На основу одредби члана 47. и 63. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број: 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 испр., 108/2013, 142/2014,68/2015–др. закон,103/2015 и 99/2016), члана 32. став
1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр. 129/2007 и 83/2014-др. закон) и члана 42. став 1. тачка 2.
Статута општине Неготин („Службени лист општине Неготин“број:9/2015-пречишћен текст),Скупштина општине Неготин
на седници одржаној дана 30.01.2017. године, д о н е л а је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНAMA И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ НЕГОТИН ЗА 2017. ГОДИНУ
Члан 1.
У Одлуци о буџету општине Неготин за 2017.годину (“Сл. лист општине Неготин”, број: 21/2016), у члану 5. Одлуке
у табеларном делу врсте прихода и примања врше се следеће измене и то: пренете средства из претходне године износ
„30.025.000“ замењује се износом „37.875.000“,у делу текући приходи конто 711111- порез на зараде, износ „243.777.000“
замењује се износом „280.777.000“ и конто 713121-порез на имовину (осим на земљиште,акције и уделе) од физичких
лица,износ „170.000.000“ замењује се износом „210.000.000“ и у члану 6. Одлуке II Посебан део у табеларном делу врше
се следеће измене:
У разделу 4. глава 1. - Општинска управа, Програм 15-опште услуге локалне самоуправе 0602,Програмска
активност-Функционисање локалне самоуправе и градских општина 0602-0001:
Функција 130 –Опште услуге
позиција 75. економска класификација 511 - зграде и грађевински објекти,у колони 10 износ „0“ замењује се износом
„517.000“,
додати ново у оквиру раздела 4. главе 1.
У разделу 4. глава 1. - Општинска управа,Програм 5-пољопривреда и рурални развој 0101,Програмска
активност-Подршка за спровођење
пољопривредне политике у локалној заједници 0101-0001:
Функција 421 – Пољопривреда-комасација Радујевац
додати нову позицију 82/1,економска класификација 423- услуге по уговору, у колони 10 износ „780.000“, додати нову
позицију 82/2, економска класификација 424 – специјализоване услуге,у колони 8 износ „2.000.000“,
У разделу 4. глава 1. – Општинска управа, Програм 5-пољопривреда и рурални развој 0101,Програмска
активност-Подршка за спровођење

пољопривредне политике у локалној заједници 0101-0001:
Функција 421 – Пољопривреда
позиција 83. економска класификација 4511 – субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијамарасподела средстава по конкурсу, у колони 8 износ „23.000.000“ замењује се износом „26.500.000“,позиција 84. економска
класификација 481-дотације невладиним организацијама, у колони 8 износ „5.000.000“ замењује се износом „1.500.000“,
У разделу 4. глава 1. – Општинска управа,Програм 2-Комуналне делатности 1102,Програмска активностУправљање/одржавање јавним осветљењем 1102-0001:
Функција 620 – развој заједнице
позиција 85. економска класификација 421 – стални трошкови,у колони 8 износ „42.750.000“ замењује се износом
„45.000.000“,
У разделу 4. глава 1. – Општинска управа,Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура
0701,Програмска активност-Одржавање саобраћајне инфраструктуре 0701-0002:
Функција 620 – развој заједнице
позиција 93. економска класификација 425 – текуће поправке и одржавање,у колони 8 износ „83.125.000“ замењује
се износом „87.500.000“, на додатој новој позицији 93/1,економска класификација-субвенције јавним нефинансијским
предузећима и организацијама,у колони 8 износ „11.275.000 “ замењује се износом „75.000.000“,
позиција 94. економска класификација 511 – зграде и грађевински објекти,у колони 8 износ „88.350.000“ замењује се
износом „93.000.000“,
У разделу 4. глава 1. – Општинска управа, Програм 11-социјална и дечија заштита 0901,Програмска
активност-Прихватилишта и друге врсте смештаја 0901-0002:
Функција 111 – Извршни и законодавни органи
позиција 115. економска класификација 472 – накнаде за социјалну зааштиту из буџета-избеглице,у колони 10 износ
„2.000.000“ замењује се износом „8.526.000“,
У разделу 4. глава 3. – Донације,Програм 3-локални економски развој 1501,Програмска активност-Унапређење
привредног и инвестиционог амбијента 1501-0001:
Функција 474 –Вишенаменски развојни пројекти
позиција 129. економска класификација 423 - услуге по уговору,у колони 10 износ „9.000.000“ замењује се износом
„9.027.000“,

Подзбирове и збирове ускладити са извршеним изменама.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Неготин“.
Број:400-1/2017-I/08
Датум: 30.01. 2017. године
Неготин
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН
др мед. Љубисав Божиловић,с.р.

