
              
 

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,103/2015,99/2016 и 113/2017), члана 32. став 1. тачка 

2.  Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/2007,83/2014-др. закон и 

101/2016-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 22.06.2018. године, д  о  н  е  л  а    је   

 

 

 

  ОДЛУКУ 

О ИЗМЕНAMA И  ДОПУНАМА  ОДЛУКЕ  О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ НЕГОТИН ЗА 

2018. ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

  

У  Одлуци о буџету општине Неготин за 2018.годину (“Сл. лист општине 

Неготин”, број: 31/2017), у  члану  5. Одлуке у табеларном делу  врсте прихода и 

примања врше се следеће измене и то: пренетa средства из претходне године износ 

„118.258.000“ замењује се износом „142.059.000“ а средства прихода и примања из 

осталих извора финансирања износ „306.729.000“ замењује се износом „322.275.000“, 

укупно пренета средства,текући приходи и примања,износ „424.987.000“ замењује се 

износом „ 464.334.000“ у члану 6. Одлуке II Посебан део  у табеларном делу  врше се 

следеће измене: 

 У разделу 1. Локални избори, Програм 16-Политички систем локалне 

самоуправе  2101,Програмска активност-Подршка раду извршних органа власти и 

скупштине    2101-0003:  

 Функција 160- Опште јавне услуге некласификоване на другом месту    

 позиција 17. економска класификација 421 – стални трошкови ,у колони 9 износ 

„200.000“ замењује се износом „15.000“ , позиција 18. економска класификација 422 – 

трошкови путовања,у колони 9 износ „200.000“ замењује се износом „71.000“ , позиција 

19. економска класификација 423 – услуге по уговору,у колони 9 износ „5.640.000“ 

замењује се износом „4.203.000“ ,позиција 20. економска класификација 426 – материјал 

,у колони 9 износ „450.000“ замењује се износом „1.000“, 

 У разделу  5.  Општинска управа, Програм 2-Комуналне делатности 

1102,Програмска активност-Управљање и снабдевање водом за пиће   1102-0008:  

 Функција 630 – Водоснабдевање 

 позиција 68. економска класификација 511– зграде и грађевински објекти,у 

колони  9  износ „24.000.000“ замењује се износом „22.000.000“ 

 У разделу  5. Општинска управа, Програм 5-Пољопривреда и рурални развој 

0101,Програмска активност-подршка за спровођење пољопривредне политике у 

локалној заједници-комасација на подручју дела КО 

Вељково,Рогљево,Смедовац,Рајац,Тамнич и Браћевац општине Неготин 0101-

0001,замењује се програмском активношћу - подршка за спровођење 

пољопривредне политике у локалној заједници-комасација на подручју дела КО 

Рајац и Смедовац општине Неготин 0101-0001: 

 Функција 421–Пољопривреда 

додају се :нова позиција 81/1, економска класификација 423 –услуге по уговору ,у 

колони  9  износ „100.000“ и у колони 11 износ „150.000“, извор финансирања 07-

трансфери од других нивоа власти, позиција 82. економска класификација 424 –

специјализоване услуге ,у колони 9 износ „3.000.000“ замењује се износом „1.840.000“ и 

у колони 11 износ  „2.549.000“, од тога извор финансирања 07-трансфери од других 

нивоа власти износ „ 2.375.000“ и извор финансирања 13-нераспоређени вишак прихода 

из ранијих година износ „174.000“,позиција 82/1, економска класификација 465 –остале 

донације,дотације и трансфери,у колони 9  износ  „60.000“ и у колони 11 износ  

„100.000“, извор финансирања 07-трансфери од других нивоа власти, 

 У разделу  5. Општинска управа, Програм 5-Пољопривреда и рурални развој 

0101,додаје се Програмска активност-подршка за спровођење пољопривредне 
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политике у локалној заједници-комасација на подручју дела КО Речка и Чубра 

општине Неготин 0101-0001: 

