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              На основу члана 18.   тачке 8. 

Статута општине Неготин («Сл.лист општине 

Неготин», број: 8/02,17/04,19/04)  , а у вези са 

чланом  22. Закона о јавним предузећима и 

обављању делатности од општег интереса 

(«Сл.гласник РС»,број: 22/00, 25/02,107 и 

108/05 –испр.) Скупштина општине Неготин 

на седници одржаној  31.03.2006.године,     

               д о н е л а   ј е 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

ПРОГРАМ РАДА ЈП РТВ «КРАЈИНА» 

НЕГОТИН  ЗА 2006.ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

 

 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на 

Програм рада  ЈП РТВ «Крајина» Неготин за 

2006.годину, број: 96, који је донео Управни 

одбор ЈП РТВ «Крајина» Неготин на седници 

од 16.03.2006.године,  

Члан 2. 

 

Ово Решење објавити у «Службеном 

листу општине Неготин». 

 

Број: 402-39/2006-I 

Дана:31.03.2006.године 

Н е г о т и н  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

ПРЕДСЕДНИК, 

Др. Кристијан Николић,с.р. 

 

 На основу члана 22. Закона о јавним 

предузећима о обављању делатности од 

општег интереса («Службени гласник РС», 

бр. 25/00, 25/02, 107. и 108/05) и члана 18. 

став 1. тачка 8. Статута општине Неготин 

(«Службени лист општине Неготин», број 

8/02, 17 и 19/04) Скупштина општине 

Неготин на седници одржаној дана 31.03. 

2006. године, д о н е л а   ј е 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

ПРОГРАМ РАДА ЈП «БОГОВИНА» БОР  

ЗА 2006. ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на 

Програм рада ЈП «Боговина» Бор за 2006. 

годину, бр. 9/3, који је донео Управни одбор 

ЈП «Боговина» Бор на седници од 25.01.2006. 

године. 

 

Члан 2. 

 
 Ово Решење доставити ЈП 

«Боговина» Бор и објавити у «Службеном 

листу општине Неготин». 

 

Број: 402-44/2006-I 

Дана: 31.03.2006. године 

Н е г о т и н 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

ПРЕДСЕДНИК, 

Др. Кристијан Николићс,р. 

 

 

                                 На основу члана 18.   тачке 8. 

Статута општине Неготин («Сл.лист општине 

Неготин»,број:8/02,17/04,19/04)  Скупштина 

општине Неготин на седници одржаној  

31.03.2006.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 

2006.ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

 

 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на 

Програм рада центра  за социјални рад 

Неготин за 2006.годину, број: 551-48/06 –II, 

који је донео Управни одбор Центра за 

социјални рад Неготин на седници од 

24.02.2006.године,  

 

Члан 2. 

 

Ово Решење објавити у «Службеном 

листу општине Неготин». 

 

Број:402-40/2006-I 

Дана:31.03.2006.године 

Н е г о т и н  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

ПРЕДСЕДНИК, 

Др. Кристијан Николићс,р. 

 

               На основу члана 18.   тачке 8. 

Статута општине Неготин («Сл.лист општине 

Неготин»,број: 8/02,17/04,19/04) Скупштина 

општине Неготин на седници одржаној  

31.03.2006.године, д о н е л а   ј е 
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Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН 

И ПРОГРАМ РАДА МУЗЕЈА КРАЈИНЕ 

НЕГОТИН  ЗА 2006.ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

 

 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на План и 

Програм рада  Музеја Крајине Неготин за 

2006.годину, број: 39/06, који је донео 

Управни одбор Музеја Крајине  Неготин на 

седници од 14.03.2006.године,  

 

Члан 2. 

 

 Ово Решење објавити у «Службеном 

листу општине Неготин». 

 

 

Број: 402-41/2006-I 

Дана:31.03.2006.године 

Н е г о т и н  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

ПРЕДСЕДНИК, 

Др. Кристијан Николић,с.р. 
 

На основу члана 30. Закона о 

локалној самоуправи («Службени гласник 

РС», број: 9/02, 33/04 и 135/04) и члана 18. 

став 1. тачка 8. Статута општине Неготин 

(«Службени лист општине Неготин», број: 

8/02, 17 и 19/04) Скупштина општине 

Неготин на седници одржаној 31.03.2006. 

године,  

д о н е л а   ј е 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА  

ПРОГРАМ РАДА НАРОДНЕ 

БИБЛИОТЕКЕ НЕГОТИН ЗА 2006. 

ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

 

 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на  

Програм рада Народне библиотеке Неготин 

за 2006. годину, бр. 39, који је донет на 

седници Управног одбора Народне 

библиотеке Неготин  27.02.2006. године. 

 

Члан 2. 

 Ово Решење објавити у «Службеном 

листу општине Неготин». 

 

 

Број: 402-42/ 2006-I  

Дана: 31.03.2006. године 

Н е г о т и н 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

ПРЕДСЕДНИК, 

Др. Кристијан Николићс,р. 

 
На основу члана 30. Закона о 

локалној самоуправи («Службени гласник 

РС», број: 9/02, 33/04 и 135/04) и члана 18. 

став 1. тачка 8. Статута општине Неготин 

(«Службени лист општине Неготин», број: 

8/02, 17 и 19/04) Скупштина општине 

Неготин на седници одржаној 31.03.2006. 

године, д о н е л а   ј е 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА  

ПРОГРАМ РАДА ДОМА КУЛТУРЕ 

«СТЕВАН МОКРАЊАЦ» НЕГОТИН ЗА 

2006. ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

 

 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ  на 

Програм рада Дома културе «Стеван 

Мокрањац» Неготин за 2006. годину, број 

26/061, који је донео Управни одбор Дома 

културе «Стеван Мокрањац» Неготин на 

седници одржаној 13.03.2006.године. 

Члан 2. 

 Ово Решење објавити у «Службеном 

листу општине Неготин». 

 

Број: 402-43/2006-I 

Дана: 31.03.2006. године 

Н е г о т и н 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

ПРЕДСЕДНИК, 

Др. Кристијан Николић,с.р. 
 

 

           На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи («Службени гласник РС», број 

9/02, 33/04 и 135/04) и члана 18. став 1. тачка 

8. Статута општине Неготин («Службени 

лист општине Неготин», број 8/02, 17 и 19/04) 

Скупштина општине Неготин на седници 

одржано дана 31.03.2006. године,  

 д о н е л а    ј е 
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Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НA  

ПРОГРАМ РАДА УСТАНОВЕ ЗА ДЕЦУ 

ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА 

«ПЧЕЛИЦА» НЕГОТИН ЗА 2005/2006. 

ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

 
 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на 

Програм рада Установе за децу предшколског 

узраста «Пчелица» Неготин за 2005/2006. 

годину, број 389/1, који је донео Управни 

одбор Установе за децу предшколског 

узраста «Пчелица» Неготин на седници 

12.09.2005. године. 

 

Члан 2. 

 

 Ово Решење објавити у «Службеном 

листу  

општине Неготин». 

 

Број: 402-45/2006-I 

Дана: 31.03.2006. године 

Н е г о т и н 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

ПРЕДСЕДНИК, 

Др. Кристијан Николић,с.р. 

 

 

                                 На основу члана 18.   тачке 8. 

Статута општине Неготин («Сл.лист општине 

Неготин»,број:8/02,17/04,19/04)  Скупштина 

општине Неготин на седници одржаној 

31.03..2006.године,     

               д о н е л а   ј е 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН 

АКТИВНОСТИ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  « ЕКО ФОНД « 

ОПШТИНЕ НЕГОТИН   ЗА 2006.ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

 

 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на План 

активности Фонда за заштиту животне 

средине  «Еко фонд» општине Неготин  за 

2006.годину, број: 36/6, који је донео 

Управни одбор Фонда за заштиту животне 

средине «Еко фонд» општине  Неготин на 

седници одржаној 03.03.2006.године.  

 

Члан 2. 

 

 Ово Решење објавити у «Службеном 

листу општине Неготин». 

 

Број: 402-46/2006-I 

Дана:31.03.2006.године 

Н е г о т и н  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

ПРЕДСЕДНИК, 

Др. Кристијан Николић,с.р. 
 

                                 На основу члана 18.   тачке 8. 

