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Република Србија 
ОПШТИНА НЕГОТИН 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Број:320-191/2007-II/03  
15.06.2007.године 
Н е г о т и н 
 

На основу члана 39. став 1. тачка 8. Статута 
општине Неготин(“Службени лист општине 
Неготин,број:12/06), члана 41. став 1. тачка 8. Закона 
о локалној самоуправи (“Службени гласник 
РС”,број:9/02,33/04 и 135/04), а у вези члана 75. 
Закона о заштити од елементарних и других већих 
непогода (“Сл.гласник СРС”,бр.20/77,24/85,27/85,6/89 
и 52/89 и “Сл.гласник РС”,бр.53/93, 67/93, 48/94 и  
101/2005-др.закон), председник општине д о н о с и 
 

РЕШЕЊЕ 
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 

УТВРЂИВАЊЕ И ПРОЦЕНУ ШТЕТЕ 
ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА – СУШЕ 
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

 
I 

ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за утврђивање и 
процену штете од елементарних непогода – суше на 
територији општине Неготин ( у даљем тексту: 
Комисија). 

 
II 

За чланове Комисије именују се : 
1.Драган Радојевић, дипл.инж.пољ.- председник, 
2.Марко Јовановић, , дипл.инж.пољ. - заменик 
председника, 
3.Игор Гергиновић, дипл.инж.пољ.- члан, 
4.Драган Здравковић,дипл.инж.пољ. -заменик члана,  
5.Завиша Пауновић,дипл.инж.пољ .-члан, 
6.Ненад Живановић, дипл.инж.пољ .- заменик члана , 
7.Видоје Дудикић, дипл.инж.пољ.- члан, 
8.Владимир Рајковић,дипл.инж.пољ. - заменик члана, 
9.Александра Матић,дипл.инж.пољ .-радник 
Општинске управе 

III 
Стручне и административно-техничке 

послове за потребе Комисије обављаће самостални 
стручни сарадник Општинске управе -Одељење за 
буџет,финансије,привреду и друштвене делатности. 
 

IV 
Задатак Комисије је да утврди и процени 

штету насталу елементарном непогодом – сушом, а у 
смислу одредаба Закона о заштити од елементарних и 
других већих непогода,(“Сл.гласник СРС”, бр.20/77, 
24/85,27/85,6/89 и 52/89 ,), као и у смислу одредаба 
Упутства о јединственој методологији за процену 
штете од елементарних непогода (“Сл.лист СФРЈ”, 
бр.27/87). 
 

V 
Комисија ће извршити утврђивање и процену 

штете од суше у року од 15 дана од дана образовања, 
и извештај о томе на прописаном обрасцу доставити 
самосталном стручном сараднику за област 
елементарних непогода Општинске управе -Одељење 
за буџет,финансије,привреду и друштвене делатности 
ради обраде резултата процењене штете и израде 
Извештаја о процењеној штети . 
 

VI 
Трошкови рада Комисије падају на терет 

буџетских средстава општине Неготин. 
 

VII 
Овлашћује се председник Комисије да због 

хитности, а по потреби, образује поткомисије и друга 
радна тела и именује њихове чланове. 

 
VIII  

Решење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у “Службеном листу општине Неготин”. 
 

ПРЕДСЕДНИК, 
Радмила Геров,дипл.инж.електронике,с.р. 

 
 

Република Србија 
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
Одељење за буџет, финансије,  
привреду и друштвене делатности 
Број: 401-234/2007-IV/03 
06. 06. 2007.године 
Н е г о т и н 
 
 На основу члана 41.став 7. Закона о 
буџетском систему (“Сл. гласник РС”, бр. 9/2002, 
87/2002, 61/2005-др.Закон, 66/2005, 101/2005-
др.Закон, 63/2006 испр.др.Закона, 85/2006 и 86/2006-
испр),  члана 18. Одлуке о буџету за 2007.годину  
(“Сл.лист општине Неготин”, бр. 36/06)   
шеф Одељења за буџет, финансије привреду и 

друштвене делатности даје 
 

С А Г Л А С Н О С Т 
ЗА ПРОМЕНУ АПРОПРИЈАЦИЈА ОДОБРЕНИХ  
МУЗИЧКОЈ ШКОЛИ  «СТЕВАН МОКРАЊАЦ» 

