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 На основу члана 48. став 3. 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.) председник општине Неготин д о н о с и 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

I 
 Из средстава  утврђених Одлуком о буџету за 
2007.годину  (“Сл.лист општине Неготин”, бр. 36/06), 
раздео 3, глава 1, функција 110 – извршни и  
законодавни органи, финансијски и фискални послови 
и спољни послови, економска класификација 499 – 
средства резерви – текућа буџетска резерва, 
одобравају се средства Туристичкој организацији 
Неготин, у укупном износу од 70.000,oo динара,  на 
име финансирања текућих активности. 

II 
 Средства из става 1.овог решења распоређују 
се у оквиру раздела 3, глава 11- туристичка 
организација Неготин, функција 473 – туризам , у 
оквиру апропријација економске класификације 
423000– услуге по уговору,   и позиције 178,   у 
износу од 70.000,оо динара за израду пропагандног 
материјала.   

III 
О реализацији овог Решења стараће се 

Одељење за буџет и финансије, привреду и друштвене 
делатности  . 

IV 
 Решење објавити у «Службеном листу 
општине Неготин». 
 Ово Решење доставити: Туристичкој 
организацији Неготин, Одељењу за буџет и 
финансије,привреду и друштвене делатности,  Управи 
за трезор и архиви Општинске управе. 
   
Број:401-247/2007-II/03 
Дана 27. 06. 2007.године 
Н е г о т и н  
 

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

 
 

На основу члана 48. став 3. 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.) председник општине Неготин,  д о н о с и 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

I 
 Из средстава  утврђених Одлуком о буџету за 
2007.годину («Сл.лист општине Неготин» бр, 
36/06),раздео 3. глава 1.- Општинска управа, функција 
110 – извршни и  законодавни органи, финансијски и 
фискални послови и спољни послови, економска 
класификација 499 – средства резерви – текућа буџетска 
резерва, одобравају се средства Месној заједници 
Михајловац, у укупном износу од 88.500,оо динара, на 
име финансирања чишћења плаже – водене површине 
на Дунаву  у МЗ Михајловац. 

II 
 Средства из става 1.овог решења распоређују се 
у оквиру раздела 3.главе 3.- Месне заједнице, функција 
160 – остале опште јавне услуге које  нису 
класификоване на другом месту, у оквиру апропријација 
економске класификације 424600- услуге очувања 
животне средине, науке и геодетске услуге, позиција 88 
– специјализоване услуге, у укупном износу од 
88.500,00 динара.  

III 
О реализацији овог Решења стараће се 

Одељење за буџет, финансије, привреду и друштвене 
делатности. 

IV 
 Решење објавити у «Службеном листу општине 
Неготин». 
 Ово Решење доставити: МЗ Михајловац, 
Одељењу за буџет, финансије, привреду и друштвене 
делатности , Управи за трезор и архиви  Општинске 
управе. 
  
Број:401-289/2007-II/03 
Дана 20.07. 2007.године 
Н е г о т и н  
 

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

 
 
На основу члана 48. Статута општине Неготин («Сл. 
лист општине Неготин», број 12/2006), члана 23. и 24. 
Закона о комуналним делатностима («Сл. гласник РС», 
бр. 16/97 и 42/98), члана 27. Закона о јавним 
предузећима и обављању делатности од општег 
интереса («Сл. гласник РС», бр. 25/2000, 25/2002, 
107/2005 и 108/2005) и члана 18 Пословника о раду 
Општинског већа општине Неготин («Сл. лист општине 
Неготин» бр. 21/2004),  Општинско веће општине 
Неготин, дана 24.07.2007. године, доноси  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

I – ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ  на цене 
комуналних услуга грејања у ЈКП «Бадњево» Неготин, 
за грејну сезону 2007/2008. годину, на месечном нивоу 
за девет месеци за стамбену површину и шест месеци за 
установе и привреду (без приказаног ПДВ-а) и то: 
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- Стамбена површина    66,72 дин/м2 
- Установе   250,21 дин/м2 
- Привреда   300,26 дин/м2 
 
II – Уколико корисници стамбене површине 

уплате укупан износ средстава за грејну сезону 
2007/2008. годину, до 15.10.2007. године, имаће 
попуст у висини од 15% уз услов да су измирили 
обавезе за грејну сезону 2006/2007. годину. 

III – Ступањем на снагу овог Решења 
престаје да важи Решење број: 380-13/2006-II/08 од 
09.10.2006. године («Службени лист општине 
Неготин», број 26/2006). 

IV – Решење ступа на снагу осмог дана од 
дана доношења и биће објављено у «Службеном 
листу општине Неготин», а примењиваће се од 
01.08.2007. године. 
 
Број: 380-11/2007-III/08 
24.07.2007. године 
Н е г о т и н 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ, 

Драгољуб Ђорђевић, дипл.инж.пољ.с.р. 
 