Функција 421–Пољопривреда 

додају се :нова позиција 82/2, економска класификација 423 –услуге по уговору ,у 

колони  9  износ „100.000“ и у колони 11 износ „150.000“, извор финансирања 07-

трансфери од других нивоа власти,позиција 82/3 економска класификација 424 –

специјализоване услуге ,у колони 9 износ  „1.840.000“ и у колони 11 износ  2.375.000“, 

извор финансирања 07-трансфери од других нивоа власти ,позиција 82/4, економска 

класификација 465 –остале донације,дотације и трансфери,у колони 9  износ  „60.000“ и у 

колони 11 износ  „100.000“, извор финансирања 07-трансфери од других нивоа власти, 

 У разделу 5.   Буџетски фонд за заштиту животне средине,Програм 6-

Заштита животне средине  0401,Програмска активност-Управљање заштитом 

животне средине  0401-0001:  

 Функција  560 –Заштита животне средине 

позиција 85. економска класификација 421 – стални трошкови,у колони 11   износ 

„0“ замењује се износом „6.000“,позиција 86. економска класификација 423- услуге по 

уговору, у колони 11 износ „0“ замењује се износом „399.000“, оба износа су извор 

финансирања 07-трансфери од других нивоа власти 

 Програмска активност-Управљање отпадним водама  0401-0004:  

 Функција  520 –Управљање отпадним водама  

 позиција 91. економска класификација 511– зграде и грађевински објекти,у 

колони 9   износ „24.000.000“ замењује се износом „22.000.000“, 

 У разделу 5. Основно образовање и васпитање,Програм 9-основно 

образовање и васпитање  2002,Програмска активност-Функционисање основних 

школа  2002- 0001: 

 Функција  912  – Основно образовање   

 позиција 98, економска класификација  463 – капитални трансфери осталим 

нивоима власти , у колони  9  износ „3.600.000“ замењује се износом „3.000.000“, 

 У разделу 5. Центар за социјални рад, Програм 11-социјална и дечија 

заштита 0901,Програмска активност-Једнократне  помоћи и други облици помоћи 

0901-0001: 

 Функција  090  – Социјална заштита некласификована на другом месту   

позиција 125. економска класификација 463 – стални трошкови ,у колони 11 

износ „0“  замењује се износом „87.000“, извор финансирања 13-нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година, 

 Програмска активност-Породични и домски смештај,прихватилишта и 

друге врсте смештаја  0901-0002: 

 Функција  070  – Социјална помоћ  некласификована на другом месту   

позиција 135. економска класификација 472 –накнаде за социјалну заштиту из 

буџета-избеглице  ,у колони 11  износ „4.000.000“  замењује се износом „6.660.000“,од 

тога извор финансирања 07-трансфери од других нивоа власти износ „5.660.000“ и извор 

финансирања 13-нераспоређени вишак прихода из ранијих година износ „1.000.000“, 

 У разделу 5. Општинска управа, Програм 15-опште услуге локалне 

самоуправе 0602,Програмска активност-Функционисање локалне самоуправе и 

градских општина  0602-0001: 

 Функција 130 –Опште  услуге 

позиција 170. економска класификација 512 – машине и опрема,у колони 11 

износ „0“  замењује се износом „5.000.000“, извор финансирања 07-трансфери од других 

нивоа власти,позиција 171. економска класификација 515 – нематеријална основна 

средства,у колони 11 износ „0“  замењује се износом „3.144.000“, извор финансирања 07-

трансфери од других нивоа власти, 

Пројекат:Замена светиљки на постојећем систему јавне расвете на 

територији Неготина 0602-01,замењује се Пројектом који носи назив Санација и 

адаптација топловода од топлане Борска до улице Србе Јовановића 0602-01 

Функција 620-Развој заједнице  

позиција 172. економска класификација 511– зграде и грађевински објекти,у 

колони 9 износ „36.000.000“ замењује се износом „40.800.000“,у колони 11  износ „0“  

замењује се износом „17.200.000“ ,извор финансирања 13-нераспоређени вишак прихода 

из ранијих година, 
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 У  разделу 5.  Средства за друге потребе,Програмска активност-

Функционисање месних заједница  0602-0002:  