Статута општине Неготин («Сл.лист општине 

Неготин»,број:8/02,17/04,19/04)  Скупштина 

општине Неготин на седници одржаној 

31.03.2006.године,      д о н е л а   ј е 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН 

РАДА ЗАВОДА ЗА УРБАНИСТИЧКО 

ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ 

ОПШТИНЕ  НЕГОТИН ЗА 2006.ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

 

 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на План  

рада Завода за урбанистичко планирање и 

пројектовање опшптине Неготин за 

2006.годину, број:350-18/2006-V, који је 

донео директор Завода за урбанистичко 

планирање и пројектовање општине Неготин 

27.02.2006.године. 

 

Члан 2. 

 

 Ово Решење објавити у «Службеном 

листу општине Неготин». 

 

Број:402-47/2006-I 

Дана:31.03.2006.године 

Н е г о т и н  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

ПРЕДСЕДНИК, 

Др. Кристијан Николић,с.р. 
 

 

 На основу члана 57.став 1. Закона о 

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

9/02, 33/04 и 135/04) и члана 55. став 1. 

Статута општине Неготин („Сл.лист општине 

Неготин“, бр. 8/02, 17)4 и 19/04), Скупштина 

општине Неготин, на седници од 

31.03.2006.године, д о н е л а     ј е  
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О Д Л У К У 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ 

О ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ 

НЕГОТИН 

 

Члан 1. 

 Овом Одлуком врше се измене и 

допуне Одлуке о Општинској управи 

општине Неготин („Сл.лист општине 

Неготин“, бр. 1/05). 

 

Члан 2. 
 У члану 9. Одлуке о Општинској 

управи,после става 1. додаје се став 2 и 3 који 

гласе:  

 Став 2. «У Општинској управи могу 

се поставити и други главни стручњаци за 

одређене области у складу са Законом, 

Статутом општине Неготин и овом 

Одлуком». 

Став 3. «Главног архитекту и друге 

главне стручњаке за поједине области 

поставља и разрешава председник општине». 

Садашњи став 2. овог члана брише 

се. 

Члан 3. 

  У члану 11. став 1. мења се 

тако што се на крају брише тачка и додају 

речи: „службе“. 

 

Члан 4. 

 
 Члан 13. мења се и гласи: 

 „У Општинској управи основне 

организационе јединице су: 

1. Одељење за урбанизам, грађевинарство, 

стамбено-комуналне послове и општу 

управу.; 

2. Одељење за инспекцијске послове, 

3. Одељење за буџет, финансије, привреду и 

друштвене делатности, 

4. Одељење за правну заштиту имовинских 

права и интереса општине 

5. Служба општинског услужног центра и 

информатике, 

6. Служба за послове председника општине и 

буџетску инспекцију и ревизују, 

7. Служба за скупштинске послове, 

8. Служба за заједничке послове.“ 

 

Члан 5. 

 

 У члану 17. назив „Одељење за буџет 

и финансије“ мења се и  гласи“ Одељење за 

буџет, финансије, привреду и друштвене 

делатности“ и на крају бришу се речи 

„послове буџетске инспекције и ревизије“. 

 У члану 17. додаје се 2. став који 

гласи: „Послови који се односе на оснивање 

установа и организација у области 

предшколског васпитања и образовања, 

основног образовања и васпитања, културу, 

физичку културу, спорт, дечју и социјалну 

заштиту, примарну задравствену заштиту, 

прати и обезбеђује њихово функционисање, 

врши надзор над њиховим радом, организује 

вршење послова у вези са заштитом 

културних добара, подстицање развоја 

културно-уметничког аматеризма и ствара 

услове за рад музеја и библиотека и других 

установа културе чији је општина Неготин 

оснивач. Прати и организује ученичка и 

студентска права, прати посебне рачуне и 

питања друштвене бриге о деци, социјалне и 

здравствене заштите. Посебно се прати 

област привреде, занатства, угоститељства, 

трговине, туризма, цена из надлежности 

општине, као и доношење програма 

унапређивања развоја пољопривреде, 

водопривреде, заштите од ерозија и 

регулације водотокова“. 

 

Члан 6. 

 

 Члан 18., 19. и 20. Одлуке о 

Општинској управи бришу се у целости. 

 

Члан 7. 

 Иза члана 21. Одлуке о општинској 

управи додају се нови чланови: 

Члан 21а који гласи: 

 

 „Служба општинског услужног 

центра и информатике  врши послове 

Општинске управе које се односе на послове 

пријемне канцеларије (овера потписа, 

рукописа и преписа, издавање радних 

књижица) , административно техничке 

послове на пријему, евидентирању и 

отпремању поште, послове архиве, картотеке. 

Обављање неопходних стручних, техничких и 

других послова за потребе свих одељења и 

служби општинске управе на коришћењу 

информатичке технологије, послове анализе и 

развоја инфорамционог система Општинске 

управе (посебно електронске управе). Уводи 

нова апликативна решења у циљу спровођења 

и примене стандардизованих аката 

Општинске управе, одржава их и врши 

измене ради усаглашавања са новим 

законским прописима и потребама 
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корисника. Ради на увођењу нових 

хардверских решења, стара се о раду  

рачунарске мреже, оперативних система и 

врши заштиту података информационог 

система Општинске управе у складу са 

законом и уредбом о обезбеђивању и заштити 

информационих система државних органа.  

Прати савремена достигнућа из области 

информатике, предлаже начин стручног 

усавршавања и врши обуку корисника. 

Израђује  и одржава WEB презентацију 

Општинске управе и општине у целини. 

Врши послове уноса, контроле, ажурирања и 

обезбеђивања података“. 

 Члан 21 б који гласи: 

 

 „Служба за послове председника 

општине и буџетску инспекцију и ревизију 

врши послове који се односе на стучне и 

административно-техничке послове за 

председника општине, њених радних тела. 

Врши израду општих и појединачних 

нормативних аката за чије је доношење 

надлежан председник општине. Врши 

послове из области радних односа радника 

општинске управе, изабраних, именованих и 

постављених лица. Организује и спроводи 

послове протокола за потребе председника 

општине, нарочито у остваривању сарадње са 

другим општинама у земљи и иностранству, 

послове пријема домаћих  и страних 

делегација, остваривање слободном приступу 

информацијама. Врши стручне и 

административне послове за потребе 

менаџера и других стручњака које поставља 

председник општине. Врши послове буџетске 

инспекције и ревизије по налогу председника 

општине“. 

 

Члан 21 в који гласи: 

 

 „Служба за скупштинске послове 

врши послове који се односе на стручне и 

административно-техничке послове за 

Скупштину општине и Општинско веће 

нарочито у вези са припремом и одржавањем 

њихових седница и свих сталних повремених 

радних тела. Врши обраду материјала са 

седница, припремање прописа и других 

општих и појединачних аката из области 

локалне самоуправе и свих других области 

које нису предвиђене делокругом рада других 

одељења и служби општине управе. Врши 

израду радних верзија свих општих и 

појединачних нормативних аката за чије је 

доношење надлежна Скупштина општине или 

Општинско веће. Врши послове припреме и 

објављивања Службеног листа општине 

Неготин“. 

 

Члан 21г.који гласи: 

 „Служба за заједничке послове врши 

послове из области дактилографије и 

биротехнике, послове превоза службеним 

возилима, одржавање и сервисирање свих 

возила Општинске управе. Врши послове 

пружања услуга средствима веза и друге 

технике и одржавање целокупне опреме и 

пословног простора зграде општине Неготин. 

Врши послове на спровођењу мера 

противпожарне заштите као и оперативне 

послове система обавештавања и узбуњивања 

у складу са законом.  Врши послове грејања 

пословних просторија у згради општине 

Неготин, спроводи мере обезбеђења и 

кретања странака, као и одржавање хигијене 

у просторијама Општинске управе. Обавља 

све курирске послове у седишту Општинске 

управе“. 

 

Члан 8. 

  У члану 29.став 1. тачка 6.иза речи 

„Одељења“ додају се речи: „и служби“, а 

бришу се речи: „ и њихове заменике“. 

 

Члан 9. 
 У члану 30. иза речи „одељењем“ 

додају се речи“и службом“.  

Члан 10. 

 У члану 31. став 1. мења се и гласи: 

„За шефа Одељења може бити постављено 

лице  које је намање у звању самосталног 

стручног сарадника, а за шефа службе лице 

које је најмање у звању вишег стручног 

сарадника“. 

 

Члан 11. 

