
Страна  1            Регистар Службеног листа општине Неготин за 2008. годину од броја 1 до 34                  31.12.2008.године 

 

УСТАВНИ СУД РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

                            Страна/Број листа 

 

1. Одлука Уставног суда Републике Србије        24/300 

 

 

 

МИНИСТАРСТВО ЗА ДРЖАВНУ УПРАВУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ 

 

 

 

1. Сагласност Министарства за државну управу и локалну самоуправу      4/4 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

 

1. Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Неготин за  2008. годину     3/8 

       2.   Одлука о измени Одлуке о условима и начину поверавања обављања  комуналних делатности            3/9 

3. Одлука о измени Одлуке о критеријумима и мерилима за уговарање висине накнаде за уређивање 

 грађевинског земљишта и накнаде за коришћење грађевинског земљишта      3/9 

        4.   Одлука о продаји роба из робних резерви општине Неготин       3/9 

        5.   Одлука о отпису локалне комуналне таксе за истицање фирме на пословном  простору код пореских 

 обвезника чији је дуг застарео           3/10 

6. Решење  о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Бадњево“Неготин за 2008. годину 

 са Финансијским планом обезбеђења утрошка средстава за период од 01.01.2008. године  

до 31.12.2008. године            3/10 

7. Решење о давању сагласности на Програм рада са Финансијским планом обезбеђења утрошка средстава 

Јавног предузећа за грађевинско  земљиште општине Неготин за 2008. годину     3/10 

8. Решење о давању сагласности на Програм рада Завода за урбанистичко планирање и пројектовање општине 

 Неготин са Финансијским планом за 2008. годину        3/11 

9. Решење о давању сагласности на Програм рада Народне библиотеке „Доситеј Новаковић“ Неготин са  

Финансијским планом за 2008. годину         3/11 

10. Одлука о изменама Одлуке о оснивању Туристичке организације Општине Неготин    3/11 

11. Решење о престанку мандата председника и чланова Комисије за планове Општине Неготин  3/11 

12. Решење о именовању председника и чланова Комисије за планове Општине Неготин    3/12 

13. Решење о разрешењу директора Завода за урбанистичко планирање и пројектовање општине Неготин  3/12 

14. Решење о именовању ВД директора Завода за урбанистичко планирање  и  пројектовање општине Неготин  3/12 

15. Решење о  престанку мандата  Привременом савету Месне заједнице Александровац   4/14 

16. Решење о именовању Привременог савета Месне заједнице Александровац     5/19 

17. Решење о именовању Привременог савета Месне заједнице „Брегалница“ Неготин    5/19 

18. Решење о именовању Привременог савета Месне заједнице „Вељко Влаховић“ Неготин   5/19 

19. Решење о именовању Привременог савета Месне заједнице „Радујевачки пут“ Неготин   5/20 

20. Решење о именовању Привременог савета Месне заједнице „Милошевски пут“ Неготин   5/20 

21. Решење о именовању Привременог савета Месне заједнице „Центар“ Неготин    5/20 

22. Решење о именовању Привременог савета Месне заједнице „Бадњево“ Неготин    5/21 

23. Решење о именовању Привременог савета Месне заједнице „Влашка Мала“ Неготин   5/21 

24. Решење о давању сагласности на Програм рада Дома културе „Стеван Мокрањац“ Неготин  

    са финансијским планом за 2008. годину         6/24 

25. Решење о давању сагласности на Програм рада Историјског архива“ Неготинса финансијским планом 

    за 2008. годину            6/24 

26. Решење о давању сагласности на Програм рада „Еко Фонда“ општине Неготин са финансијским планом 

    за 2008. годину            6/24 

27. Одлука  о одређивању  органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта 

    у државној својини            6/24 

28. Одлука  о образовању комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп  

    пољопривредног земљишта у државној својини        6/25 

29. Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора Основне школе „Бранислав Нушић“ у Уровици 6/25 

30. Решење о разрешењу председника, чланова и секретара Изборне комисије општине Неготин у сталном саставу 

    и њихових заменика            6/26 

31. Решење о именовању председника, чланова и секретара Изборне комисије општине Неготин у сталном 

