОДИНИ 

 

I 

 Одобрава се промена апропријација 

Правобранилаштву општине Неготин, у оквиру  

законом  предвиђене  могућности до 10% 

апропијације, раздео 4. програм  15- опште услуге 

локалне самоуправе 0602, програмска активност - 

општинско правобранилаштво 0602-0004, 

функција 330–судови, позиција  59-остале 

дотације и трансфери, економска класификација  

465100-остале текуће дотације итрансфери, у  

износу од  11.000,00 динара, извор  финансирања 

01, ради обезбеђења средстава за редован рад 

Правобранилаштва општине Неготин. 
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II 

 

 Измена апропријација ће се извршити 

умањењем позиције Одлуке о буџету општине 

Неготин за 2018.годину, и то: 

 - позиција 59-остале дотације и 

трансфери, за 6,40%, економска класификација  

465100-остале текуће дотације итрансфери, у  

износу од  11.000,00  динара, извор  финансирања 

01.  

 

III 

 

Износ  од  11.000,00   динара, 

преусмерава се за намене недовољно планиране 

Одлуком о буџету општине Неготин за 

2018.годину, а ради обезбеђења средстава за 

редован рад  Правобранилаштва општине Неготин 

и то на  позицији 56- трошкови путовања, 

економска класификација  422100 – трошкови 

службених путовања у земљи, извор  

финансирања 01, у оквиру  раздела, програма, 

програмске активности и функције  из става 1. 

овог решења. 

 

IV 

 

 О промени одобрене апропријације на 

начин утврђен ставом II и III, упознати  

председника општине Неготин.                     

                                              

V 

 

За износ одобрене промене апропријација 

извршити измене распоређених средстава на 

одговарајућим позицијама Одлуке о буџету 

општине Неготин за 2018.годину  и Финансијског 

плана за рад Правобранилаштва општине Неготин 

за 2018. годину. 

 

VI 

 
О реализацији  дате  сагласности стараће 

се Одељење за буџет,финансије и локалну пореску 

администрацију. 

                                                                                                                                       

VII 

 

 Сагласност за промену апропријација 

Правобранилаштву општине Неготин, објавити у 

„Службеном листу општине Неготин“. 

                                                        

 

 

 

                        

О б р а з л о ж е њ е 

 

Чланом 61.  Закона о буџетском систему 

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

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

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

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

току године може се извршити преусмеравање 

апропријације одобрене на име одређеног расхода 

и издатка  у износу  до 10% вредности 

апропијације за расход и издатак чији се износ 

умањује.  

Орган управе надлежан  за финансије 

доноси решење  о повећању односно смањењу 

апропријације путем преусмеравања.  

Одлуком о буџету општине Неготин за 

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

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

15- опште услуге локалне самоуправе 0602, 

програмска активност - општинско 

правобранилаштво 0602-0004, функција 330–

судови, позиција  56-трошкови путовања, 

економска класификација  422100 – трошкови 

службених путовања у земљи, извор  

финансирања 01, нису предвиђена средства у 

довољном обиму. 

Из тог разлога и на основу свега напред 

наведеног, одлучено је као у диспозитиву  

решења. 

РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: Управи за 

трезор Експозитури Неготин, Одељењу за буџет, 

финансије и локалну пореску администрацију и 

архиви Општинске управе општине Неготин.  

 

 

РУКОВОДИЛАЦ  ОДЕЉЕЊА 

Љиљана Лицуловић, с.р. 
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Република  Србија 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ 

НЕГОТИН 

Одељење за буџет, финансије и  

локалну пореску администрацију 

Број: 401-719/2018-IV/04 

20.12.2018. године 

Н е г о т и н 

 

На основу члана 61. Закона о буџетском 

систему („Службени гласник РС“,број: 

54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/201

3,63/2013-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, 20/2018 и 31/2018), Одељење за 

буџет,финансије и локалну пореску 

администрацију, д о н о с и 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