 

Република Србија 
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
Одељење за буџет, финансије,  
привреду и друштвене делатности 
Број: 401-260/2007-IV/03 
06. 07. 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  
МЕСНОЈ  ЗАЈЕДНИЦИ МИХАЈЛОВАЦ  У  

2007.ГОДИНИ 
 

I  
 Одобрава се промена апропријација Месној  
заједници Михајловац,    у оквиру законом 
предвиђене могућности до 5% апропријације,  за 
раздео и главу 3.3. – месне заједнице,  функција 620 – 
развој заједнице, у укупном износу од 147.500,оо 
динара, ради финансирања специјализованих услуга – 
чишћење траве на воденој површини Дунава, на  делу 
плаже у МЗ Михајловац. 

II 
 Измена апропријација ће се извршити 
умањењем позиција Одлуке о буџету општине Неготин 
за 2007.годину, и то:  
- позиције 93- текуће поправке и одржавање, за 0,455%, 
економска класификација 425100 –  текуће поправке 
одржавања зграда и објеката, у износу од 20.500,оо 
динара,   
- позиције 94- зграде и грађевински објекти, за 2,54%, 
економска класификација 511300 –  капитално 
одржавања зграда и објеката, у износу од 127.000,оо 
динара,   

III 
 Износ од 147.500,оо динара, преусмерава се за 
намене недовољно планиране Одлуком о буџету за 
2007.годину, а ради обезбеђења средстава МЗ 
Михајловац и  то на позицију 88 – специјализоване 
услуге, за функцију 160 – остале опште јавне услуге које 
нису класификоване на другом месту,  економска 
класификација 424000– специјализоване услуге, у 
оквиру раздела и функције из става I . 

IV 
 О промени одобрене апропријације на начин 
утврђен ставом II и III, упознати  председника општине 
Неготин. 

V 
 За износ одобрене промене апропријација 
извршити измене распоређених средстава на 
одговарајућим позицијама Одлуке о буџету 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 МЗ 
Михајловац,  објавити у “Службеном листу општине 
Неготин”. 
 
 ДОСТАВИТИ: МЗ Михајловац, 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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Република Србија 
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
Одељење за буџет, финансије,  
привреду и друштвене делатности 
Број: 401-268/2007-IV/03 
12. 07. 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  
ОСНОВНОЈ ШКОЛИ «СТЕВАН МОКРАЊАЦ» 

КОБИШНИЦА  У  2007.ГОДИНИ 
 

I  
 Одобрава се промена апропријација ОШ 
«Стеван Мокрањац» Кобишница,   у оквиру законом 
предвиђене могућности до 5% апропријације,  за 
раздео и главу 3.16. – основно образовање,  функција 
912 – основно образовање, у укупном износу од  
40.000,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 230- стални трошкови, за 0,21%, економска 
класификација 463000 –  трансфери осталим нивоима 
власти (синтетички конто 421400 – услуге 
комуникација),  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, а ради финансирања трошкова превоза 
за долазак и одлазак са посла радника школе и услуга 
по уговору, и то на позицију 229 – накнаде трошкова 
за запослене,  економска класификација 463000– 
трансфери осталим нивоима власти (синтетички конто 
415100 – накнаде трошкова за запослене) укупно 
10.000,оо динара, а   износ од 30.000,оо динара на 
позицију 232 – услуге по уговору, економска 
класификација 463000 - трансфери осталим нивоима 
власти (синтетички конто 423400 – услуге 
информисања), у оквиру раздела и функције из става I  

IV 
 О промени одобрене апропријације на начин 
утврђен ставом II и III, упознати  председника 
општине Неготин. 

V 
 За износ одобрене промене апропријација 
извршити измене распоређених средстава на 
одговарајућим позицијама Одлуке о буџету 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 ОШ 
«Стеван Мокрањац» Кобишница,  објавити у 
“Службеном листу општине Неготин”. 
 
 ДОСТАВИТИ: ОШ «Стеван Мокрањац» Кобишница, 
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: 401-269/2007-IV/03 
12. 07. 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  
ОСНОВНОЈ ШКОЛИ «ПАВЛЕ ИЛИЋ ВЕЉКО» 

ПРАХОВО  У  2007.ГОДИНИ 
I  

 Одобрава се промена апропријација ОШ «Павле 
Илић Вељко» Прахово,   у оквиру законом предвиђене 
могућности до 5% апропријације,  за раздео и главу 
3.16. – основно образовање,  функција 912 – основно 
образовање, у укупном износу од  11.000,оо динара, 
ради финансирања редовних активности. 

II 
 Измена апропријација ће се извршити 
умањењем позиције Одлуке о буџету општине Неготин 
за 2007.годину, и то:  
- позиција 230- стални трошкови, за укупно 0,06%, 
економска класификација 463000 –  трансфери осталим 
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нивоима власти (синтетички конто 421200 – 
енергетске услуге, у износу од 11.000,оо динара.  