 У члану 32.Одлуке у ставу 1. иза 

речи „одељења“ додају се речи“и службе“. У 

ставу 2. иза речи „одељења“ додају се речи „и 

службе“. 

 

Члан 12. 

 Ступањем на снагу ове Одлуке сва 

постављена и запослена лица у Општинској 

управи настављају да раде на пословима и 

радним задацима на којима се сада налазе, до 

разрешења односно постављења и 

распоређивања по новом акту о унутрашњој 

организацији и систематизацији радних места 

у Општинској управи.  
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 Запослени у Општинској управи који 

остану нераспоређени по акту из става 1. овог 

члана остварују права и обавезе у складу са 

законом и другим прописима. 

 

Члан 13. 

 Председник општине дужан је да 

донесе Упутство о начелима за унутрашњу 

организацију и систематизацију радних места 

у Општинској управи у року од 10 дана од 

дана ступања на снагу ове одлуке. 

 

Члан 14. 

 Начелник Општинске управе дужан 

је да донесе Правилник о унутрашњој 

организацији и систематизацији послова и 

радних задатака  Општинске управе општине 

Неготин, у року од 30 дана од дана ступања 

на снагу ове Одлуке. 

 Начелник Општинске управе дужан 

је да у року од 30 дана од дана доношења 

Правилника из претходног става  овог члана 

донесе акта којима се регулишу звања, 

занимања и коефицијенти за обрачун плата 

запослених и постављених лица у 

Општинској управи. 

 Постављење и распоређивање 

запослених извршиће се у року од 5 дана од 

дана доношења аката из претходног става 

овог члана. 

 

Члан 15. 
 Овлашћује се Служба за 

скупштинске послове да по ступању на снагу 

ове Одлуке изради пречишћени текст Одлуке 

о Општинској управи општине Неготин и 

исти објави у Службеном листу општине 

Неготин. 

 

Члан 16. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објавњивања у Службеном 

листу општине Неготин. 

 

Број: 016-32/2006-I 

31.03.2006.године 

Н е г о т и н 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

ПРЕДСЕДНИК, 

Др Кристијан Николић,с.р. 

 

 

 

 

 

 На основу члана 85. став 7. Закона о 

основној школи («Службени гласники РС», 

број: 50/92, 53/93, 67/93, 48/94, 66/94 и 22/02) 

и члана 18. Статута општине Неготин 

(«Службени лист општине Неготин», број: 

8/02, 17 и 19/04), Скупштина општине 

Неготин на седници одржаној 31.03. 2006. 

године, д о н е л а    ј е 

 

О Д  Л У К У 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ 

О ИМЕНОВАЊУ ПОСЕБНЕ ЛЕКАРСКЕ 

КОМИСИЈЕ ЗА ПРЕГЛЕД ДЕЦЕ 

ОМЕТЕНЕ У РАЗВОЈУ 

 

Члан 1. 

 У Одлуци о именовању Посебне 

лекарске комисије за преглед деце ометене у 

развоју («Службени лист општине Неготин», 

број 17/02), у члану 1. врши се следећа 

измена:  

 

 Разрешава се др. Јордан Трокановић, 

педијатар председник Комисије 

 

 Именује се др. Божана Стоиловић, 

специјалиста педијатар за председника 

Комисије. 

 

Члан 2. 

 Члан 2. мења се и гласи: 

 «Посебна лекарска Комисија има за 

задатак да преиспита налаз и мишљење 

првостепене комисије за преглед деце 

ометене у развоју и да свој налаз и мишљење 

достави Општинском већу општине Неготин, 

које ће на основу тог налаза и мишљења 

донети коначно решење. 

 

Члан 3. 

 У осталом делу Одлука Скупштине 

општине остаје непромењена. 

  

Члан 4 

Ову Одлуку објавити у «Службеном 

листу општине Неготин». 

 

Број: 560-22/2006-I 

Дана: 31.03.2006. године 

Н е г о т и н 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

ПРЕДСЕДНИК, 

Др. Кристијан Николић,с.р. 
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             На основу члана 18. Статута општине 

Неготин («Службени лист општине 

Неготин», број: 8/02, 17 и 19/04), Скупштина 

општине Неготин на седници одржаној  

31.03.2006. године, д о н е л а    ј е 

 

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ 

О НАКНАДАМА ОДБОРНИКА, 

ЧЛАНОВИМА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА И 

ЧЛАНОВИМА РАДНИХ ТЕЛА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

 

Члан 1. 

 

 У Одлуци о накнадама одборника, 

члановима Општинског већа и члановима 

радних тела Скупштине општине Неготин 

(«Службени лист општине Неготин», број 

1/05) у члану 1. иза речи «Неготин у четвртом 

реду» додаје се: «Председнику и члановима 

Управног одбора Фонда солидарне стамбене 

изградње, председнику и члановима 

Управног одбора Фонда ренте, председнику и 

члановима Одбора за реализацију 

самодоприноса као и председнику и 

члановима радних тела које именује 

председник Општине». 

 

Члан 2. 

 

 У члану 3. додаје се нови став 4. који 

гласи:  

 «Председнику и члановима Управног 

одбора Фонда солидарне стамбене изградње, 

председнику и члановима Управног одбора 

Фонда ренте, председнику и члановима 

Одбора за реализацију самодоприноса као и 

председнику и члановима радних тела које 

именује председник општине, припада право 

на накнаду из става 2. овог члана за учешће 

на седницама у случају када заседају». 

Члан 3. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у «Службеном 

листу општине Неготин». 

 

 

Број: 401-98/2006. 

Дана 31.03.2006.године 

Н е г о т и н 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

ПРЕДСЕДНИК, 

Др. Кристијан Николић,с.р. 

 

На основу члана 18. Статута општине 

Неготин(«Сл.листопштине 

Неготин»,број:8/02,17/04 и 19/04), Скупштина 

општине Неготин на седници одржаној   

31.03.2006.године, д о н е л а    ј е 

 

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ 

ОДБОРА ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ 

150.ГОДИНА ОД РОЂЕЊА СТЕВАНА 

СТОЈАНОВИЋА МОКРАЊЦА 

 

Члан 1. 

 У Одлуци о образовању  Одбора за 

обележавање 150.година од рођења Стевана 

Стојановића Мокрањца («Сл.лист општине 

Неготин»,број:4/06) члану 1. врше се следеће 

измене: 

 Разрешавају се дужности  чланова 

Одбора за обележавање 150.година од рођења 

Стевана Стојановића Мокрањца, и то: 

 

1.Владика Јустин, Епископ Тимочки, 

              2.Страхиња Ћирић, ВД директор 

Дома културе «Стеван Мокрањац» Неготин. 

              3.Рената Ђурђевић – Станковић, 

сарадник за организовање манифестације у 

Дому културе «Стеван Мокрањац» Неготин. 

                   Именују се за чланове Одбора за 

обележавање 150.година од рођења Стевана 

Стојановића Мокрањца, и то: 

1-протојереј ставрофор Петар 

Стојиљковић,старешина храма Свете 

Тројице у Неготину, 

               2.Драгана Кнежевић, ВД директор 

Дома културе «Стеван Мокрањац» Неготин, 

               3.Душанка Ботуњац,академски 

сликар. 

Члан 2. 

 Ову Одлуку објавити у «Службеном 

листу општине Неготин». 

 

Број:644-5/2006-I 

Дана: 31.03.2006.године 

Н е г о т и н  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

ПРЕДСЕДНИК, 

    Др Кристијан Николић,с.р. 

 

 На  основу члана 18. Статута 

општине Неготин («Сл.лист општине 

Неготин»,број:8/2002 и 19/2004) Скупштина 

општине Неготин на седници  oдржаној 

31.03.2006.године, д о н е л а     ј е 
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Р Е Ш Е Њ Е 

О ОБРАЗОВАЊУ ОДБОРА ЗА 

РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА АБРАШЕВЕ 

ЈАРУГЕ – ЧЕСМЕ 

 

Члан 1. 