        О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА 

ПРОМЕНУ АПРОПРИЈАЦИЈА ОДОБРЕНИХ 

НАРОДНОЈ БИБЛИОТЕЦИ „ДОСИТЕЈ 

НОВАКОВИЋ“ НЕГОТИН  У 2018. ГОДИНИ 

 

I 

 
 Одобрава се промена апропријација 

Народној библиотеци „Доситеј Новаковић“ 

Неготин, у оквиру  законом  предвиђене  

могућности до 10%, раздео 5. глава 4.  програм  

13-развој културе и информисања 1201, 

програмска активност - функционисање локалних 

установа културе 1201-0001, функција 820 – 

услуге културе, позиција 273–стални трошкови, 

економска класификација 421200 –енергетске 

услуге, извор  финансирања 01, у  укупном износу 

од 100.000,00 динара ради обезбеђења средстава 

за редован рад Народне библиотеке „Доситеј 

Новаковић“  Неготин. 

 

II 

 

 Измена апропријација ће се извршити 

умањењем позиције Одлуке о буџету општине 

Неготин за 2018.годину, и то: 

   - позиција  273 – стални трошкови, 

економска класификација 421200 –енергетске 

услуге,  извор  финансирања 01 у  износу од 

100.000,00   динара. 

 

 

 

 

 

III 

 

Износ  од  100.000,00 динара, 

преусмерава се за намене недовољно планиране 

Одлуком о буџету општине Неготин за 

2018.годину, а  ради обезбеђења средстава  за  

редован  рад Народне библиотеке „Доситеј 

Новаковић“  Неготин у 2018. години и то:  

                 - на позицији 279 - остале дотације и 

трансфери, економска  класификација  465100 – 

остале текуће дотације и трансфери у износу од 

80.000,00 динара,  

 - на позицију 267- плате, додаци и 

накнаде запослених, економска  класификација  

411100– плате, додаци и накнаде запослених у 

износу од 17.000,00 динара и   

 - на позицију 268- социјални доприноси 

на терет послодавца, економска  класификација  

412200– допринос за здравствено осигурање у 

износу од 3.000,00 динара, у оквиру  раздела, 

главе, програма, програмске активности и 

функције  из става 1. овог решења.        

     

IV 

 

 О промени одобрене апропријације на 

начин утврђен ставом II и III, упознати  

председника општине Неготин.   

                   

V 

 

За износ одобрене промене апропријација 

извршити измене распоређених средстава на 

одговарајућим позицијама Одлуке о буџету 

општине Неготин за 2018.годину  и  Финансијског 

плана за рад  Народне библиотеке „Доситеј 

Новаковић“  Неготин за 2018. годину. 

 

VI 

 
 О реализацији  дате  сагласности стараће 

се Одељење за буџет,финансије и локалну пореску 

администрацију.        

                                                

VII 

 

 Сагласност за промену апропријација  

Народне библиотеке „Доситеј Новаковић“  

Неготин, објавити у „Службеном листу општине 

Неготин“. 
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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., глави 4.,  

програму  13-развој културе и информисања 1201, 

програмској активности - функционисање 

локалних установа културе 1201-0001, функцији 

820 – услуге културе, на позицији 279 - остале 

дотације и трансфери, економској  класификацији  

465100 – остале текуће дотације и трансфери, на 

позицији 267- плате, додаци и накнаде 

запослених, економској  класификацији 411100– 

плате, додаци и накнаде запослених и позицији 

268- социјални доприноси на терет послодавца, 

економској  класификацији 412200– допринос за 

здравствено осигурање извор финансирања 01, 

нису предвиђена довољна средства за редовно 

функционисање Установе. 

Из тог разлога и на основу свега напред 

наведеног, одлучено је као у диспозитиву  

решења. 

РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: Управи за 

трезор Експозитури Неготин, Одељењу за буџет, 

финансије и локалну пореску администрацију, 

Народној библиотеци „Доситеј Новаковић“ 

Неготин и архиви Општинске управе општине 

Неготин.  