 Функција  620 –Развој заједнице  

 позиција 186. економска класификација  512 – машине и опрема,у колони  

11 износ „4.000.000“ замењује се износом  „0“,извор финансирања 13-нераспоређени 

вишак прихода из ранијих година, 

 У разделу 5.  глава 1. – Месне заједнице, Програм 15-опште услуге локалне 

самоуправе 0602,Програмска активност-Функционисање месних заједница 0602-

0002: 

 Функција  160 –Опште јавне услуге некласификоване на другом месту 

позиција 199. економска класификација 411 –плате,додаци и накнаде запослених 

(зараде) ,у колони 11 износ „2.300.000“  замењује се износом „2.830.000“, од тога извор 

финансирања 08-Добровољни трансфери од физичких и правних лица износ „ 2.300.000“ 

и извор финансирања 13-нераспоређени вишак прихода из ранијих година,износ 

„530.000“, позиција 200., економска класификација 412 –социјални доприноси на терет 

послодавца   ,у колони 11 износ „330.000“  замењује се износом „536.000“, од тога извор 

финансирања 08-Добровољни трансфери од физичких и правних лица  износ „ 330.000“ и 

извор финансирања 13-нераспоређени вишак прихода из ранијих година,износ „206.000“, 

позиција 201., економска  класификација 421 –стални трошкови ,у колони 11 износ 

„4.694.000“  замењује се износом „5.444.000“, од тога извор финансирања 08-

Добровољни трансфери од физичких и правних лица  износ „4.694.000“   и извор 

финансирања 13-нераспоређени вишак прихода из ранијих година,износ „750.000“, 

позиција 202., економска  класификација 423 –услуге по уговору,у колони 11 износ 

„3.503.000“  замењује се износом „3.646.000“, од тога извор финансирања 08-

Добровољни трансфери од физичких и правних лица  износ „3.503.000“   и извор 

финансирања 13-нераспоређени вишак прихода из ранијих година,износ „143.000“, 

позиција 203., економска  класификација 424 –специјализоване услуге ,у колони 11 износ 

„1.730.000“  замењује се износом „1.761.000“, од тога извор финансирања 08-

Добровољни трансфери од физичких и правних лица  износ „1.730.000“   и извор 

финансирања 13-нераспоређени вишак прихода из ранијих година,износ 

„31.000“,позиција 204., економска  класификација 425 –текуће поправке и одржавање,у 

колони 11 износ „56.010.000“  замењује се износом „56.868.000“, од тога извор 

финансирања 08-Добровољни трансфери од физичких и правних лица  износ 

„56.010.000“  и извор финансирања 13-нераспоређени вишак прихода из ранијих 

година,износ „858.000“, позиција 205., економска  класификација 426 –материјал,у 

колони 11 износ „1.860.000“  замењује се износом „1.980.000“, од тога извор 

финансирања 08-Добровољни трансфери од физичких и правних лица  износ „1.860.000“  

и извор финансирања 13-нераспоређени вишак прихода из ранијих година,износ 

„120.000“, позиција 205/1., економска  класификација 444 –пратећи трошкови 

задуживања ,у колони 11 износ „0“  замењује се износом „130.000“, извор финансирања 

13-нераспоређени вишак прихода из ранијих година, позиција 209., економска  

класификација 511 –зграде и грађевински објекти ,у колони 11 износ „20.250.000“  

замењује се износом „22.003.000“, од тога извор финансирања 08-Добровољни трансфери 

од физичких и правних лица  износ „20.250.000“    и извор финансирања 13-

нераспоређени вишак прихода из ранијих година,износ „1.753.000“ и позиција 210., 

економска  класификација 512 –машине и опрема,у колони 11 износ „2.614.000“  

замењује се износом „2.640.000“, од тога извор финансирања 08-Добровољни трансфери 

од физичких и правних лица  износ „2.614.000“ и извор финансирања 13-нераспоређени 

вишак прихода из ранијих година,износ „26.000“, 

 Програмска активност-Функционисање месних заједница 0602-0002: 