НЕГОТИН  У  2007.ГОДИНИ 
 

I  
 Одобрава се промена апропријација Музичкој 
школи «Стеван Мокрањац»  Неготин,   у оквиру 
законом предвиђене могућности до 5% апропријације,  
за раздео и главу 3.17. – средње образовање,  
функција 920 – средње образовање, у укупном износу 
од  50.000,оо динара, ради финансирања текућих 
активности. 
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II 
 Измена апропријација ће се извршити 
умањењем позиција Одлуке о буџету општине 
Неготин за 2007.годину, и то:  
- позиција 241- стални трошкови, за 0,65%, економска 
класификација 463000 –  трансфери осталим нивоима 
власти (синтетички конто 421200 – енергетске 
услуге),  у износу од 50.000,оо динара.  

 
III 

 Износ од 50.000,оо динара, преусмерава се за 
намене недовољно планиране Одлуком о буџету за 
2007.годину, а ради финансирања превоза запослених 
са посла и на посао, и то на позицију 240 – накнаде 
трошкова за запослене,  економска класификација 
463000– трансфери осталим нивоима власти 
(синтетички конто 415100– накнада трошкова за 
запослене),  у оквиру раздела и функције из става I . 
 

IV 
 Промене одобрене апропријације на начин 
утврђен ставом II и III  извршити уз претходно 
мишљење председника општине Неготин. 
 

V 
 За износ одобрене промене апропријација 
извршити измене распоређених средстава на 
одговарајућим позицијама Одлуке о буџету и 
Финансијског плана буџета општине Неготин. 

VI 
 
 О реализацији дате сагласности стараће се 
Одељење за буџет, финансије, привреду и друштвене 
делатности.  

VII 
 Сагласност за промену апропријација 
Музичкој школи «Стеван Мокрањац»  Неготин,,  
објавити у “Службеном листу општине Неготин”. 
 
 
 ДОСТАВИТИ: Музичкој школи «Стеван Мокрањац»  
Неготин,, Управи за јавна плаћања експозитури у 
Неготину, Одељењу за буџет и финансије и архиви 
Општинске управе. 
 
 
 
ШЕФ ОДЕЉЕЊА ЗА БУЏЕТ, ФИНАНСИЈЕ,  
ПРИВРЕДУ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ 
Димитрије Петровић, дипл.агроекономиста,с.р. 

 
 
 
 
 

 
Република Србија 
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
Одељење за буџет, финансије,  
привреду и друштвене делатности 
Број: 401-237/2007-IV/03 
07. 06. 2007.године 
Н е г о т и н 
 
 На основу члана 41.став 7. Закона о 
буџетском систему (“Сл. гласник РС”, бр. 9/2002, 
87/2002, 61/2005-др.Закон, 66/2005, 101/2005-
др.Закон, 63/2006 испр.др.Закона, 85/2006 и 86/2006-
испр),  члана 18. Одлуке о буџету за 2007.годину  
(“Сл.лист општине Неготин”, бр. 36/06)   
шеф Одељења за буџет, финансије привреду и 

друштвене делатности даје 
 

С А Г Л А С Н О С Т 
ЗА ПРОМЕНУ АПРОПРИЈАЦИЈА ОДОБРЕНИХ  

ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ    
НЕГОТИН  У  2007.ГОДИНИ 

 
I  

 Одобрава се промена апропријација 
Општинској управи општине Неготин,   у оквиру 
законом предвиђене могућности до 5% апропријације,  
за раздео и главу 3.1. – Општинска управа,  извор 
финансирања 04 – сопствени приходи органа, 
функције:  410 – општи економски и комерцијални 
послови и послови по питању рада и 130- опште 
услуге, у укупном износу од 99.000,оо динара, ради 
финансирања текућих активности. 
 