    саставу и њихових заменика.           6/26 

32. Решење о престанку мадата директора Народне библиотеке „Доситеј Новаковић“ у Неготину  6/27 

33. Решење о именовању вршиоца дужности директора Народне библиотеке „Доситеј Новаковић“ у Неготину 6/27 
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34. Решење о избору Верификационог одбора        19/86 

35. Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине општине Неготин     19/86 

36. Одлука о избору председника Скупштине општине Неготин      19/87 

37. Одлука о избору заменика председника Скупштине општине Неготин     19/87 

38. Одлука о постављењу секретара Скупштине општине Неготин      19/87 

39. Одлука о избору председника општине Неготин        19/87 

40. Одлука о избору заменика председника општине Неготин       19/88 

41. Одлука о избору Општинског већа општине Неготин       19/88

  

42. Одлука о потврђивању мандата одборника        20/90 

43. Одлука о завршном рачуну буџета оштине Неготин за 2007. годину     20/90 

44. Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта  општине Неготин за 2008. 20/116 

45. Решење о именовању в.д. директора ЈКП „Бадњево“ Неготин      20/240 

46. Решење о измени Решења о именовању Управног и Надзорног одбора ЈКП „Бадњево“   20/240 

47. Решење  о измени Решења о именовању Управног и Надзорног одбора  Завода за  урбанистичко планирање 

 и пројектовање као организације са статусом правног лица      20/240 

48. Одлука о изменама и допунама Одлуке о радноправном статусу изабраних, именованих 

   и постављених лица у органима општине, организацијама и служби     20/241 

49. Одлука о отпису обавеза Холдинга ДП „Пољотехна“ Неготин по основу јавних прихода   20/241 

50. Одлука о изменама и допунама Одлуке и правилима грађења на територији општине Неготин  20/242 

51. Решење о оснивању Комисије за статутарна и нормативна питања, представке и жалбе СО Неготин  20/242 

52. Решење о оснивању Комисије за избор и именовања, награде и признањаСкупштине општине Неготин 20/242 

53. Решење о оснивању Комисије за административна питања Скупштине општине Неготин   20/243 

54. Решење о оснивању Комисије  Комунално-стамбене послове и урбанизам Скупштине општине Неготин 20/243 

55. Решење о оснивању Комисије за друштвене делатности, привреду и пољопривреду СО Неготин  20/243 

56. Решење о оснивању Комисије за заштиту животне средине Скупштине општине Неготин   20/244 

57. Решење о оснивању Комисије за буџет и финансије Скупштине општине Неготин    20/244 

58. Решење о оснивању Комисије за развоје месних заједница Скупштине општине Неготин   20/244 

59. Решење о оснивању Комисије  за сарадњу са суседним земљама и међународним Асоцијацијама  

локалних власти и радницима на привременом раду у Иностранству Скупштине општине Неготин  20/245 

60. Решење о оснивању Комисије за односе са верским заједницама  Скупштине општине Неготин  20/245 

61. Решење о оснивању Комисије за омладину, спорт и физичку културу Скупштине општине Неготин  20/245 

62. Статут општине Неготин          21/261 

63. Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈП „Боговина“ Бор за 2008.    21/274 

64. Решење о давању сагласности на План и програм рада Музеја Крајине Неготин за 2008.   21/275 

65. Решење о давању сагласности на Програм рада Центра за социјални рад Неготин за 2008.   21/275 

66. Одлука о накнадама одборника, члановима Општинског већа, члановима радних тела 

Скупштине општине Неготин и члановима радних тела које оснива председник општине   21/275 

67. Пословник Скупштине општине Неготин         25/308 

68. Одлука о Општинској управи општине Неготин        25/325 

69. Решење о давању сагласности на план рада са финансијским планом  за 2008. годину Туристичке 

 организације општине Неготин          25/332 

70. Пречишћен текст Одлуке о правилима грађења објеката на територији општине Неготин   27/346 

71. Одлука о измени Одлуке о условима и начину поверавања обављања комуналних делатности  28/354 

72. Решење о давању сагласности на Годишњи програм рада Установе за децу предшколског 

