
Страна   1.  Регистар „Службеног листа општине Неготин“ за 2009. годину од броја 1 до 36                  31.12.2009.године 

 

 

УСТАВНИ СУД РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 
Страна/број листа 

 

1. Одлука Уставног суда          46/6 

      

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
 

 

1. Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине општине Неготин    1/1 

2. Одлука о избору заменика председника Скупштине општине Неготин    1/1 

3. Одлука о расписивању превремених избора за чланове савета МЗ Прахово    1/1 

4. Одлука о разрешењу заменика председника општине Неготин     2/1 

5. Одлука о разрешењу чланова Општинског већа општине Неготин     2/1 

6. Одлука о избору  заменика председника општине Неготин      2/1 

7. Одлука о избору  чланова Општинског већа општине Неготин     2/1 

8. Решење  о именовању привременог савета МЗ „Бадњево“ Неготин     34/5 

9. Решење  о именовању привременог савета МЗ Прахово      34/5 

10. Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине општине Неготин    57/8 

11. Решење о разрешењу члана и заменика члана Изборне комисије општине Неготин у  

сталном саставу           57/8 

12. Решење о именовању  члана и заменика члана Изборне комисије општине Неготин у  

сталном саставу           57/8 

13.  Решење о давању сагласности на Статут Установе за омладину и спорт на територији 

 општине Неготин          58/8 

14. Решење о давању сагласности за изградњу стамбеног објекта на територији општине  

Неготин са УНХАЦЕР-ом,         58/8 

15. Закључак           58/8 

16. Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине општине Неготин    60/9 

17. Одлука о постављењу мањих монтажних објеката на јавним површинама на територији  

општине Неготин           60/9 

18. Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине општине Неготин    61/10 

19. Решење о давању сагласности на Закључак Општинског већа број: 464-29/2009-III/08 

 од 22.04.2009.           61/10 

20. Решење о давању сагласности на Програм рада Музеја Крајине Неготин са финансијским планом  

за 2009.годину           63/11 

21. Решење о давању сагласности на допуну Годишњег програм рада Установе за децу предшколског 

Узраста „Пчелица“ Неготин“ за радну 2008/2009. годину      63/11 

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

финансијским планом за 2009.годину        63/11 

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

Финансијским планом за 2009. годину        63/11 

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

Општине Неготин са финансијским планом за 2009.годину     63/11 

25. Решење о давању сагласности на Програм рада Еко Фонда са финансијским планом за 2009.  64/11 

26. Решење о давању сагласности на Програм рада Историјског архива Неготин са финансијским планом  

за 2009.годину           64/11 

27. Решење о давању сагласности на План  рада Турисатичке организације Неготин са  

финансијским планом за 2009.годину        64/11 

28. Решење о давању сагласности на Програм рада Центра за социјални рад Неготин са  

финансијским планом за 2009.годину        64/11 

29. Решење о разрешењу в.д. директора Завода за  урбанистичко планирање и пројектовање општине 

 Неготин           65/11 
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30. Решење о постављењу директора Завода за  урбанистичко планирање и пројектовање општинеНег. 65/11 

31. Одлука о заштити споменика природе „Сутеска сиколске реке са водопадом на мокрањској стени“ 65/11 

32. Решење о скидању заштите и брисању из регистра природног добра Парк шуме „Бадњево“ 

Општине Неготин          68/11  

33. Решење о именовању привременог савета у МЗ Прахово      71/12 

34. Решење о именовању привременог савета у МЗ „Бадњево“ Неготин    71/12 

35. Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине општине Неготин    78/13 

36. Одлука о престанку мандата одборника Скупштине општине Неготин    79/13 

37. Одлука о завршном рачуну буџета општине Неготин за 2008. годину    80/13 

38. Одлука о накнади за коришћење грађевинског земљишта      102/13 

39. Одлука о изменама и допунама Одлуке и локалним комуналним таксама на територији општине Нег 105/13 