II 
 Измена апропријација ће се извршити 
умањењем позиција Одлуке о буџету општине 
Неготин за 2007.годину, и то:  
- позиција 57- стални трошкови, за 4.94%, извор 
финансирање 04, економска класификација 421200 –  
енергетске услуге, у износу од 37.000,оо динара,   
- позиција 58- трошкови путовања, за 5%, извор 
финансирање 04, економска класификација 422100 –  
трошкови службених путовања у земљи, у износу од 
10.000,оо динара,   
- позиција 61- специјализоване услуге, за 5%, извор 
финансирање 04, економска класификација 424200 –  
услуге образовања, културе и спорта, у износу од 
2.000,оо динара,   
- позиција 64- зграде и грађевински објекти, за 5%, 
извор финансирање 04, економска класификација 
511300 –  капитално одржавање зграда и објеката, у 
износу од 50.000,оо динара,   

III 
 Износ од 99.000,оо динара, преусмерава се за 
намене недовољно планиране Одлуком о буџету за 
2007.годину, а ради финансирања услуга по уговору – 
за текуће расходе, и то на позицију 59 – услуге по 
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уговору, извор финансирање 04,  економска 
класификација 423700– репрезентација у оквиру 
раздела и функције из става I . 

IV 
 Промене одобрене апропријације на начин 
утврђен ставом II и III  извршити уз претходно 
мишљење председника општине Неготин. 

V 
 За износ одобрене промене апропријација 
извршити измене распоређених средстава на 
одговарајућим позицијама Одлуке о буџету и 
Финансијског плана буџета општине Неготин. 

VI 
 О реализацији дате сагласности стараће се 
Одељење за буџет, финансије, привреду и друштвене 
делатности. 

VII  
 Сагласност за промену апропријација 
Општинској управи општине Неготин,  објавити у 
“Службеном листу општине Неготин”. 
 
 ДОСТАВИТИ: Општинској управи општине 
Неготин, Управи за јавна плаћања експозитури у 
Неготину, Одељењу за буџет и финансије и архиви 
Општинске управе. 
 
ШЕФ ОДЕЉЕЊА ЗА БУЏЕТ, ФИНАНСИЈЕ,  
ПРИВРЕДУ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ 
Димитрије Петровић, дипл.агроекономиста,с.р. 

 
 
 
 
 
Република Србија 
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
Одељење за буџет, финансије,  
привреду и друштвене делатности 
Број: 401-245/2007-IV/03 
20. 06. 2007.године 
Н е г о т и н 
 
  
 На основу члана 41.став 7. Закона о 
буџетском систему (“Сл. гласник РС”, бр. 9/2002, 
87/2002, 61/2005-др.Закон, 66/2005, 101/2005-
др.Закон, 63/2006 испр.др.Закона, 85/2006 и 86/2006-
испр),  члана 18. Одлуке о буџету за 2007.годину  
(“Сл.лист општине Неготин”, бр. 36/06)   
шеф Одељења за буџет, финансије привреду и 

друштвене делатности даје 
 

С А Г Л А С Н О С Т 
ЗА ПРОМЕНУ АПРОПРИЈАЦИЈА ОДОБРЕНИХ  
ДОМУ КУЛТУРЕ «СТЕВАН МОКРАЊАЦ»   

НЕГОТИН  У  2007.ГОДИНИ 
 

I  
 Одобрава се промена апропријација Дому 
културе «Стеван Мокрањац» Неготин,   у оквиру 
законом предвиђене могућности до 5% апропријације,  
за раздео и главу 3.9. – култура,  функција 820 – 
услуге културе, извор финансирања 04. – сопствени 
приходи  у укупном износу од 40.000,оо динара, ради 
набавке робе за даљу продају. 
 

II 
 Измена апропријација ће се извршити 
умањењем позиција Одлуке о буџету општине 
Неготин за 2007.годину, и то:  
- позиција 160- специјализоване услуге , за 1,11%, 
економска класификација 424000 -специјализоване 
услуге  ( 424200 – услуге образовања културе и 
спорта) , са извора финансирања 04.сопствени 
приходи у износу од 40.000,оо динара.   

 
III 

 Износ од 40.000,оо динара, преусмерава се за 
намене недовољно планиране Одлуком о буџету за 
2007.годину,  и финансијским планом Дома културе а 
ради набавке робе за даљу продају и то на позицију 
167 – залихе робе за даљу продају,  економска 
класификација 523000– залихе робе за даљу продају ( 
синтетички конто 523100 – залихе робе за даљу 
продају) ,у оквиру раздела и функције из става I. 
 

IV 
 Промене одобрене апропријације на начин 
утврђен ставом II и III  извршити уз претходно 
мишљење председника општине Неготин. 
 

V 
 За износ одобрене промене апропријација 
извршити измене распоређених средстава на 
одговарајућим позицијама Одлуке о буџету и 
Финансијског плана буџета општине Неготин. 