узраста „Пчелица“ Неготин за радну 2008/2009. годину       28/354 

73. Решење о давању сагласности на Одлуку Управног одбора Јавног предузећа за комуналне 

делатности „Бадњево“ Неготин о поверавању послова пружање услуге грејања другом лицу   28/354 

74. Решење о измени Решења о оснивању Комисије за статутарна и нормативна питања, 

 представке и жалбе Скупштине општине Неготин        28/355 

75. Решење о измени Решења о оснивању Комисије за избор и именовања, награде и признања   

Скупштине општине Неготин          28/355 

76. Решење о измени Решења о оснивању Комисије за административна питања СО Неготин   28/355 

77. Решење о измени Решења о оснивању Комисије комунално-стамбене послове и урбанизам СО Неготин 28/356 

78. Решење о измени Решења о оснивању Комисије за друштвене делатности, привреду и  

пољопривреду Скупштине општине Неготин        28/356 

79. Решење о измени Решења о оснивању Комисије за заштиту животне средине СО Неготин   28/356 

80. Решење о измени Решења о оснивању Комисије за буџет и финансије Скупштине општине Неготин  28/356 

81. Решење о измени Решења о оснивању Комисије за развоје месних заједница Скупштине општине Неготин 28/357 

82. Решење о измени Решења о оснивању Комисије  за сарадњу са суседним земљама и  

међународним асоцијацијама локалних власти и радницима на   привременом раду у  

иностранству Скупштине општине Неготин        28/357 

83. Решење о измени Решења о оснивању Комисије за односе са верским заједницама СО Неготин  28/357 

84. Решење о измени Решења о оснивању Комисије за омладину, спорт и физичку културу СО Неготин  28/358 
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85. Решење о разрешењу и именовању Комисије за стипендирање студената и талентованих 

ученика средњих школа општине Неготин        28/358 

86. Решење о образовању стручне комисије за израду Годишњег програма заштите, уређења 

и коришћења пољопривредног земљишта         28/358 

87. Одлука о избору чланова Општинског већа општине Неготин      32/381 

88. Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Неготин за 2008.годину    32/381 

89. Одлука о оснивању Установе за омладину и спорт на територији општине Неготин    32/390 

90. Одлука о буџету општине Неготи за 2009. годину        32/393 

91. Одлука о мерилима за уговарање висине накнаде за уређивање грађ. земљишта    32/413 

92. Одлука о измени и допуни Одлуке о пословном простору општине Неготин    32/418 

93. Одлука о локалним комуналним таксама на територији општине неготин,     33/420 

94. Одлука о накнадама за услуге које врши општинска управа општине Неготин,    33/427 

95. Одлука о општинским административним таксама       33/429 

96. Одлука о накнади за заштиту и унапређење животне средине,      33/433 

97. Одлука о поверавању линијског превоза,         33/434 

98. Решење о давању сагласности на програм рада са финансијским планом утрошка средстава 

 јавног предузећа за грађевинско земљиште општине Неготин за 2009.годину,    33/435 

99. Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Бадњево“Неготин и финансијског  

Плана утрошка средстава за 2009.годину,         33/435 

100. Одлука о изменама одлуке о одређивању матичних подручја за вођење матичних књига 

  на територији општине Неготин,          33/435 

101. Одлука о утврђивању минимума процеса рада за време штрајка у Установи за децу 

 предшколског узраста „Пчелица“Неготин,         33/436 

102. Одлука о минимуму процеса рада за време штрајка у ЈКП „Бадњево“ Неготин    33/436 

103. Решење о разрешењу Управног и Надзорног одбора ЈП за грађевинско земљиште Општине Неготин  33/437 

104. Решење о именовању Управног и Надзорног одбора јп за грађевинско земљиште Општине неготин  33/437 

105. Решење о разрешењу председника, чланова и секретара Изборне комисије општине Неготин у сталном 

 саставу и њихових заменика          33/437 

106. Решење о именовању председника и чланова Изборне комисије општине Неготин у сталном саставу 

 и њихових заменика           33/438 

107. Решење о именовању секретара изборне комисије у сталном саставу и његовог заменика,   33/438 