 

 Образује се Одбор за реализацију 

Пројекта Абрашеве јаруге – чесме, која се 

налази на међи Крајинских села Буковче – 

Кобишница, у саставу: 

 

1. РАДМИЛА ГЕРОВ, председник 

општине Неготин, 

2. Арх.БРАТИСЛАВ ПЕТРОВИЋ, из 

Неготина,  

3. Арх. АЛЕКСАНДАР РАДОВИЋ, 

Завод за заштиту споменика културе 

Ниш,  

4. ЈАНКОВИЋ ДРАГАН,одборник из 

Буковча, 

5. ТОМИСЛАВ ПОПОВИЋ, одборник 

из Неготина,  

6. МИОДРАГ СТАНОЈЕВИЋ, 

одборник из Неготина,  

7. ДАНЕ СУРУЏИЋ, одборник из 

Неготина, 

8.  ДРАГАН РАДУЛОВИЋ, одборник 

из Црномаснице, 

9. ДИМИТРИЈЕ ПРВУЛОВИЋ, 

одборник из Неготина,  

10. Др. ТИХОМИР 

МИЛОВАНОВИЋ,одборник из 

Неготина, 

11. Др. ЗОРАН ПУСЛОЈИЋ, одборник 

из Кобишнице, 

12. ДРАГОЉУБ КОЊАКОВИЋ, 

одборник из Буковча, 

13. ДРАГОЉУБ ЧУМПУЈЕРОВИЋ, 

одборник из Буковча, 

14. ЈЕРЕЈ ТРАНДАФИР ЈАНКОВИЋ, 

Кобишница – Буковче, 

15. ДРАГОЉУБ СТИНГИЋ,   из 

Буковча, 

16. ВОЈИСЛАВ ЂЕКИЋ, из Кобишнице, 

17. МИРКО ДАБУЛОВИЋ, из 

Кобишнице, 

18. МАРЈАН НЕДЕЉКОВИЋ, из 

Буковча, 

19. ЈОВАН МИХАЈЛОВИЋ, из Буковча, 

20. ВЕСА ОЛЧАНОВИЋ, из 

Кобишнице, 

21. ДИНУЛОВИЋ ЖИВОЈИН, из 

Кобишнице, 

22. МАРКО ЈОВАНОВИЋ, одборник из 

Неготина. 

       Oдбор на првој седници бира 

председника и заменика председника  

Одбора, а прву седницу сазива најстарији 

члан Одбора. 

 

Члан 2. 

       Задатак Одбора је да организује и прати 

реализацију  Пројектног задатка на обнови 

Абрашеве јаруге – чесме и уређењу простора 

око чесама, које се  

налазе на међи два села Буковче – 

Кобишница. 

     За реализацију задатка из става 1. овог 

члана Одбор може ангажовати и трећа лица и 

тражити помоћ од општинских и 

републичких органа. 

 

Члан 3. 

 

       Средства за реализацију Пројектног 

задатка обезбедиће се од мештана села 

Буковча и Кобишнице, донација и других 

средстава.  

 За ове намене отвориће се  посебан 

текући рачун на који ће се сливати  

средства а која ће се користити за реализацију  

Пројектног задатка према извршеним 

радовима. 

    Овлашћено лице за располагање 

средствима са текућег рачуна је заменик  

председника Одбора. 

   

Члан 4. 

 

 Одбор је дужан да задатак из члана 2. 

овог Решења  извршава у складу са приливом 

средстава  и да  по извршеном задатку сачини 

Извештај о раду и поднесе Скупштини 

општине Неготин. 

 

Члан 5. 
 Одбор је овлашћен да именује 

Почасни Одбор за реализацију Пројектног 

задатка на обнови Абрашеве чесме од 

угледних грађана из области науке, културе, 

цркве и других , обзиром на свеколики 

општински и републички  

    значај, а поводом Прославе 200 –те 

годишњице Првог српског устанка. 

   

Члан 6. 

 Одбор престаје са радом даном 

одлучивања о његовом Извештају на  

Скупштини општине Неготин. 
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                Члан 7. 

      Одлука ступа на снагу наредног 

дана од дана објављивања у  

«Службеном листу општине Неготин». 

 

Број:351-82/2006 

Дана:31.03.2006.године 

Н е г о т и н 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

ПРЕДСЕДНИК, 

Др.Кристијан Николић,с.р. 

 

На основу тачке 3. Одлуке 

Скупштине општине Неготин о образовању 

Комсије за давање мишљења о остваривању 

права из области борачко – инвалидске 

заштите и члана 18. Статута општине 

Неготин («Сл.лист општине Неготин», бр. 

8/02, 17. и 19/04), Скупштина општине 

Неготин на седници одржаној 31.03.2006. 

године, д о н о с и 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА 

КОМИСИЈЕ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О 

ОСТВАРИВАЊУ ПРАВА ИЗ ОБЛАСТИ 

БОРАЧКО – ИНВАЛИДСКЕ 

ЗАШТИТЕ 

 

I 

 

 Ради извршавања задатака из тачке 2. 

Одлуке о образовању Комисије за давање 

мишљења о остваривању права из области 

борачко – инвалидске заштите, за чланове ове 

Комисије именују се: 

 

1. Горан Божидаревић, председник 

2. Слободан Баљевић, члан 

3. Милорад Николић, члан 

4. Бисенија Таинџић, члан 

5. Живојин Бошковић, члан 

 

                                           II 

 Ово Решење објавити у «Службеном 

листу општине Неготин». 

Број: 586-4/2006-I 

31.03.2006. године 

Н е г о т и н 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

ПРЕДСЕДНИК 

Др Кристијан Николић,с.р. 

 

          На основу члана 30. став 1. тачка 8. 

Закона о локалној самоуправи («Службени 

гласник РС», бр. 9/02, 33/04 и 135/04) и члана 

18. став 1. тачка 9. Статута општине Неготин 

(«Службени лист општине Неготин» број 

8/02, 17 и 19/04) Скупштина општине 

Неготин на седници одржаној 31.03. 2006. 

године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

СТАТУТ ЗАВОДА ЗА УРБАНИСТИЧКО 

ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ 

ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

 

Члан 1. 

 

 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Статут 

Завода за урбанистичко планирање и 

пројектовање општине Неготин, који је донео 

Управни одбор Завода за урбанистичко 

планирање и пројектовање општине Неготин 

у оснивању на седници одржаној 24.02.2006. 

године.  

Члан 2. 

 Ово Решење објавити у «Службеном 

листу општине Неготин». 

 

 

Број: 110-29/2006-I 

Дана: 31.03.2006. године 

Н е г о т и н 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

ПРЕДСЕДНИК, 

Др. Кристијан Николић,с.р. 

 

Na osnovu ~lana 17. stav 1. alineja 1., 

~lana 21. i ~lana 23. stav 2. Odluke o osnivawu 

Zavoda za urbanisti~ko planirawe i 

projektovawe op{tine Negotin kao organizacije 

sa statusom pravnog lica, broj: 023-4/2006-I od 

01.02.2006.godine (“Slu`beni list op{tine 

Negotin”, broj: 3/06), Upravni odbor Zavoda za 

urbanisti~ko planirawe i projektovawe op{tine 

Negotin u osnivawu, na sednici odr`anoj 

24.02.2006.godine, doneo je 

 

 

S  T  A  T  U  T 

ZAVODA ZA URBANISTI^KO 

PLANIRAWE I PROJEKTOVAWE 

OP[TINE NEGOTIN 

 

I - OP[TE ODREDBE 
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^lan 1. 

 

 Zavod za urbanisti~ko planirawe i 

projektovawe op{tine Negotin (u daqem tekstu: 

Zavod) osnovan je Odlukom Skup{tine op{tine 

Negotin o osnivawu Zavoda za urbanisti~ko 

planirawe i projektovawe op{tine Negotin kao 

organizacije sa statusom pravnog lica, broj: 023-

4/2006-I od 01.02.2006.godine (“Slu`beni list 

op{tine Negotin”, broj: 3/06). 

                          Члан 2.  

     Statutom Zavoda ure|uju se: naziv i sedi{te, 

pe~at i {tambiqi,  delatnost, sredstva za rad, 

zastupawe i potpisivawe, organi Zavoda, na~in 

izbora i delokrug rada, akti Zavoda i nadle`nost 

organa za wihovo dono{ewe, prava, obaveze i 

odgovornost zaposlenih, za{tita `ivotne sredine, 

javnost rada, poslovna tajna, kancelarijsko 

poslovawe i druga pitawa. 

 

^lan 3. 

 

 Zavod posluje pod nazivom: ZAVOD 

ZA URBANISTI^KO PLANIRAWE I 

PROJEKTOVAWE OP[TINE NEGOTIN. 

 Sedi{te Zavoda je u Negotinu, ulica 

Stanka Paunovi}a broj 1a. 