VI 
 О реализацији дате сагласности стараће се 
Одељење за буџет, финансије, привреду и друштвене 
делатности. 
 

VII  
 Сагласност за промену апропријација Дома 
културе «Стеван Мокрањац» Неготин,  објавити у 
“Службеном листу општине Неготин”. 
 
 ДОСТАВИТИ: Дому културе «Стеван Мокрањац» 
Неготин, Управи за јавна плаћања експозитури у 
Неготину, Одељењу за буџет , финансије,привреду и 
друштвене делатности и архиви Општинске управе. 
 
ШЕФ ОДЕЉЕЊА ЗА БУЏЕТ, ФИНАНСИЈЕ,  
ПРИВРЕДУ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ 
Димитрије Петровић, дипл.агроекономиста,с.р. 
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Република Србија 
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
Одељење за буџет, финансије,  
привреду и друштвене делатности 
Број: 401-241/2007-IV/03 
20. 06. 2007.године 
Н е г о т и н 
 
 На основу члана 41.став 7. Закона о 
буџетском систему (“Сл. гласник РС”, бр. 9/2002, 
87/2002, 61/2005-др.Закон, 66/2005, 101/2005-
др.Закон, 63/2006 испр.др.Закона, 85/2006 и 86/2006-
испр),  члана 18. Одлуке о буџету за 2007.годину  
(“Сл.лист општине Неготин”, бр. 36/06)   
шеф Одељења за буџет, финансије привреду и 

друштвене делатности даје 
 

С А Г Л А С Н О С Т 
ЗА ПРОМЕНУ АПРОПРИЈАЦИЈА ОДОБРЕНИХ  
ПОЉОПРИВРЕДНОЈ ШКОЛИ СА ДОМОМ 
УЧЕНИКА «РАЈКО БОСНИЋ» БУКОВО 

НЕГОТИН  У  2007.ГОДИНИ 
 

I  
 Одобрава се промена апропријација 
Пољопривредној школи са домом ученика «Рајко 
Боснић» Буково Неготин,   у оквиру законом 
предвиђене могућности до 5% апропријације,  за 
раздео и главу 3.17. – средње образовање,  функција 
920 – средње образовање, у укупном износу од  
153.000,оо динара, ради финансирања расхода на име 
накнада за превоз радника на посао и са посла. 
 

II 
 Измена апропријација ће се извршити 
умањењем позиција Одлуке о буџету општине 
Неготин за 2007.годину, и то:  
- позиција 241- стални трошкови, за 1,97%, економска 
класификација 463000 –  трансфери осталим нивоима 
власти (синтетички конто 421200 – енергетске 
услуге),  у износу од 153.000,оо динара.  

 
III 

 Износ од 153.000,оо динара, преусмерава се 
за намене недовољно планиране Одлуком о буџету за 
2007.годину, а ради финансирања превоза запослених 
на посао и са посла, и то на позицију 240 – накнаде 
трошкова за запослене,  економска класификација 
463000– трансфери осталим нивоима власти 
(синтетички конто 415100– накнада трошкова за 
запослене),  у оквиру раздела и функције из става I . 
 

IV 
 Промене одобрене апропријације на начин 
утврђен ставом II и III  извршити уз претходно 
мишљење председника општине Неготин. 
 

V 
 За износ одобрене промене апропријација 
извршити измене распоређених средстава на 
одговарајућим позицијама Одлуке о буџету и 
Финансијског плана буџета општине Неготин. 

VI 
 О реализацији дате сагласности стараће се 
Одељење за буџет, финансије, привреду и друштвене 
делатности. 
 

VII  
 Сагласност за промену апропријација 
Пољопривредној школи са домом ученика «Рајко 
Боснић» Буково Неготин,  објавити у “Службеном 
листу општине Неготин”. 
 
 ДОСТАВИТИ: Пољопривредној школи са домом 
ученика «Рајко Боснић» Буково Неготин, Управи за 
јавна плаћања експозитури у Неготину, Одељењу за 
буџет и финансије и архиви Општинске управе. 
 
 
ШЕФ ОДЕЉЕЊА ЗА БУЏЕТ, ФИНАНСИЈЕ,  
ПРИВРЕДУ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ 
Димитрије Петровић, дипл.агроекономиста,с.р. 
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