108. Одлука о јавним паркиралиштима         33/439 

109. Решење о измени Решења о именовању Управног и Надзорног одбора ЈКП „Бадњево“ Неготин  33/442 

110. Локални акциони план за унапређење положаја избеглих и интерно расељених лица у  

Општини Неготин од 2009-2013.године         33/442 

111. Предлог одлуке о увођењу месног самодоприноса за подручје месне заједнице Јабуковац 

 за период од 01.03. 2009. До 28. 02. 2014.године        33/443 

112. План управљања отпадом на територији општине Неготин      33/446 

113. Одлука о одређивању локације за израду трансфер станице на територији општине  

Неготин у оквиру регионалног управљања отпадом       33/446 

114. Одлука о неангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна 

 буџета општине Неготин за 2008.годину         33/447 

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

 

1. Пословник о раду Општиског већа општине Неготин       23/296 

  

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

 

1. Решење о именовању Комисије за израду предлога Програма расподеле средстава намењених за  

финансирање развоја и унапређење  пољопривреде општине Неготин у 2008. години   1/1 

2. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве       1/1 

3. Програм расподеле средстава из буџета намењених  за  финансирање развоја и 

4. унапређења пољопривреде општине Неготин у 2008. години      2/3 

5. Програм о стипендирању студената на факултетима, академијама, вишим школама         

и талентованих ученика средњих школа         2/5 

6. Решење о утврђивању права на једнократну новчану помоћ на територији општине Неготин 

 за 2008.годину            2/5 

7. Програм расподеле средстава из буџета намењених за финансирање, развој и унапређења 

физичке културе у општини Неготин за 2008. годину       4/14 

8. Решење о изменама и допунама Решења о утврђивању права на једнократну новчану помоћ 

на територији општине Неготин за 2008. годину        4/16 



Страна  4            Регистар Службеног листа општине Неготин за 2008. годину од броја 1 до 34                  31.12.2008.године 

 

9. Решење о распореду и коришћењу средстава         4/16 

10. Решење о распореду и коришћењу средстава за развој предузетништва у 2008. години   5/22 

11. Измена и допуна Програма расподеле средстава из буџета намењених за финансирање, развој. 

       и унапређење физичке културе у општини Неготин у 2008. години.      6/27 

12. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве за МЗ Самариновац     6/27 

13. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве за МЗ Михајловац     6/28 

14. Решење о давању сагласности на цене комуналних услуга       10/47 

15. Решење о расподели и коришћењу средстава намењених за инвестиције    у области образовања 

 за 2008. годину            16/79 

16. Решење о давању сагласности на цене ком.услуга грејања       20/246 

17. Решење о давању сагласности на цене ком.услуга воде, канализације и изношење смећа   20/246 

18. Решење о давању сагласности на цене ком.услуга  изношење смећа у МЗ Милошево 

И МЗ Самариновац           20/247 

19. Решење о давању сагласности на цене ком.услуга – гробљанских услуга     20/247 

20. Решење о именовању комисије за процену пословног простора општине Неготин     21/249 

21. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Туристичкој организацији    22/276 

22. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве МЗ Михајловац     22/276 

23. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Туристичкој организацији    22/277 

24. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Општинској управи     22/277 

25. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Туристичкој организацији    22/278 

26. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве ОШ „Б.Нушић“ Уровица    22/278 

27. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Туристичкој организацији    22/279 

28. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Општинској управи     22/279 

29. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Ватрогасном фонду     22/279 

30. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Општинској управи     22/280 

31. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве – МЗ Мала Каменица    24/301 

32. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве – МЗ Михајловац     24/301 

33. Решење о утврђивању овлашћеног лица за издавање налога за службено путовање у земљи 

 и иностранству            26/334 

34. Решење о условима и начину коришћења службених возила      26/335 

35. Решење о давању сагласности ЈКП «Бадњево» на цене уградње  ремонтованих и баждарених 

 водомера код корисника           26/337 

36. Решење о давању сагласности ЈКП «Бадњево» на цене комуналних услуга водоводне   

 и канализационе мреже           26/338 

37. Решење о давању сагласности ЈКП «Бадњево» на цене комуналних услуга спортских 