40. Одлука  измени одлуке о Општинској управи општине Неготин     105/13 

41. Решење о разрешењу в.д. директора ЈКП „Бадњево“ Неготин у Неготину    106/13 

42. Решење о именовању в.д. директора ЈКП „Бадњево“ Неготин у Неготину    106/13 

43. Решење о престанку мандата  директора ЈП за грађевинско земљиште општине Неготин  106/13 

44. Решење о именовању в.д.     директора ЈП за грађевинско земљиште општине Неготин  106/13 

45. Решење о престанку мандата члановима Управног одбора Установе за децу предшколског узраста  

„Пчелица“ Неготин          107/13 

46. Решење о именовању чланова  Управног одбора Установе за децу предшколског узраста  

„Пчелица“ Неготин          107/13 

47. Решење о разрешењу Управног  и Надзорног одбора Народне библиотеке „Доситеј Новаковић“ 

 у Неготину           108/13 

48. Решење о именовању Управног  и Надзорног одбора Народне библиотеке „Доситеј Новаковић“ 

 у Неготину           108/13 

49. Решење о разрешењу Управног  и Надзорног одбора Дома културе „Стеван  Мокрањац“ Неготин 108/13 

50. Решење о именовању Управног  и Надзорног одбора Дома културе „Стеван  Мокрањац“ Неготин 109/13 

51. Решење о разрешењу Управног  и Надзорног одбора Историјског архива у  Неготину  109/13 

52. Решење о именовању Управног  и Надзорног одбора Историјског архива у  Неготину  109/13 

53. Решење о разрешењу и именовању Управног  и Надзорног одбора ЈКП „Бадњево“ у   Неготину 110/13 

54. Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине општине Неготин    117/16 

55. Решење о именовању привременог савета Месне заједнице Александровац    118/16 

56. Решење о именовању Привременог савета МЗ „Бадњево“ Неготин     138/19 

57. Решење о именовању Привременог савета МЗ Прахово      138/19 

 

 

 

Комисија за избор, именовања, награде и признања  

Скупштине општине Неготин 

 

 
1. Решење о утврђивању висине новчане награде: „Мајске награде“ и Повеље општине Неготин 68/11 

2. Решење о изгледу и садржају дипломе Мајске награде и Повеље општине Неготин и Дипломе звања  

Почасног грађанина Неготина за 2009. годину       68/11 

3. Решење о додели Мајске награде општине Неготин за 2009. годину    69/11 

4. Решење о додели Повеље општине Неготин за 2009. годину.     70/11 

   

 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
 

 

1. Сагласност на цене комуналних услуга – воде и канализације     49/7 

2. Одлука о приступању изради Локалног акционог плана за младе општине Неготин  

за период 2010-2014.          110/13 

3. Решење о давању сагласности  на цене комуналних услуга - гробљанских услуга у ЈКП "Бадњево" 

Неготин            112/14 

4. Решење о давању сагласности  на цене комуналних услуга – изношења смећа у ЈКП "Бадњево" Нег. 112/14 

5. Решење о давању сагласности  на цене комуналних услуга – изношење смећа  у МЗ Милошево и  

Самариновац  у ЈКП "Бадњево" Неготин        113/14 

6. Решење о давању сагласности на Одлуку Управног одбора ЈКП „Бадњево“   Неготин          134/17 
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7. Решење о давању сагласности на цене  комуналних услуга грејања у ЈКП „Бадњево“ Неготин  136/18 

8. Решење о давању сагласности             147/20 

9. Решење о допуни Решења број: 380-13/2009-III/08 ОД 31.07.2009.године    148/20 

10. Решење о допуни Решења број: 380 -16/2009-III/08 ОД 04.09.2009.године    149/20 

11. Програм о измени Програма расподеле средстава из буџета намењених за  финансирање, 

 развој и унапређење физичке културе у општини Неготин у       2009.години    150/20 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
 

 

 

1. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве – Општинска управа    4/2 

2. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве – ОШ „Вук Караџић“   4/2 

3. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве – Општинска управа    4/2 

4. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве – Извршном органу    5/2 

5. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве – Дом културе „С.Мокрањац“  5/2 

6. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве – Општинска управа    6/2 

7. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве  - Скупштини општине   6/2 

8. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве – КУД „С.Мокрањац“   6/2 

9. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве – Центар за социјални рад   7/2 

10. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве – Општинска управа    7/2 

11. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве  - Скупштини општине    8/2 

12. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве  - Туристичка организација   8/2 

13. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве – ОШ „Б.Радичевић“   9/2 

14. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве  - председник општине    9/2 

15. Решење o утврђивању права на једнократну новчану помоћ за новорођену децу на територији  

општине Неготин у 2009.години         9/2 

16. Програм расподеле средстава из буџета намењених за финансирање, развој и унапређење физичке 

културе у општини Неготин у 2009. години                                                                                                  24/3 

17. Програм расподеле средстава из буџета намењених за финансирање развоја и унапређења 

 пољопривреде општине Неготин у 2009. години       26/3 

18. Решење о распореду и коришћењу средстава из буџета намењених за финансирање 

активности организација,  удружења и друштава у 2009. години     28/3 

19. Решење о распореду и коришћењу средстава из буџета намењених за развој предузетништва  

у 2009.години           31/4 

20. Исправка Решења о распореду и коришћењу средстава из буџета немањених за финансирање 

активности организација,  удружења и друштава у 2009.години број 401-41/2009-II/03 

од 13. 02. 2009.године          31/4 

21. Решење о постављењу Бранислава Ранкића, дипл.инж.металургије из Бора за помоћника  

председника општине за економију, рад јавних предузећа, установа и приватно предузетништво  34/5 

22. Одлука о другим изменама и допунама плана о одређивању локација за постављање мањих 

монтажних објеката на територији општине Неготин       50/7 

23. Друга измена и допуна Плана о одређивању локација за постављање мањих  монтажних 

објеката на територији општине Неготин        51/7 

24. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве- Општинска управа општине Неготин 114/15 

25. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве- МЗ Јабуковац    114/15 

26. Одлука о трећим изменама и допунама плана  о одређивању локација за постављање 

мањих монтажних објеката на територији општине Неготин      118/16 

27. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Заводу за урбанистичко 

планирање и пројектовање општине Неготин       125/16 

28. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве МЗ Михајловац    126/16 

29. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве МЗ Буковче     126/16 

30. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве МЗ Рајац      127/16 

31. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве МЗ Буковче     127/16 

32. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве МЗ Смедовац     128/16 

33. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве МЗ Плавна      128/16 

34. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве МЗ Браћевац     129/16 

35. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Општинској управи општине Неготин  129/16 
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36. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Општинској управи општине Неготин  130/16 

37. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве МЗ Радујевац      130/16 

38. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве МЗ Радујевац     131/16 

39. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Општинској управи општине Неготин  133/17 

40. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Општинској управи општине Неготин  133/17 

41. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве туристичкој организацији   133/17 

42. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Општинској управи општине Неготин  134/17 

43. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Општинској управи општине Неготин  136/18 

44. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Општинској управи општине Неготин  139/19 

45. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Општинској управи општине Неготин  139/19 

46. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Општинској управи општине Неготин  140/19 

4. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве ОШ „Момчило Ранковић“ из Рајца  140/19 

47. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Општинској управи општине Неготин  141/19 

48. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве МЗ Општине Неготин   141/19 

49. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве МЗ Малајница    141/19 

50. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве МЗ Речка      142/19 

51. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве МЗ Вратна      142/19 

52. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве МЗ Јабуковац     143/19 

53. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Месним заједницама    143/19 

54. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Општинској управи Општине Неготин  143/19 

55. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве МЗ Михајловац     144/19 

56. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве МЗ Буковче     144/19 

57. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Месним заједницама   144/19 

58. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Извршном органу- Председнику општине 145/19 

59. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Скупштини Општине Неготин  145/19 

60. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве МЗ Буковче     158/20 

61. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве МЗ Малајница    159/20 