 Функција  620 – Развој заједнице  

 позиција 212. економска класификација 511– зграде и грађевински објекти,у 

колони 9  износ „15.000.000“ замењује се износом „16.000.000“, 

 У разделу 5.  глава 3. – Туристичка организација Неготин, Програм 4-Развој 

туризма  1502,Програмска активност-Управљање развојем туризма  1502-0001: 

 Функција  473 –Туризам  

 позиција  235. економска класификација 421– стални трошкови,у колони 11  

износ „0“ замењује се износом „7.000“, извор финансирања 13-нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година,позиција  236. економска класификација 422– трошкови 
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путовања,у колони 11  износ „32.000“ замењује се износом „39.000“, од тога извор 

финансирања 07-трансфери од других нивоа власти износ „32.000“  и извор финансирања 

13-нераспоређени вишак прихода из ранијих година,износ „7.000“, позиција  237. 

економска класификација 423– услуге по уговору ,у колони 11  износ „537.000“ замењује 

се износом „540.000“, од тога извор финансирања 07-трансфери од других нивоа власти 

износ „537.000“   и извор финансирања 13-нераспоређени вишак прихода из ранијих 

година,износ „3.000“, позиција  245. економска класификација 512– машине и орема  ,у 

колони 11  износ „4.101.000“ замењује се износом „4.894.000“, од тога извор 

финансирања 07-трансфери од других нивоа власти износ „4.101.000“    и извор 

финансирања 15-Неутрошена средства донација из ранијих година,износ „793.000“, 

 Пројекат :“Седам чуда округа Мехединци и Борски“ 1502-04, 

 Функција  473 –Туризам  

 позиција  259. економска класификација 421– стални трошкови,у колони 11  

износ „154.000“ замењује се износом „160.000“, од тога извор финансирања 06- Донације 

од међународних организација износ „154.000“  и извор финансирања 13-нераспоређени 

вишак прихода из ранијих година,износ „6.000“, позиција  260. економска класификација 

422– трошкови путовања ,у колони 11  износ „924.000“ замењује се износом „941.000“, 

од тога извор финансирања 06- Донације од међународних организација износ „924.000“    

и извор финансирања 13-нераспоређени вишак прихода из ранијих година,износ 

„17.000“, 

 У разделу 5. глава 4. – Установе из области културе, Програм 13-Развој 

културе и информисања  1201,Програмска активност-Функционисање локалних 

установа културе 1201-0001: 

 Функција  820  – Услуге културе   

позиција 269. економска класификација 413 – накнаде у натури,у колони 11 износ 

„0“  замењује се износом „20.000“, извор финансирања 13-нераспоређени вишак прихода 

из ранијих година, позиција 270. економска класификација 414 –социјална давања 

запосленима ,у колони 11 износ „600.000“  замењује се износом „650.000“,од тога извор 

финансирања 03- Социјални доприноси износ „600.000“ и извор финансирања 13-

нераспоређени вишак прихода из ранијих година,износ „50.000“, позиција 273. 

економска класификација 421 –стални трошкови ,у колони 11 износ „30.000“  замењује 

се износом „166.000“,од тога извор финансирања 08-Добровољни трансфери од 

физичких и правних лица  износ „30.000“ и извор финансирања 13-нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година,износ „136.000“,  позиција 274. економска класификација 422 

–трошкови путовања,у колони 11 износ „40.000“  замењује се износом „280.000“,од тога 

извор финансирања 07-трансфери од других нивоа власти износ „184.000“,извор 

финансирања 08-Добровољни трансфери од физичких и правних лица  износ „40.000“ , 

,извор финансирања 13-нераспоређени вишак прихода из ранијих година,износ „56.000“, 

позиција 275.,економска класификација 423 –услуге по уговору,у колони 11 износ 

„2.733.000“  замењује се износом „2.239.000“,од тога извор финансирања 07-трансфери 

од других нивоа власти износ „1.687.000“,извор финансирања 08-Добровољни трансфери 

од физичких и правних лица  износ „240.000“ , ,извор финансирања 13-нераспоређени 