Објеката и фризерских услуга          26/342 

38. Решење о давању сагласности ЈКП «Бадњево» на цене комуналних услуга РЈ «Грејање» и 

РЈ «Одржавање»            26/343 

39. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве – за спорт      28/359 

40. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве- Општинска управа      28/360 

41. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве- председник општине     28/360 

42. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве- Општинска управа      28/360 

43. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве- Општинска управа      28/361 

44. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве- МЗ Јабуковац      28/361 

45. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве- Туристичка организација     28/362 

46. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве- Општинска управа      28/362 

47. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве- МЗ Радујевац     28/362 

48. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве- председник општине    28/363 

49. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве- Општинска управа     28/363 

50. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве- Скупштина општине    28/364 

51. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве – рекреација и спорт     29/370 

52. Програм  о стипендирању студената на факултетима, академијама, вишим школама и  

Талентованих ученика средњих школа         32/447 

53. Решење о обезбеђењу средстава на име трошкова исхране и смештаја у Дому „Станко  

Пауновић“ Неготин, за ученике Цапуловић Сашу из Душановца и Савковић Влади из Јабуковца  33/449 

54. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве  - Општинска управа    33/449 

55. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве  - Скупштина општине    33/449 

56. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве  - Скупштина општине    33/450 

57. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве  - Скупштина општине    33/450 

 

 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

 

Одељење за урбанизам, грађевинарство, стамбено – комуналне послове и општу управу општине Неготин 



Страна  5            Регистар Службеног листа општине Неготин за 2008. годину од броја 1 до 34                  31.12.2008.године 

 

1. Решење о техничком регулисању саобраћаја у граду Неготину       21/250 

 

 

Одељење за општу управу, имовинске и стамбено-комуналне послове 

 

1. Решење о техничком регулисању саобраћаја у граду Неготину       29/370 

 

Служба  за скупштинске послове 

 

1. Исправка Решења о давању сагласности на Програм рада са финансијским планом обезбеђења 

утрошка средстава ЈП за грађевинско земљиште општине Неготин за 2008. годину    4/17 

2. Исправка Решења о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Бадњево“ за 2008. годину 

са финансијским планом обезбеђења утрошка средстава за период од 01. 01. 2008. до 31. 12. 2008.   4/17 

 

 

Одељење за буџет, финансије, привреду и друштвене делатности 

 

1. Исправка у  Одлуци о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Неготин за 2008. годину  4/17 

2. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених у ЕКО Фонду општине Неготин 

у 2008. години            10/47 

3. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених МЗ Јабуковац у 2008. години   10/48 

4. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених ЕКО ФОНД-у у 2008.години  10/48 

5. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених МЗ Радујевац у 2008. години  10/49 

6. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених ОШ „Х.Вељко“ Штубик у 2008.  10/49 

7. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених Пољопривредној школи  

Рајко Боснић“ Буково-Неготин у 2008. години        10/50 

8. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених ОШ „В.Радосављевић“ Неготин  

у 2008. години            10/51 

9. Решење о давању сагласности за промену апропријација  ОШ „Б.Нушић“ Уровица    22/280 

10. Решење о давању сагласности за промену апропријација  ОШ „М.Ранковић“ Рајац    22/281 

11. Решење о давању сагласности за промену апропријација  ОШ „В.Радосављевић“ Неготин   22/282 

12. Решење о давању сагласности за промену апропријација  МЗ Мала Каменица    22/283 

13. Решење о давању сагласности за промену апропријација  ОШ „Ј.Ј.Змај“ Јабуковац    22/283 

14. Решење о давању сагласности за промену апропријација  ЕКО ФОНДУ Неготин    22/284 

15. Решење о давању сагласности за промену апропријација  Општинској управи    22/285 

16. Решење о давању сагласности за промену апропријација  ОШ „В.Радосављевић“ Неготин   22/285 

17. Решење о давању сагласности за промену апропријација  МЗ Јасеница     22/286 

18. Решење о давању сагласности за промену апропријација  МЗ Слатина     22/287 

19. Решење о давању сагласности за промену апропријација  МЗ Михајловац     22/287 