 

РУКОВОДИЛАЦ  ОДЕЉЕЊА 

Љиљана Лицуловић, с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Република  Србија 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ 

НЕГОТИН 

Одељење за буџет, финансије и  

локалну пореску администрацију 

Број: 401-724/2018-IV/04 

21.12.2018. године 

Н е г о т и н 

 

На основу члана 61. Закона о буџетском 

систему („Службени гласник РС“,број: 

54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/201

3,63/2013-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, 20/2018 и 31/2018), Одељење за буџет, 

финансије и локалну пореску администрацију, 

 д о н о с и 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ПРОМЕНУ 

АПРОПРИЈАЦИЈА ОДОБРЕНИХ 

ОПШТИНСКОЈ  УПРАВИ  ОПШТИНЕ 

НЕГОТИН  У 2018. ГОДИНИ 

 

I 

 Одобрава се промена апропријација 

Општинској управи  општине Неготин,у оквиру  

законом  предвиђене  могућности, раздео 5.  

програм  15- опште услуге локалне самоуправе 

0602, програмска активност - функционисање 

локалне самоуправе и градских општина 0602-

0001, функција 130–опште услуге, позиција 162 – 

услуге по уговору, економска класификација 

423500- стручне услуге у износу од 100.000,00 

динара и позиција 164-текуће поправке и 

одржавање, економска класификација  425200-

текуће поправке и одржавање опреме, у износу од  

40.000,00  динара, извор  финансирања 07, ради 

обезбеђења средстава за редован рад Општинске 

управе општине Неготин. 

 

II 
 Измена апропријација ће се извршити 

умањењем позиције Одлуке о буџету општине 

Неготин за 2018.годину, и то: 

  - позиција 162 - услуге по уговору, 

економска класификација 423500- стручне услуге 

у износу од 100.000,00 динара, извор 

финансирања 07, 

 - позиција 164- текуће поправке и 

одржавање, економска класификација  425200- 

текуће поправке и одржавање опреме, у  износу од  

40.000,00 динара, извор  финансирања 07.  
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III 
Износ  од  140.000,00 динара, 

преусмерава се за намене недовољно планиране 

Одлуком о буџету општине Неготин за 

2018.годину, а ради обезбеђења средстава  за  

редован  рад  Општинске управе општине 

Неготин и то на  

-позицији 170-машине и опрема, 

економска класификација  512200 – 

административна опрема, извор  финансирања 07,  

у оквиру  раздела, програма,  програмске 

активности и функције  из става 1. овог решења,  

 

IV 
 О промени одобрене апропријације на 

начин утврђен ставом II и III, упознати  

председника општине Неготин.     

                 

V 
За износ одобрене промене апропријација 

извршити измене распоређених средстава на 

одговарајућим позицијама Одлуке о буџету 

општине Неготин за 2018.годину  и Финансијског 

плана за рад Општинске управе  општине Неготин 

за 2018. годину. 

 

VI 

 О реализацији  дате  сагласности стараће 

се Одељење за буџет,финансије и локалну пореску 

администрацију.          

                                              

VII 

 Сагласност за промену апропријација 

Општинској управи  општине Неготин, објавити у 

„Службеном листу општине Неготин“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Чланом 61.  Закона о буџетском систему 

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

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

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

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

току године може се извршити преусмеравање 

апропријације одобрене на име одређеног расхода 

и издатка  и  из осталих извора могу се мењати без 

ограничења.  

Орган управе надлежан  за финансије 

доноси решење  о повећању односно смањењу 

апропријације путем преусмеравања.  

Одлуком о буџету општине Неготин за 

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

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

програму  15- опште услуге локалне самоуправе 

0602, програмској активности - функционисање 

локалне самоуправе 0602-0001, функција 130–

опште услуге, на позицији 170- машине и опрема, 

економској класификацији  512200 – 

административна опрема,  извор финансирања 07, 

нису предвиђена довољна средства. 