62. Решење о употреби средстава текуће буџет. резерве МЗ Малајница реон Дидићи   160/20 

63. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве МЗ Слатина     161/20 

64. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Месним заједницама   162/20 

65. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Општинској управи Општине Неготин 163/20 

66. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве МЗ Ковилово    164/20 

67. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве МЗ Видровац    165/20 

68. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Месним заједницама   166/20 

69. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве- МЗ Видровац    185/23 

70. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве- МЗ Ковилово    185/23 

71. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве- Општинска управа    185/23 

72. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве – МЗ Браћевац и МЗ Речка   186/23 

73. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве- МЗ Србово     186/23 

74. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве- МЗ Браћевац    187/23 

75. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве- Ватрогасни фонд    187/23 

76. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве- Општинска управа    187/23 

77. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве- Месним заједницама   188/23 

78. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве – МЗ Видровац    188/23 

79. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве- МЗ Брестовац    188/23 

80. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве- МЗ Плавна     189/23 

81. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве- „Мото Боем“    189/23 

82. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве- МЗ Речка     190/23 

83. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве- СО Неготин    190/23 

84. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве- МЗ „Милошевски пут“   190/23 

 

    

 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

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

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

земљиште  у 2008. години         10/2 

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

Предшколског узраста „Пчелица“ у 2008. години       11/2 

3. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених  Неготинској гимназији 
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Неготин у 2008. години          11/2 

4. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених Техничкој школи у 2008. години12/2 

5. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених Пољ. Школи у 2008.  12/2 

6. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених  Центру за социјални рад у 2008. 13/2 

7. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених СО Неготин у 2008.  14/2  

5.  Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених Општинској управи у 2008. 15/2 

6. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених извршном органу у 2008.  16/2 

7.  Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених извршном органу  у 2008. 16/2 

8. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених МЗ Речка у  2008.  17/2 

9.  Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених МЗ Буковче у 2008.   18/2 

10. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених МЗ Мокрање у 2008.  18/2 

11. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених МЗ Милошево у 2008.  19/2 

12. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених МЗ М.Каменица у 2008.  19/2 

13. ешење о давању сагласности за промену апропријација одобрених МЗ Шаркамен у 2008.  20/2 

14. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених МЗ Речка у  2008.  21/2 

15. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених ОШ „С.Мокрањац“ Коб. 21/2 

16. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених Општинској управи у  2008. 22/2 

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

Неготин у2009. години          31/4 

18. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених ЈП за грађ.зем. у 2009.години 32/4 

19. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених Музеју Крајина у 2009. години 35/5 

20. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених МШ „Стеван Мокрањац“ 

 у 2009. години           35/5 

21. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених МЗ Видровац у 2009. годи/ни 36/5 

22. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених Општинској управи у 2009.  37/5 

23. Решење о давању сагласности на промену апропријација одобрених  ОШ „Х.Вељко“ Штубик у 2009.71/12 

24. Решење о давању сагласности на промену апропријација одобрених ОШ „Ј.Ј.Змај“ Јабуковац у 2009. 72/12 

25. Решење о давању сагласности на промену апропријација одобрених МЗ Сиколе  у 2009.години 73/12 

26. Решење о давању сагласности на промену апропријација одобрених ЈП за грађ.зем. у 2009.години 73/12 

27. Решење о давању сагласности на промену апропријација одобрених  МЗ Кобишница у 2009.години 74/12 

28. Решење о давању сагласности на промену апропријација одобрених МЗ Александровац  у 2009.год. 74/12 

29. Решење о давању сагласности на промену апропријација одобрених МЗ Речка  у 2009.години 75/12 

30. Решење о давању сагласности на промену апропријација одобрених  МЗ М.Каменица у 2009.години 76/12 

31. Решење о давању сагласности на промену апропријација одобрених ЕКО ФОНД-у у 2009.години 76/12 

32. Решење о давању сагласности на промену апропријација одобрених МЗ Јабуковац   115/15 