вишак прихода из ранијих година,износ „312.000“,позиција 276.,економска 

класификација 424 –специјализоване услуге,у колони 11 износ „3.203.000“  замењује се 

износом „2.352.000“,од тога извор финансирања 07-трансфери од других нивоа власти 

износ „2.082.000“,извор финансирања 08-Добровољни трансфери од физичких и правних 

лица  износ „230.000“ , ,извор финансирања 13-нераспоређени вишак прихода из ранијих 

година,износ „40.000“, позиција 277.,економска класификација 425 –текуће поправке и 

одржавање,у колони 11 износ „10.000“  замењује се износом „17.000“,од тога ,извор 

финансирања 08-Добровољни трансфери од физичких и правних лица  износ „10.000“ , 

,извор финансирања 13-нераспоређени вишак прихода из ранијих година,износ „7.000“, 

позиција 278.,економска класификација 426 –материјал ,у колони 11 износ „90.000“  

замењује се износом „277.000“,од тога извор финансирања 07-трансфери од других нивоа 

власти износ „83.000“,извор финансирања 08-Добровољни трансфери од физичких и 

правних лица  износ „90.000“ , ,извор финансирања 13-нераспоређени вишак прихода из 

ранијих година,износ „104.000“, позиција 281.,економска класификација 482 –

порези,обавезне таксе,казне и пенали  ,у колони 11 износ „20.000“  замењује се износом 

„25.000“,од тога извор финансирања 08-Добровољни трансфери од физичких и правних 

лица  износ „20.000“ , ,извор финансирања 13-нераспоређени вишак прихода из ранијих 
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година,износ „5.000“, позиција 285.,економска класификација 512 –машине и опрема  ,у 

колони 11 износ „40.000“  замењује се износом „647.000“,од тога извор финансирања 07-

трансфери од других нивоа власти износ „517.000“,извор финансирања 08-Добровољни 

трансфери од физичких и правних лица  износ „40.000“ и извор финансирања 13-

нераспоређени вишак прихода из ранијих година,износ „90.000“, позиција 

286.,економска класификација 515 –нематеријална имовина  ,у колони 11 износ „0“  

замењује се износом „13.000“, извор финансирања 13-нераспоређени вишак прихода из 

ранијих година, 

Пројекат „Мокрањчеви дани“ 1201-01 

Функција  820  – Услуге културе   

позиција 290.,економска класификација 422 –трошкови путовања,у колони 11 

износ „20.000“  замењује се износом „40.000“,од тога извор финансирања 08-

Добровољни трансфери од физичких и правних лица  износ „20.000“ ,извор финансирања 

13-нераспоређени вишак прихода из ранијих година,износ „20.000“, позиција 

291.,економска класификација 423 –услуге по уговору,у колони 11 износ „3.230.000“  

замењује се износом „3.296.000“,од тога извор финансирања 07-трансфери од других 

нивоа власти износ „2.590.000“,извор финансирања 08-Добровољни трансфери од 

физичких и правних лица  износ „640.000“ и извор финансирања 13-нераспоређени 

вишак прихода из ранијих година,износ „66.000“ и позиција 295.,економска 

класификација 512 –машине и опрема,у колони 11 износ „250.000“  замењује се износом 

„439.000“,од тога извор финансирања 08-Добровољни трансфери од физичких и правних 

лица  износ „250.000“ и извор финансирања 13-нераспоређени вишак прихода из ранијих 

година,износ „189.000“   

 У разделу 5. глава 5. – Предшколска установа „Пчелица“, Програм 8-

Предшколско васпитање и образовање  2001,Програмска активност-

Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања  2001-0001: 

 Функција  911  – Предшколско образовање    

позиција 313.,економска класификација 511 –зграде и грађевински објекти,у 

колони 11 износ „0“  замењује се износом „650.000“ извор финансирања 13-

нераспоређени вишак прихода из ранијих година и позиција 314.,економска 

класификација 512 –машине и опрема износ „100.000“  замењује се износом „3.302.000“ 

од тога извор финансирања 07-трансфери од других нивоа власти износ „100.000“,извор 

финансирања 13-нераспоређени вишак прихода из ранијих година,износ „3.202.000“.   