Из тог разлога и на основу свега напред 

наведеног,одлучено је као у диспозитиву  решења. 

РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: Управи за 

трезор Експозитури Неготин, Одељењу за буџет, 

финансије и локалну пореску администрацију 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: 401-730/2018-IV/04 

25.12.2018. године 

Н е г о т и н 

 

На основу члана 61. Закона о буџетском 

систему („Службени гласник РС“,број: 

54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/201

3,63/2013-испр.,108/2013,142/2014,68/2015 – др. 

закон,103/2015, 99/2016, 113/2017 и 95/2018)  и  

члана 15. Одлуке о буџету општине Неготин за 

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

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

финансије и локалну пореску администрацију, 

  д о н о с и 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА  ПРОМЕНУ 

АПРОПРИЈАЦИЈА ОДОБРЕНИХ ОШ  

“ПАВЛЕ ИЛИЋ ВЕЉКО“ ПРАХОВО У  2018.  

ГОДИНИ 

 

I 

 Одобрава се промена апропријација  

основној школи “ПАВЛЕ ИЛИЋ ВЕЉКО“ 

Прахово,   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, пројекат-ОШ „Павле Илић Вељко“ 

Прахово – адаптација школске просторије у 

санитарни блок 2002-09, позиција 107, економска 

класификација 463200 – капитални трансфери 

осталим нивоима власти, код корисника 

економска клсификација 511300-капитално 

одржавање зграда и објеката, извор финансирања 
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01, у износу од 2.000,00 динара, ради обезбеђења 

средстава за редован рад ОШ „ПАВЛЕ ИЛИЋ 

ВЕЉКО“ Прахово у 2018.години. 

 

II 

 Промена апропријације односи се на 

промену у Одлуци о будџету општине Неготин и 

финансијском плану ОШ „ПАВЛЕ ИЛИЋ 

ВЕЉКО“ Прахово за 2018. годину тако што се 

умањује позиција 107, економска класификација 

463200 – капитални трансфери осталим нивоима 

власти, код корисника економска класификација 

511300-капитално одржавање зграда и објеката, за 

0,24%, извор финансирања 01, у износу од  

2.000,00 динара. 

 

 III 

  Износ од 2.000,00 динара,  преусмерава 

се за намене недовољно планиране Одлуком о 

будџету општине Неготин и у финансијском 

плану буџетског корисника за 2018.годину а  ради  

обезбеђења средстава  за редован рад ОШ 

„ПАВЛЕ ИЛИЋ ВЕЉКО“ Прахово у 2018.години 

и то на пројекту-ОШ „Павле Илић Вељко“ 

Прахово-израда громобранске инсталације 2002-

10, на позицију 108, економска класификација 

463200 – капитални трансфери осталим нивоима 

власти, код корисника економска класификација 

511300-капитално одржавање зграда и објеката 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 Одлуци о буџету општине 

Неготин и финансијском плану ОШ “ПАВЛЕ 

ИЛИЋ ВЕЉКО“ Прахово. 

 

VI 

 О  реализацији дате сагласности стараће 

се Одељење за буџет, финансије и локалну 

пореску администрацију. 

 

VII 

 Сагласност за промену апропријација ОШ 

“ ПАВЛЕ ИЛИЋ ВЕЉКО“ Прахово, 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, 113/2017 и 95/2018)  

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, 20/2018 и 31/2018), у разделу 5., 

програму 9-основно образовање и васпитање 

2002, програмској активности - функционисање 

основних школа 2002-0001, на пројекту израда 

громобранске инсталације 2002-10, на позицији 

108, економској класификацији 463200 – 

капитални трансфери осталим нивоима власти,  

код корисника на економској класификацији 

511300-капитално одржавање зграда и објеката, на 

извору финансирања 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“ Прахово, 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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С А Д Р Ж А Ј 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

 