 

^lan 4. 

 

 Zavod ima status pravnog lica, sa svim 

pravima, obavezama i odgovornostima utvr|enim 

zakonom, Odlukom o osnivawu i ovim Statutom. 

 Za svoj rad Zavod odgovara Skup{tini 

op{tine Negotin. 

 

^lan 5. 

 

 Na osnivawe, prestanak i rad Zavoda 

shodno se primewuju propisi o javnim slu`bama. 

 

II – PE^AT, [TAMBIQI I ZA[TITNI 

ZNAK 

 

^lan 6. 

 

 Zavod ima pe~at okruglog oblika, 

pre~nika 32mm. Na kome je u koncetri~nim 

krugovima ispisan tekst: 

  

“Zavod za urbanisti~ko planirawe i 

projektovawe op{tine Negotin - Negotin”. 

 Tekst pe~ata ispisuje se na srpskom 

jeziku }irili~nim pismom. 

 

^lan 7. 

  

 Zavod ima dva {tambiqa: zavodni i 

prijemni. 

 Zavodni {tambiq je pravougaonog 

oblika dimenzija 50h25mm, na     

           kome je }irili~nim pismom na srpskom 

jeziku ispisan slede}i  

           tekst: 

 

 'Zavod za urbanisti~ko planirawe  

 i projektovawe op{tine Negotin  

    Broj:   /  

       

god. 

 N e g o t i n 

 Stanka Paunovi}a 1a” 

 

^lan 8. 

  

 Prijemni {tambiq je pravougaonog 

oblika dimenzija 70h30mm, na kome je na 

srpskom jeziku  }irili~nim pismom ispisan tekst: 

 

 'Zavod za urbanisti~ko planirawe  

  i projektovawe op{tine Negotin  

                       Negotin” 

    ispod koga je u okvirenim rubrikama 

ispisano: “primqeno”, “broj” i “prilog”. 

 

^lan 9. 

 

 Izrada, ~uvawe, kori{}ewe i rukovawe 

pe~atom i {tambiqima ure|uje se aktom direktora 

Zavoda. 

 

^lan 10. 

 

 Zavod mo`e imati svoj za{titni znak - 

logo, ~iji se izgled odre|uje posebnom odlukom 

Upravnog odbora. 

 Zavod ima iskqu~ivo pravo kori{}ewa 

ovog za{titnog znaka. 

III – DELATNOST ZAVODA 
 

^lan 11.  

 

 Zavod obavqa delatnost urbanisti~kog 

planirawa i projektovawa i izrade urbanisti~ke 

dokumentacije, i to: 

 

 1.Poслove urbanisti~kog planirawa i 

izrade urbanisti~kih planova: op{tih 

urbanisti~kih planova (generalni plan i plan 

op{teg ure|ewa) i regulacionih planova (plan 

generalne regulacije i plan detaqne regulacije) i 



Број:8.страна 168                              «Сл.лист општине Неготин»                             3.4.2006. 

poslove izrade programa za izradu urbanisti~kih 

planova; 

2. Poslove izrade urbanisti~kih 

projekata; 

3.   Poslove izrade tehni~ke 

dokumentacije za izgradwu objekata; 

4.   Poslove in`eweringa; 

5.  Savetodavne poslove i poslove 

pru`awa stru~ne pomo}i u postupku priprema za 

izradu urbanisti~kih planova i realizaciji 

urbanisti~kih planova i prostornog plana op{tine; 

6. Poslove uslu`nog kopirawa, 

fotokopirawa, plotirawa i skenirawa. 

7. Obavqa i druge poslove u skladu sa 

zakonom, Odlukom o osnivawu i ovim Statutom. 

 

U obavqawu svoje delatnosti Zavod 

ostvaruje saradwu sa organima lokalne 

samouprave i drugim organima, organizacijama i 

preduze}ima. 

 

^lan 12.  

 

 Delatnost Zavoda prema Zakonu o 

klasifikaciji delatnosti i registru jedinica 

razvrstavawa: 

 

74201 - Prostorno planirawe 

   Ova delatnost obuhvata:  

  - planirawe gradova, naseqa i prostora 

 

74202 - Projektovawe gra|evinskih i drugih 

objekata 

   Ova delatnost obuhvata:  

  - projektovawe gra|evinskih i drugih 

objekata 

 

74203 - In`ewering 

   Ova delatnost obuhvata:  

  - in`ewering, vo|ewe projekata i 

tehni~ke aktivnosti 

- projekte za niskogradwu, 

hidrogradwu i saobra}aj 

 

74204 - Ostale arhitektonske i in`ewerske 

aktivnosti i tehni~ki 

  saveti 

   Ova delatnost obuhvata:  

  - savetodavne i arhitektonske poslove: 

nadzor gra|ewa i dr. 

 

74830 - Sekretarske i prevodila~ke aktivnosti 

   Ova delatnost obuhvata:  

  - kopirawe, fotokopirawe i sli~ne 

aktivnosti 

 

^lan 13. 

 

 Za obavqawe pojedinih stru~nih 

poslova iz svoje nadle`nosti Zavod mo`e 

anga`ovati druga pravna i fizi~ka lica u skladu sa 

zakonom. 

 Zavod obavqa poslove za potrebe 

osniva~a a mo`e obavqati poslove i za druge 

subjekte. 

 

IV – SREDSTVA ZA RAD ZAVODA 

 

^lan 14. 

 

 Sredstva za rad Zavoda obezbe|uju se 

iz: 

 

1. Buxeta op{tine Negotin; 

2. Prihoda koje ostvari Zavod 

obavqawem poslova iz svoje 

delatnosti; 

3. Donacija; 

4. Drugih izvora u skladu sa 

zakonom. 

 

^lan 15. 

 

 Sredstva za rad Zavoda koriste se za 

namene predvi|ene programom rada i 

finansijskim planom. 

 Finansijski plan Zavoda donosi se za 

kalendarsku godinu u skladu sa zakonom i ovim 

Statutom. 

 

^lan 16. 

 

 Zavod posluje preko podra~una u 

okviru konsolidovanog ra~una trezora op{tine 

Negotin. 

 

 

V – ZASTUPAWE I POTPISIVAWE 

ZAVODA 
 

^lan 17. 

 

 Zavod zastupa  i predstavqa direktor 

Zavoda. 

 Direktor Zavoda mo`e, u okviru svojih 

ovla{}ewa utvr|enih op{tim aktima, dati drugom 

licu pismeno punomo}je za zastupawe Zavoda. 

 Punomo}jem iz stava 2. ovog ~lana 

direktor utvr|uje sadr`aj, granice i vreme va`ewa 

ovla{}ewa za zastupawe. 

 

^lan 18. 
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 Zavod potpisuje direktor Zavoda. 

 Direktor Zavoda mo`e ovlastiti drugo 

lice u Zavodu da potpisuje Zavod. 

 

 

VI –  ORGANI ZAVODA 

 

^lan 19. 
 

 Organi Zavoda su: direktor, upravni i 

nadzorni odbor. 

 

 Direktor Zavoda 

^lan 20. 

 

 Direktora Zavoda postavqa i razre{ava 

Skup{tina op{tine Negotin. 

Direktor se postavqa na period od 4 

godine i po isteku mandata mo`e biti ponovo 

postavqen. 

 

^lan 21. 

 

 Za direktora Zavoda mo`e biti 

postavqeno lice koje ima VII stepen {kolske 

spreme - zavr{en arhitektonski fakultet, licencu 

odgovornog urbaniste i 5 godina radnog iskustva 

na rukovode}im radnim mestima u oblasti 

urbanisti~kog planirawa. 

 

 Pored navedenih posebnih uslova iz 

stava 1. ovog ~lana, direktor Zavoda mora da 

ispuwava op{te uslove za zasnivawe radnog 

odnosa propisane zakonom koji se primewuje na 

radne odnose zaposlenih u organima lokalne 

samouprave.  

 

^lan 22. 

 

 Postavqawe direktora vr{i se na osnovu 

sprovedenog javnog konkursa. 

 Javni konkurs se raspisuje najkasnije na 

tri meseca pre isteka mandata direktora. 

 Javni konkurs sprovodi nadle`no radno 

telo Skup{tine op{tine Negotin ovla{}eno za 

predlagawe kandidata za drektora. 