20. Решење о давању сагласности за промену апропријација  МЗ „Милошевски пут“ Неготин   22/288 

21. Решење о давању сагласности за промену апропријација  МЗ Буковче     22/289 

22. Решење о давању сагласности за промену апропријација  МЗ Вратна     22/289 

23. Решење о давању сагласности за промену апропријација  ОШ „М.Ранковић“ Рајац    22/290 

24. Решење о давању сагласности за промену апропријација  ОШ „П.И.Вељко“ Прахово   22/291 

25. Решење о давању сагласности за промену апропријација  ОШ „М.Ранковић“ Рајац    22/291 

26. Решење о давању сагласности за промену апропријација  МЗ „Радујевачки пут“ Неготин   22/292 

27. Решење о давању сагласности за промену апропријација  МЗ Милошево     22/293 

28. Решење о давању сагласности за промену апропријација  ОШ „12.септембар“ Неготин   22/293 

29. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених  ОШ „12.септембар“ Неготин  24/302 

30. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених  Општинској управи   24/303 

31. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених  Дому културе     24/303 

32. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених  Туристичкој организацији  24/304 

33. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених  Скупштини општине   24/304 

34. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених  Општинској управи   24/305 

35. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених  ЈП за грађ.земљиште   24/306 

 

Одељење за буџет, финансије, привреду, друштвене делатности и локалну пореску администрацију 

36. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених СМШ „С.Мокрањац“Нег.  28/365 

37. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених ЈП за грађ.земљиште   28/366 

38. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених извршном органу 

Председнику општине Неготин у 2008. години        29/377 

39. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених извршном органу 

Председнику општине Неготин у 2008. години        29/378 



Страна  6            Регистар Службеног листа општине Неготин за 2008. годину од броја 1 до 34                  31.12.2008.године 

 

40. Решење о давању сагласности за промену апропријацијаодобрених Општинској управи 

општине Неготин у 2008. години          29/379 

41. Решење о давању сагласности за промену апропријацијаодобрених Општинској управи 

општине Неготин у 2008. години           29/379 

42. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених МЗ Брестовац у 2008. год.  34/451 

43. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених ЈП за грађевинско 

земљиште у 2008. години          34/452 

44. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених Општинској управи општине 

Неготин у 2008. години           34/452 

45. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених Еко Фонду у 2008. години  34/453 

46. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених СО Неготин у 2008. години  34/454 

47. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених  Установи за децу  

Предшколског узраста „Пчелица“ Неготин у 2008. години       34/454 

48. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених СО Неготин у 2008. години  34/455 

49. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених Општинској управи општине  

Неготин  у 2008. години           34/456 

50. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених ЈП за грађевинско 

земљиште у 2008. години          34/456 

51. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених председнику општине у 2008.  34/457 

52. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених Општинској управи општине  

Неготин  у 2008. години           34/458 

53. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених Општинској управи општине  

Неготин  у 2008. години           34/458 

54. Правилник о начину и поступку преноса неутрошених буџетских средстава на рачун извршења 

буџета општине Неготин           34/459 

55. Образац ЗСНС            34/460 

56. Образац СНС            34/462 

 

ОКРУЖНИ СУД НЕГОТИН 

 

1. Пресуда Окружног суда Неготин          7/30

  

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА  

 

1. Потврда - Образац: ЛИН – 1    8/32 

2.  Изјава о прихватању кандидатуре за одборника Скупштине општине    Неготин – Образац: ЛИН – 2 8/33 

3. Протврда о пребивалишту - Образац: ЛИН – 3        8/34 

4.  Сагласност носиоца изборне листе кандидата за одборника Скупштине Општине Неготин 

 Образац: ЛИН – 4           8/35 

5. Овлашћење за подношење изборне листе - Образац: ЛИН – 5      8/36 

6. Изјава бирача о подржавању листе кандидата за одборнике Скупштине општине Неготин 

- Образац: ЛИН – 6           8/37 

7. Списак бирача који  подржавају изборну листу кандидата за одборнике 
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