1. Одлука о додељивању искључивог права Јавном предузећу за комуналне делатности   

        „Бадњево“ Неготин за обављање делатности пружања  услуга у 2019.години  1179 

2. Решење о давању сагласности на Програм рада са финансијским планом 

        Дома културе „Стеван Мокрањац“ за 2019.годину      1179 

3. Решење о давању сагласности на Програм рада са финансијским планом Историјског 

       Архива у Неготину за 2019. годину       1180 

4. Решење о давању сагласности на Програм рада са финансијским планом Музеја Крајине 

        за 2019. године          1180 

5. Решење о двању сагласности на Програм рада са финансијским планом за 2019. годину 

        Туристичке организације општине Неготин      1181 

6. Решење о давању сагласности на Програм рада са финансијским планом Народне библиотеке 

        „Доситеј Новаковић“ за 2019. годину       1181                                                                                                             

7. Решење о именовању чланова Управног и Надзорног одбора Народне библиотеке  

       „Доситеј Ноаковић“ Неготин        1182 

8. Решење о именовању чланова школског одбора Основне школе „Момчило Ранковић“ 

        у Рајцу           1182 

9. Одлука о усвајању Регионалног плана управљања отпадом за град Зајечар и општине 

       Бољевац, Бор, Кладово, Мајданпек, Неготин и Књажевац     1183 

  - Регионалног плана управљања отпадом за град Зајечар и општине 

                        Бољевац, Бор, Кладово, Мајданпек, Неготин и Књажевац  налази се на диску 1183 

 - Решење о давању сагласности на  Регионалног плана управљања отпадом 

    за град Зајечар и општине Бољевац, Бор, Кладово, Мајданпек, Неготин и Књажевац  

                        добијено од Министарства заштите животне средине    1184 

10. Одлука о давању сагласност на нацрт Уговора о заједничким управљању комуналним отпадом 

       између града Зајечара и Бора и општина Мајданпек, Неготин, Књажевац, 

        Кладово и Бољевац         1187 

     -  Уговора о заједничким управљању комуналним отпадом између града Зајечара и  

            Бора и општина Мајданпек, Неготин, Књажевац, Кладово и Бољевац  1188 

11. Решење о давању сагласности на Програм рада Центра за социјални рад Неготин за 2019.годину 

        са финансијским планом         1197 

12. Решење о давању сагласности на Одлуку о II измени Статута Јавног предузећа за комуналне 

       делатнсоти „Бадњево“ Неготин        1197 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

 

1. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве     1198 

2. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве     1199 

3. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве     1200 

4. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве     1201 

5. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве     1201 

6. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве     1202 

 

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ, ФИНАНСИЈЕ И ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ  

 

1. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених      

       Општинској управи општине Неготин у 2018. години     1203 

2.  Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених  

        Музеју Крајине Неготин  у 2018. години       1204 

3. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених  

        Музеју Крајине Неготин  у 2018. години       1206 
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4. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених  

       ОШ „Павле Илић Вељко“ Душановац  у 2018. години     1207 

5.  Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених  

        ОШ „Бранислав Нушић“ Уровица   у 2018. години      1208 

6.  Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених  

       Општинској управи општине Неготин у 2018. години     1209 

7. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених  

       Месним заједницама  у 2018. години       1211 

8. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених  

       Туристичкој организацији општине Неготин у 2018. години     1212 

9. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених  

       Неготинској гимназији у 2018. години       1213 

10.  Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених  

       Предшколској установи „Пчелица“  Неготин у 2018. години    1214 

11.  Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених  

        Дому културе „Стеван Мокрањац“ Неготин у 2018. години     1216 

12.  Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених  

       Правобранилашту  општине Неготин у 2018. години     1217 

12.  Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених  

       Народној библиотеци „Доситеј Новаковић“ Неготин у 2018. години    1219 

13. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених  

       Општинској управи општине Неготин у 2018. години     1220 

14. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених  

       ОШ „Павле Илић Вељко“ Прахово у 2018. години      1221 
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