 Javni konkurs se objavquje u 

Slu`benom glasniku Republike Srbije a dostavqa 

se i organizaciji nadle`noj za zapo{qavawe. 

 

^lan 23. 

 

 Direktoru Zavoda mo`e prestati mandat 

pre isteka vremena na koje je izabran u slede}im 

slu~ajevima: 

- na osnovu li~nog zahteva, 

- prestankom radnog odnosa u 

skladu sa Zakonom, 

- razre{ewem, ukoliko funkciju 

direktora ne vr{i u skladu sa 

Zakonom, Odlukom o osnivawu i 

ovim Statutom, 

- u drugim slu~ajevima 

predvi|enim Zakonom. 

 

^lan 24. 

 

 Ako direktoru Zavoda prestane mandat 

pre isteka vremena na koje je postavqen, osniva~ 

mo`e bez javnog konkursa imenovati vr{ioca 

du`nosti direktora najdu`e na 6 meseci. 

 Vr{ilac du`nosti direktora mora da 

ispuwava uslove za postavqewe direktora iz 

~lana 21. ovog Statuta. 

 

^lan 25. 
 

 Direktor Zavoda: 

1. Zastupa Zavod; 

2. Organizuje rad i rukovodi 

Zavodom; 

3. Predla`e akte koje donosi Upravni 

odbor; 

4. Izvr{ava odluke Upravnog 

odbora; 

5. Stara se o zakonitosti rada 

Zavoda i odgovoran je za 

zakonito i efikasno obavqawe 

poslova Zavoda; 

6. Nalogodavac je za isplatu i 

kori{}ewe finansijskih sredstava; 

7. Donosi op{ta akta odre|ena ovim 

Statutom; 

8. Donosi pojedina~na akta; 

9. Zakqu~uje ugovore u ime 

Zavoda; 

10. Odlu~uje o pravima, obavezama i 

odgovornosti zaposlenih; 

11. Vr{i i druge poslove u skladu sa 

zakonom, Odlukom o osnivawu i 

Statutom. 

 

Upravni odbor 

^lan 26. 

 

 Upravni odbor ima predsednika i 4 

~lana. 

 Predsednik i 2 ~lana su predstavnicii 

lokalne samouprave a 2 ~lana su iz reda 

zaposlenih u Zavodu. 
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^lan 27. 

 

Predsenika i ~lanove Upravnog odbora 

imenuje i razre{ava Skup{tina op{tine na period 

od 4 godine. 

 

^lan 28. 

 

 Ukoliko predsedniku ili ~lanu 

Upravnog odbora mandat prestane pre isteka 

vremena na koje su izabrani, novoizabranom 

predsedniku, odnosno ~lanu Upravnog odbora 

mandat traje do isteka mandata predsednika 

odnosno ~lana na ~ije se mesto imenuje. 

  

^lan 29. 

 

 Upravni odbor radi i odlu~uje na 

sednicama. 

 Predsenik Upravnog odbora potpisuje 

akta koja donosi Upravni odbor. 

^lan 30. 

 

 ^lanove Upravnog odbora iz reda 

zaposlenih u Zavodu predla`u i biraju zaposleni. 

 Za ~lana Upravnog odbora izabran je 

onaj zaposleni za koga je glasala ve}ina od 

ukupnog broja zaposlenih u Zavodu. 

 Ukoliko predlo`eni kandidati ne dobiju 

tra`enu ve}inu postupak se ponavqa. 

 

^lan 31. 
 

 Direktor Zavoda ima pravo i du`nost da 

prisustvuje sednicama Upravnog odbora i 

u~estvuje u wihovom radu bez prava 

odlu~ivawa. 

 

^lan 32. 

 

 Upravni odbor: 

1. Donosi Statut Zavoda; 

2. Odlu~uje o poslovawu Zavoda; 

3. Usvaja izve{taj o radu i 

poslovawu; 

4. Usvaja zavr{ni ra~un; 

5. Usvaja finansijski plan Zavoda; 

6. Donosi program rada  Zavoda; 

7. Donosi plan javnih nabavki; 

8. Odre|uje visinu naknade za 

izvr{ene usluge Zavoda; 

9. Daje mi{qewe o Pravilniku o 

unutra{woj organizaciji i 

sistematizaciji radnih mesta 

Zavoda; 

10. Donosi akta odre|ena ovim 

Statutom; 

11. Odlu~uje o kori{}ewu 

finansijskih sredstava i druge 

imovine Zavoda; 

12. Odlu~uje o pravima po osnovu 

rada direktora Zavoda; 

13. Donosi Poslovnik o radu; 

14. Vr{i i druge poslove u skladu sa 

zakonom, Odlukom o osnivawu i 

ovim Statutom. 

 

Nadzorni odbor 

^lan 33. 

  

 Nadzorni odbor ima predsednika i 2 

~lana. 

 Predsednik i jedan ~lan su predstavnici 

lokalne samouprave a jedan ~lan je iz reda 

zaposlenih. 

 

^lan 34. 

 

Predsenika i ~lanove Nadzornog odbora 

imenuje Skup{tina op{tine Negotin na period od 

4 godine. 

 

^lan 35. 

 

 Ukoliko predsedniku ili ~lanu 

Nadzornog odbora mandat prestane pre isteka 

vremena na koje su izabrani, novoizabranom 

predsedniku, odnosno ~lanu Nadzornog odbora 

mandat traje do isteka mandata predsednika, 

odnosno ~lana na ~ije se mesto imenuje. 

  

^lan 36. 

 

 ^lana Nadzornog odbora iz reda 

zaposlenih u Zavodu predla`u i biraju zaposleni. 

 Za ~lana Nadzornog odbora izabran je 

zaposleni za koga je glasala ve}ina od ukupnog 

broja zaposlenih u Zavodu. 

 Ukoliko predlo`eni kandidat ne dobije 

tra`enu ve}inu postupak se ponavqa. 

 

^lan 37. 

 

 Nadzorni odbor radi i odlu~uje na 

sednicama. 

 Predsednik Nadzornog odbora potpisuje 

akta koja donosi Nadzorni odbor. 

 

^lan 38. 
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 Direktor Zavoda mo`e prisustvovati 

sednicama i u~estvovati u radu Nadzornog 

odbora bez prava odlu~ivawa. 

 

^lan 39. 

 

 Nadzorni odbor: 

1. Vr{i nadzor nad zakonito{}u 

poslovawa Zavoda; 

2. Pregleda periodi~ne i godi{we 

izve{taje o poslovawu i zavr{ni 

ra~un Zavoda i utvr|uje da li su 

sa~iweni u skladu sa propisima; 

3. Razmatra izve{taje revizora; 

4. Dostavqa izve{taj Upravnom 

odboru o izvr{enom nadzoru; 

5. Donosi Poslovnik o radu; 

6. Vr{i i druge poslove u skladu sa 

zakonom i op{tim aktima 

Zavoda. 

 

VII –  AKTI ZAVODA 

 

^lan 40. 

 

 Osnovni op{ti akt Zavoda je Statut. 

Statut donosi Upravni odbor Zavoda na 

predlog direktora Zavoda. 

Na Statut saglasnost daje Skup{tina 

op{tine Negotin. 

Izmene i dopune Statuta vr{e se po 

postupku za wegovo dono{ewe. 

 

^lan 41. 

 

 Ostali op{ti akti Zavoda su: odluke, 

pravilnici, poslovnici i drugi op{ti akti kojima se 

na op{ti na~in ure|uju odre|ena pitawa. 

 Pojedina~ni akti su: re{ewa, zakqu~ci i 

drugi akti u skladu sa zakonom. 

 

^lan 42. 

 

 Op{ti akti Zavoda moraju biti u 

saglasnosti sa zakonom, drugim propisima, 

Odlukom o osnivawu i ovim Statutom. 

 Pojedina~ni akti Zavoda moraju biti u 

saglasnosti sa Statutom i drugim op{tim aktima 

Zavoda. 

 

^lan 43. 

 

 Tuma~ewe op{tih akata daje organ koji 

je akt doneo. 

 

^lan 44. 

 

 Op{ti akti Zavoda stupaju na snagu 8 

dana od dana objavqivawa, osim ako iz naro~ito 

opravdanih razloga nije predvi|eno da ranije 

stupe na snagu. 

Op{ti akti Zavoda objavquju se na 

oglasnoj tabli Zavoda ako samim aktom nije 

druga~ije odre|eno. 