33. Решење о давању сагласности на промену апропријација одобрених Музеју Крајина   116/15 

34. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених  Музеју Крајине у  

Неготину у 2009. години          122/16 

35. Решење о давању сагласности  за промену апропријација одобрених МЗ Јабуковацу у 2009. години 123/16 

36. Решење о давању сагласности  за промену апропријација одобрених МЗ Видровац у 2009. години 124/16 

37. Решење о давању сагласности  за промену апропријација одобрених МЗ М.Каменица у 2009. год. 124/16 

38. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених Пољопривредној школи са 

 домом ученика „Рајко Боснић“ у Неготину у 2009. години      138/19 

39. Решење о давању сагласности на промену апропријација одобрених Средњој музичкој школи 

„Стеван Мокрањац“ Неготин у 2009.години       151/20 

40. Решење о давању сагласности на промену апропријација одобрених ОШ „12.септембар“ Неготин у 

2009.години           152/20 

41. Решење о давању сагласности на промену апропријација одобрених ОШ „Павле Илић Вељко“ 

Прахово            153/20 

42. Решење о давању сагласности на промену апропријација одобрених ОШ „Павле Илић Вељко“ 

Прахово            155/20 

43. Решење о давању сагласности на промену апропријација одобрених ОШ „Бранислав Нушић“  

Уровица у 2009.години          156/20 

 

Одељење за општу управу, имовинске и стамбено комуналне послове 
 

 

1. Решење о утврђивању режима саобраћаја       33/4 

2. Решење о техничком регулисању саобраћаја   у граду Неготину,     39/6 

3. Решење о техничком регулисању саобраћаја       116/15 
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САВЕТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЈАБУКОВАЦ 

 

 

1. Одлука о увођењу месног самодоприноса за подручје МЗ Јабуковац за период од 01. 03. 2009.  

године до  28. 02. 2014.године         37/5 

 
 

 

 

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

 

 

1. Пословник Привременог органа општине Неготин       168/21 

2. Решење о престанку мандата одборника Скупштине општине Неготин       172/21 

3. Решење о престанку функције председнику Скупштине општине Неготин      172/21 

4. Решење о престанку функције заменику председника Скупштине Општине Неготин     173/21 

5. Решење о престанку функције секретару Скупштине општине Неготин     173/21 

6. Решење о престанку мандата председнику општине Неготин      173/21 

7. Решење о престанку мандата заменику председника општине Неготин     173/21 

8. Решење о престанку мандата  Општинског већа Општине Неготин      174/21 

9. Решење о именовању секретара Привременог органа општине Неготин     174/21 

10. Решења именовању налогодавца за извршење буџета општине Неготин    174/21 

11. Решење о именовању налогодавца за располагање средствима са консолидованог рачуна трезора 175/21 

12. Решење о радно правном статусу Привременог органа      175/21 

13. Одлука о изменама и допунама Пословника Привременог органа општине Неготин   177/22 

14. Решење о разрешењу директора Дома културе „Стеван Мокрањац“ Неготин   179/22 

15. Решење о именовању в.д.  директора Дома културе „Стеван Мокрањац“ Неготин у Неготину 180/22 

16. Решење о разрешењу  в.д.  директора Музеја Крајине Неготин у Неготину    180/22 

17. Решење о именовању вд.  директора Музеја Крајине Неготин у Неготину    180/22 

18. Решење о разрешењу  директора Историјског архива Неготин у Неготину    181 /22 

19. Решење о именовању в.д.  директора Историјског архива Неготин у Неготину   181 /22 

20. Решење о разрешењу  директора Туристичке организације општине Неготин   181/22 

21. Решење о именовању в.д.  директора Туристичке организације општинеНеготин   181/22 

22. Решење о разрешењу  директора Фонда за заштиту животне средине „Еко Фонд“ /22 

  општине Неготин          182/22 

23. Решење о  именовању в.д.  директора Фонда за заштиту животне средине „Еко Фонд“ 

  општине Неготин          182/22 

24. Решење о разрешењу  директора ЈП за грађевинско земљиште општине Неготин   182/22 