 
III 

 Износ од 11.000,оо динара, преусмерава се 
ради финансирања услуга по уговору и то на позицију 
232 – услуге по уговору  економска класификација 
46300– трансфери осталим нивоима власти, 
(синтетички конто 423900 – остале опште услуге),    у 
оквиру раздела и функције из става I . 
 

IV 
 О промени одобрене апропријације на начин 
утврђен ставом II и III, упознати  председника 
општине Неготин. 

V 
 За износ одобрене промене апропријација 
извршити измене распоређених средстава на 
одговарајућим позицијама Одлуке о буџету 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 ОШ 
«Павле Илић Вељко» Прахово,  објавити у 
“Службеном листу општине Неготин”. 
 
 ДОСТАВИТИ: ОШ «Павле Илић Вељко» Прахово, 
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: 401-272/2007-IV/03 
16. 07. 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  
ОСНОВНОЈ ШКОЛИ «БРАНИСЛАВ НУШИЋ» 

УРОВИЦА  У  2007.ГОДИНИ 
I  

 Одобрава се промена апропријација ОШ 
«Бранислав Нушић» Уровица,   у оквиру законом 
предвиђене могућности до 5% апропријације,  за раздео 
и главу 3.16. – основно образовање,  функција 912 – 
основно образовање, у укупном износу од  5.000,оо 
динара, ради финансирања редовних активности. 

II 
 Измена апропријација ће се извршити 
умањењем позиције Одлуке о буџету општине Неготин 
за 2007.годину, и то:  
- позиција 230- стални трошкови, за укупно 0,03%, 
економска класификација 463000 –  трансфери осталим 
нивоима власти (синтетички конто 421200 – енергетске 
услуге, у износу од 5.000,оо динара.  

III 
 Износ од 5.000,оо динара, преусмерава се ради 
финансирања специјизованих услуга и то на позицију 
233 – специјализоване услуге  економска класификација 
46300– трансфери осталим нивоима власти, (синтетички 
конто 424300 – медицинске услуге),    у оквиру раздела 
и функције из става I . 

IV 
 О промени одобрене апропријације на начин 
утврђен ставом II и III, упознати  председника општине 
Неготин. 

V 
 За износ одобрене промене апропријација 
извршити измене распоређених средстава на 
одговарајућим позицијама Одлуке о буџету 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 ОШ 
«Бранислав Нушић» Уровица,  објавити у “Службеном 
листу општине Неготин”. 
 
 
 ДОСТАВИТИ: ОШ «Бранислав Нушић» Уровица, 
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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Република Србија 
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
Одељење за буџет, финансије,  
привреду и друштвене делатности 
Број: 401-284/2007-IV/03 
18.07. 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 
УСТАНОВИ ЗА ДЕЦУ ПРЕДШКОЛСКОГ 
УЗРАСТА «ПЧЕЛИЦА»  НЕГОТИН  У  

2007.ГОДИНИ 
 

I  
 Одобрава се промена апропријација из 
сопствених средстава (извор финансирања 04) 
Установи за децу предшколског узраста «Пчелица» 
Неготин,   у оквиру законом предвиђене могућности 
до 5% апропријације,  за раздео и главу 3.13. – 
друштвена брига о деци ,  функција 911 –
предшколско образовање,  у укупном износу од 
110.000,о динара,  за  финансирање медицинских  
услуга . 
 

II 
 Измена апропријација ће се извршити 
умањењем позиције Одлуке о буџету општине 
Неготин за 2007.годину, и то:  
- позиција 211- материјал – сопствени приходи (извор 
финансирања 04) ,  економска класификација 426800 –  
материјал за домаћинство, од 3,43%, односно  у 
износу од 110.000,оо динара.   

 
III 

 Износ од 110.000,оо динара, преусмерава се 
за намене недовољно планиране Одлуком о буџету за 
2007.годину, за финансирање  специјализованих 
услуга – медицинске услуге  и то на позицију 209 – 
специјализоване услуге сопствени приходи, извор 
финансирања 04, економска класификација 424300– 
медицинске услуге, у оквиру раздела и функције из 
става I . 

IV 
 О промени одобрене апропријације на начин 
утврђен ставом II и III, упознати  председника 
општине Неготин. 
 

V 
 За износ одобрене промене апропријација 
извршити измене распоређених средстава на 
одговарајућим позицијама Одлуке о буџету 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  Установи 
за децу предшколског узраста «Пчелица « Неготин   
објавити у “Службеном листу општине Неготин”. 
 
 ДОСТАВИТИ: Установи за децу предшколског 
узраста «Пчелица» 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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ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
Одељење за буџет, финансије, привреду и друштвене делатности 
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