 

^lan 45. 

 

 Direktor Zavoda donosi pravilnike 

kojima se ure|uju: 

- unutra{wa organizacija i 

sistematizacija radnih mesta 

Zavoda, 

- radni odnosi, 

- plate zaposlenih, 

- za{tita na radu i za{tita `ivotne 

sredine, 

- druge oblasti u skladu sa 

zakonom. 

 

VIII –  PRAVA, OBAVEZE I 

ODGOVORNOSTI ZAPOSLENIH 

 

^lan 46. 

 

 Na radne odnose u Zavodu, odnosno 

prava, obaveze i odgovornosti zaposlenih shodno 

se primewuju odredbe Zakona o radnim 

odnosima u dr`avnim organima, do dono{ewa 

posebnog zakona kojim }e se regulisati radni 

odnosi u organima lokalne samouprave; Zakon o 

radu i drugi op{ti propisi o radu, kolektivni 

ugovori i drugi propisi. 

 

 

IX –  ZA[TITA @IVOTNE 

SREDINE 

 

^lan 47. 

 
 Zavod }e se u okviru svoje delatnosti 

pri nabavci i kori{}ewu opreme pridr`avati 

zakona i drugih propisa kojima se ure|uje oblast 

za{tite `ivotne sredine. 

 Mere za{tite `ivotne sredine i mere 

za{tite na radu propisuju se posebnim aktom. 

 

X –  JAVNOST RADA 

 

^lan 48. 

 

 Rad Zavoda je javan. 
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 Javnost rada se ostvaruje javno{}u rada 

organa Zavoda, dostavqawem informacija 

sredstvima javnog informisawa, podno{ewem 

izve{taja o radu i poslovawu i programa rada, 

prezentacijom ura|enih urbanisti~kih planova i 

sli~no. 

 

 

XI –  POSLOVNA TAJNA 
 

^lan 49. 

 

 Poslovnom tajnom smatraju se podaci 

koje kao takve utvrdi Upravni odbor a ~ije 

saop{tavawe neovla{}enom licu {teti interesima 

Zavoda. 

 Upravni odbor donosi odluku kojom se 

utvr|uje koja se dokumenta i podaci smatraju 

poslovnom tajnom, na~in ~uvawa i postupawa sa 

istim i odgovornost zaposlenih i drugih 

ovla{}enih lica za odavawe poslovne tajne. 

 

XII –  KANCELARIJSKO 

POSLOVAWE 

 

^lan 50. 

 

 Kancelarijsko poslovawe Zavoda 

obuhvata evidentirawe, ~uvawe, klasifikovawe i 

arhivirawe materijala primqenog i nastalog u 

radu Zavoda. 

 Na kancelarijsko poslovawe Zavoda 

shodno se primewuju propisi o kancelarijskom 

poslovawu organa dr`avne uprave. 

 

XII –  PRELAZNE I ZAVR[NE 

ODREDBE 

 

^lan 51. 

 

Zavod mo`e poveriti Op{tinskoj upravi 

op{tine Negotin obavqawe odre|enih poslova.  

 

Zavod i Op{tinska uprava op{tine 

Negotin pitawa i stava 1. ovog ~lana reguli{u 

ugovorom. 

 

^lan 52. 

 

 Direktor Zavoda done}e Pravilnik o 

unutra{woj organizaciji i sistematizaciji radnih 

mesta u roku od 30 dana od dana upisa Zavoda u 

sudski registar. 

 

^lan 53. 

 

 Ovaj Statut, po dobijawu saglasnosti 

Skup{tine op{tine Negotin, objavquje se u 

“Slu`benom listu op{tine Negotin”. 

Statut stupa na snagu 8. dana od dana 

objavqivawa. 

 

 

 

Broj: 023-6/2006-V 

24.02.2006.god. 

N e g o t i n 

 

 

UPRAVNI  ODBOR ZAVODA ZA 

URBANISTI^KO PLANIRAWE I 

PROJEKTOVAWE OP[TINE NEGOTIN U 

OSNIVAWU 

PREDSEDNIK 

Filip Ili}, dipl.in`.gra|. s.r. 

 

 

 На основу члана 28. став 3. Закона о 

туризму («Сл.гласник РС»,број:45/2005) 

члана 4. Закона о јавним службама 

(«Сл.гласник РС»,број;42/91 ,71/94 ,79/05 и 

83/05), члана 30. Закона о локалнојс 

амоуправи («Сл.гласник РС»,број:9/02,33/04 и 

135/04) и члана 18. Статута општине Неготин 

(«Сл.лист општине Неготин»,број:8/02,17 и 

19/04), Скупштина општине Неготин на 

седници одржаној 31.03.2006.године,  

д о н е  л а      ј е 

 

ОДЛУКУ  

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ 

О ОСНИВАЊУ ТУРИСТИЧКЕ 

ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

 

Члан 1. 

 

 У Одлуци о оснивању туристичке 

организације општине Неготин («Сл.лист 

општине Неготин», број:4/06) у члану 7. 

брише се:  

 « 91110 – делатност пословних 

удружења 

   91120 - делатност  струковних 

удружења 

   91330 – делатност осталих 

организација на бази учлањења на другом 

месту непоменутим». 

      

Члан 2. 

 Иза члана 23. додаје се ново 

поглавље  , са новим члановима који гласе: 
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 «  ОПШТИ АКТИ ТУРИСТИЧКЕ 

ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

 

Члан 23а. 

 Општи акти туристичке организације 

су Статут, одлуке, правилници и други општи 

акти утврђени Статутом.  

 

Члан 23б. 

 Статут је основни општи акт 

туристичке организације. 

 Статут доноси управни одбор на 

предлог директора. 

 Скупштина општине даје сагласност 

на Статут туристичке организације. 

 Статут садржи одредбе о: називу и 

седишту туристичке организације делатности, 

заступање органима управљања, њиховој 

надлежности, начином именовања, односно 

постављење и разрешење, актима из 

надлежности за њихово доношење, правима, 

обавезама и одговорностима запослених, 

јавности рада и другим питањима за рад од 

значаја туристичке организације». 

 

Члан 3. 

 Иза члана 25, Одлуке додаје се нови 

члан 25а. који гласи: 

 « До именовања Управног одбора у 

складу са овом Одлуком и Статутом 

туристичке организације Скупштина општине 

именује Управни одбор туристичке 

организације у оснивању посебним решењем. 

 Управни одбор туристичке 

организације у оснивању има надлежности 

утврђене чланом 20. Одлуке. 

 Управни одбор туристичке 

организације у оснивању донеће Статут  

туристичке организације у року од 15 дана од 

дана ступања на снагу ове Одлуке. 

 На број чланова из састава Управног 

одбора туристичке организације у оснивању 

примењују се одредбе члана 19. Одлуке 

 Акт о именовању Управног одбора 

туристичке организације у оснивању саставни 

је део ове Одлуке.» 

 

Члан 4. 

 Члан 26. брише се а нови гласи: 

 «Скупштина општине ће у року од 60 

дана од дана уписа туристичке организације у 

судски регистар именоваће директора 

туристичке организације и Управни и 

надзорни одбор». 

 

Члан 5. 

   

  Ова Одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у «Службеном 

листу општине Неготин». 

 

 

Број:332-9/2006-I 

Дана: 31.03.2006.год. 

Н е г о т и н  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

ПРЕДСЕДНИК, 

Др. Кристијан Николић,с.р. 

 

 

         На основу члана 18. тачке 9. Статута 

општине Неготин («Сл.лист општине 

Неготин»,број: 8/02 ,17 и 19/04), а у вези са 

чланом 25а.. Одлуке о изменама и допунама  

Одлуке о оснивању туристичке организације 

Скупштина општине Неготин на седници 

одржаној 31.03.2006.године, д о н е л а   ј е 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА 

ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ У 

ОСНИВАЊУ ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

 

Члан 1. 

 

 У Управни одбор туристичке 

организације у оснивању именују се: 

           1.Невенка Церовић, председник, 

           2.Кастратовић Слободан, члан, 

           3.Баланесковић Бобан, члан, 

           4.Комадина Драгиша, члан, 

           5.Мирјана Калуђеровић, члан. 

 

Члан 2. 

 Ово Решење  ступа на снагу даном 

ступања на снагу Одлуке о изменама и 

допунама Одлуке о оснивању туристичке 

организације и  биће објављено у»Службеном 

листу општине Неготин». 