 

  Подзбирове и збирове ускладити са извршеним изменама. 

 

                 Члан 2. 

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

листу општине Неготин“. 

 

Број:400-3/2018-I/08                                            
Датум: 22.06. 2018. године 
Неготин  

       ПРЕДСЕДНИК 
                                                            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН      
                                                                                   мр Милан Уруковић с.р. 
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                                                    О б р а з л о ж е њ е 

 

 

Правни основ за доношење Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету 

општине Неготин за 2018. годину, садржан је у  члану  63. Закона о буџетском систему 

(„Службени гласник РС“,број54/2009,73/2010, 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 

42. став 1. тачка 2. Статута општине Неготин (“Сл. лист општине Неготин“, број: 9/2015-

пречишћен текст). 

 Основни разлог за доношење  Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету 

општине Неготин за 2018. годину је  распоред  средстава из извора финансирања  13 - 

нераспоређени вишак прихода из ранијих година и 15 - неутрошена средства донација из 

ранијих година, а на основу Одлуке о завршном рачуну буџета општине Неготин за 2017. 

годину. 

        Други  разлог је потреба финансирања  Пројекта „Санација и адаптација 

топловода од топлане Борска до улице Србе Јовановића“ а за који Одлуком о буџету 

општине Неготин за 2018. годину нису планирана средства.У току су убрзане активности 

прибављања потребне документације да би се поменути топловод пребацио у 

власништво општине Неготин и започело са реализацијом овог пројекта и како  би се 

проблем даљинског грејања у насељу Борска  решио до почетка  грејне сезоне. 

        Трећи разлог за доношење Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету 

општине Неготин за 2018. годину је доношење од стране Министарства 

пољопривреде,шумарства и водопривреде два  Програма за  Комасацију и то:Комасација 

на подручју дела  КО Рајац и Смедовац  и  Комасација на подручју дела КО Речка  и 

Чубра.Оба програма  захтевају да се овом измењеном  одлуком о буџету,планирају 

средства која је општина Неготин дужна да обезбеди из буџета и  да се предвиде и уврсте 

средства која ће општина добити од Министарства пољопривреде,шумарства и 

водопривреде као 07 извор финансирања.  

Затим било је потребно  да се између појединих позиција у буџету изврши 

прерасподела тако што ће се поједине позиције повећати а друге смањити.  

У Одлуци о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Неготин за 2018. 

годину укупни приходи и примања и укупни расходи и издаци  из свих извора 

финансирања износе 1.842.392.000 динара док су  Одлуком о буџету за 2018. годину 

укупно износили  1.803.045.000 динара,што значи да су повећани у износу од 39.347.000 

динара и укључују повећање у износу од 200.000,00 динара као извор 07 код Туристичке 

организације за средства добијена за „Сајам меда и вина“. 

У Одлуци о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Неготин за 2018. 

годину  укупни приходи и примања и укупни расходи и издаци  су остали на истом 

нивоу односно непромењени из извора 01 - приходи из буџета и из извора 04- сопствени 

приходи. Приходи и расходи из других извора финансирања  су промењени и  уместо 

износа од 408.171.000 динара повећани су на  447.518.000 динара. Повећање износи   

39.347.000 динара односно 9,64 % и  обухвата  средства из нераспоређеног вишка 

прихода из ранијег периода –извор финансирања 13 и неутрошена средства донација из 

ранијих година-извор финансирања 15  и средства трансфера од других нивоа власти - 

извор финансирања 07. Средства донација од међународних организација - извор 

финансирања  06 су смањена за 253.000 динара. 

Све промене  повећања и смањења дате су на позицијама за конкретне кориснике 

и за одређене намене.  

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

општине Неготин“. 

 

 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

Одељење за буџет, финансије  и локалну пореску администрацију 

РУКОВОДИЛАЦ  ОДЕЉЕЊА 

             Љиљана Лицуловић           