 

 

Број:332-10/2006-I 

Дана 31.03.2006.године 

Н е г о т и н  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

 ПРЕДСЕДНИК, 

        Др. Кристијан Николић,с,р. 
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На основу члана 18. тачке 9. Статута општине 

Неготин («Сл.лист општине Неготин»,број: 

8/02 ,17 и 19/04), а у вези са чланом 1. Одлуке 

о измени и допуни Одлуке о оснивању Фонда 

за заштиту животне седине «Еко Фонд» 

општине Неготин («Сл.лист општине 

Неготин»,број:3/06), Скупштина општине 

Неготин на седници одржаној 

31.03.2006.године, д о н е л а   ј е 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА 

ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ «ЕКО ФОНД» ОПШТИНЕ 

НЕГОТИН 

 

Члан 1. 

 

 У Управни одбор Фонда за заштиту 

животне средине «Еко Фонд» општине 

Неготин именују се: 

-  председник : 

1.Милоје Димиресковић, 

-    чланови: 

2. Јелена Милојица 

3. Биљана Маљевић 

4. Ненад Живановић 

5. Слободан Кастратовић 

6. Дејан Никић, 

7. Снежана Младеновић. 

 

Члан 2. 

 Ово Решење објавити у»Службеном 

листу општине Неготин». 

 

Број:025-7/2006-I 

Дана 31.03.2006.године 

Н е г о т и н  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

  ПРЕДСЕДНИК, 

   Др. Кристијан Николић,с.р. 

 

 

 
   

 На основу члана 18. Статута општине 

Неготин («Сл.лист општине 

Неготин2,број:18/02 и 17 и 19/04), а у вези 

члана 121. Закона о локалној самоуправи 

(«Сл.гласник РС»,број: 9/08, 33/04 и 135/04), 

Скупштина општине Неготин на седници 

одржаној 31.03.2006.године, д о н е л а     ј е 

 

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ 

НАЗИВА ТРГА И УЛИЦА У 

КОБИШНИЦИ 

 

Члан 1. 

 

 У  Одлуци о одређивању назива трга 

и улица у Кобишници («Службени лист 

општина»,број:6/91) у члану 2. тачка 1. речи 

:» Трг Слободе», замењују се речима:» Трг 

Крсте Рајковића». 

 

Члан 2. 

 

           Ова Одлука ступа на снагу даном 

давања сагласности од Министарства за 

државну управу и локалну самоуправу и биће 

објављена у «Службеном листу општине 

Неготин».. 

 

Број: 015-2/2006-I 

Дана.31.03.006.године 

Н е г о т и н  

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

ПРЕДСЕДНИК, 

Др .Кристијан Николић,с.р. 
 

 

 На основу члана 30. Статута општине 

Неготин (“Службени лист  општине Неготин 

“ бр. 8/02, 17 и 19/04), члана 46. став 1. 

алинеја 5. Пословника Скупштине општине 

Неготин (“Службени лист општине Неготин” 

бр. 16/04, 19/04 и 1/05) и члана 41. Одлуке о 

месној самоуправи (“Службени лист општине 

Неготин” бр. 3/06), председник Скупштине 

општине Неготин, дана 03.04.2006. године, 

донео је 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ИМЕНОВАЊУ ПРИВРЕМЕНОГ 

САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

ЈАБУКОВАЦ 

Члан 1. 

 Овим решењем именује се 

привремени Савет месне заједнце Јабуковац 

од 5 чланова и то:  

1. Вељковић Јован, председник 

2. Бадејевић Драгомир, члан 

3. Кожицић Љубиша, члан 

4. Фицуловић Јован, члан 

5. Бубуловић Димитрије, члан 

 

Члан 2. 
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 Именовани привремени савет из 

члана 1. овог Решења има сва овлашћења 

Савета месне заједнице Јабуковац, а према 

Одлуци о месној самоуправи (“Службени 

лист општине Неготин” бр. 3/06) и Статута 

Месне заједнице Јабуковац. 

 

Члан 3. 

 Мандат привременог савета је 

највише 3 месеца. 

 

Члан 4. 

 

 Решење доставити: именованим 

лицима из члана 1. овог Решења и архиви. 

 

Члан 5. 

 Ов решење ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у “Службеном листу 

општине Неготин” и биће истакнуто на 

огласној табли Месне заједнице Јабуковац. 

 

 

Број: 016-33/2006-I/05 

03.04.2006. године 

Н  е  г  о  т  и  н 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

Др.Кристијан Николић.с.р. 

 

Република Србија 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ 

НЕГОТИН 

Број: 332-11/2006-IV/04 

Дана:03.04.2006. године 

Н е г о т и н 

На основу члана 104. Закона о 

туризму («Службени гласник РС», број 

45/2005), члана 56. став 2. Правилника о 

разврставању, минималним условима и 

категоризацији угоститељских објеката 

(«Службени гласник РС», бр. 66/94, 3/95 и 

31/2005) и члана 46. Одлуке о општинској 

управи општине Неготин («Службени лист 

општине Неготин», број 1/2005), начелник 

Општинске управе општине Неготин,  

 д о н о с и 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОДРЕЂИВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 

КАТЕГОРИЗАЦИЈУ СОБА ЗА 

ИЗНАЈМЉИВАЊЕ, ОДНОСНО КУЋЕ И 

СТАНА ЗА ОДМОР 

 

I 

 

 ОДРЕЂУЈЕ СЕ Комисија за 

категоризацију соба за изнајмљивање, 

односно кућа и станова за одмор у саставу: 

 

1. МАРИЈАНА ЂОРЂЕВИЋ, 

председник Комисије 

      АЛЕКСАНДРА МАТИЋ, заменик  

2. ДРАГИЦА ЖИВКОВИЋ, члан 

ЉУБИША МИЛЕНОВИЋ, 

заменик 

3. ЗОРАН РАНКОВИЋ, члан 

МИРЈАНА ДОЈЧИНОВИЋ, 

заменик 

 

                                    II 

 

 Задатак Комисије је да утврђује и 

проверава испуњеност услова у погледу 

уређења опреме и услуга за тражену 

категорију, као и услова у погледу 

пријављених изборних елемената. 

 

                                      III                             

 Комисија сачињава записник о 

чињеничном стању у погледу уређења опреме 

и услуга по свим елементима и категоријама 

прописаним за категоризацију одговарајуће 

врсте објекта по сваком поднетом захтеву. 

                                     IV 

 

 На основу утврђеног чињеничног 

стања Комисија даје предлог надлежном 

општинском органу управе за доношење 

решења о разврстаању објекта у категорију за 

коју испуњава услове. 

 

                                        V 

 Комисија на исти начин поступа и у 

случају поступка промене категорије соба за 

изнајмљивање, односно куће и стана за 

одмор. 

VI 

 
 Трошкове одређивања или промене 

категорије соба за изнајмљивање, односно  

кућа и станова за одмор ослобођено је таксе у 

току реализације пројекта «Успостављање и 

промоција за развој руралног туризма» до 

15.6.2006. године, а након тога трошкове  

сноси подносилац захтева. 

 

VII 

 

 Решење ступа на снагу даном 

доношења и биће објављено у «Службеном 

листу општине Неготин». 
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VIII 

 

РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: Члановима 

Комисије и архиви. 

 

 

                                                                                               

НАЧЕЛНИК 

 ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ 

НЕГОТИН                                                                  

Душица Милојевић,дипл.правник,с.р.                                                                        
 

 

 

 Општинска управа општине Неготин, 

Одељење за буџет и финансије, због настале 

техничке грешке у Решењу бр. 401-87/2006-

II/05 објављеном у “Службеном листу 

општине Неготин” бр. 7/06, а у вези члана 9. 

Закона о објављивању закона и других 

прописа и општих аката и о издавању у 

“Сл.гласнику РС” (“Сл.гласнику РС”, 

бр.72/91), даје следећу 

 

 

И С П Р А В К У 

 

 

 Тачка I, у делу текста “Из средстава 

утврђених Одлуком о буџету за 2005. годину» 

исправља се тако да гласи:  

 “Из  средстава утврђених Одлуком 

о буџету за 2006.годину». 

 

               У осталом делу тачке I .Решење 

остаје непромењено. 

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ 

ШЕФ ОДЕЉЕЊА 

Димитрије Петровић,с.р. 

      