25. Решење о именовању в.д.  директора ЈП за грађевинско земљиште општине Неготин  183/22 

26. Решење о разрешењу  в.д. директора ЈКП  „Бадњево“ Неготин у Неготину    183/22 

27. Решење о именовању в.д.  директора ЈКП  „Бадњево“ Неготин у Неготину    183/22 

28. Решење о разрешењу  са функције начелника Општинске управе општине  Неготин   183/22 

29. Решење о именовању  в.д. начелника Општинске управе општине Неготин    184/22 

30. Решење о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Пољопривредне школе 

са домом ученика „Рајко Боснић“ Буково Неготин       195/23 

31. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве – Самариновац    195/23 

32. Исправка у „Службеном листу општине Неготин“бр. 22      196/23 

33. Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Неготин за 2009. годину   198/24 

34. Одлука о изменама и допунама Одлуке о локалним комуналним таксама на територији 

општине Неготин          216/24 

 

 

35. Решење о образовању стручне комисије за израду годишњег програма заштите, уређења  и  

коришћења пољопривредног земљишта       216/24 

36. Решење о образовању Комисије за статутарна, норматовна питања, представке и жалбе 

Привременог органа општине Неготин       217/24  

37. Решење о образовању Комисије за избор и именовања, награде и признања Привременог органа 

       општине Неготин          217/24 

38. Решење о образовању Комисије за административна питања Привременог органа општине  
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Неготин           217/24 

39. Решење о образовању Комисије за комунално стамбене послове Привременог органа општине 

Неготин           218/24 

40. Решење о образовању Комисије друштвене делатности, привреду и пољопривреду  

       Привременог органа општине Неготин       218/24 

41. Решење о образовању Комисије за заштиту животне срединеПривременог органа општине  

Неготин           218/24 

42. Решење о образовању Комисије за буџет и финансије Привременог органа општине Неготин 219/24 

43. Решење о образовању Комисије за развој месних заједница Привременог органа општине  

Неготин           219/24 

44. Решење о образовању Комисије за сарадњу са суседним земљама, међународним асоцијацијама   

        Локалних власти и радницима на привременом раду  у иностранству  Привременог органа  

        општине Неготин          219/24 

45. Решење о образовању Комисије за односе са верским заједницама Привременог органа 

        општине Неготин          220/24 

46. Решење о образовању Комисије за одмладину, спорт и физичку културу Привременог органа  

општине Неготин          220/24 

47. Решење о разрешењу Управног и Надзорног одбора Музеја Крајине у Неготину   220/24 

48. Решење о именовању Управног и Надзорног одбора Музеја Крајине у Неготину  221/24 

49. Решење о укидању Решења о именовању Управног и Надзорног одбора Историјског архива 

у Неготину           221/24 

50. Решење о именовању Управног и Надзорног одбора Историјског архива  у Неготину  221/24 

51. Решење о укидању Решења о именовању Управног и Надзорног одбора Дома културе 

 „Стеван  Мокрањац“  у Неготину        222/24 

52.  Решење о именовању Управног и Надзорног одбора Дома културе „Стеван  Мокрањац“  

 у Неготину           222/24 

        53. Решење о укидању Решења о именовању Управног и Надзорног одбора ЈКП „Бадњево“ Неготин 222/24 

      54. Решење о разрешењу Управног и Надзорног одбора ЈП за грађевинско земљиште општ.Неготин 223/24 

        55. Решење о именовању Управног и Надзорног одбора ЈП за грађевинско земљиште општ.Неготин 223/24 

        56. Решење о разрешењу Управног одбора  Туристичке организације у оснивању општ.Неготин 223/24 

        57. Решење о именовању Управног и Надзорног одбора Туристичке организације општ.Неготин 224/24 

       58. Решење о разрешењу Управног и Надзорног одбора Фонда за заштиту животне средине 

 „Еко Фонд“ општине Неготин         224/24 

        59. Решење о именовању  Управног и Надзорног одбора Фонда за заштиту животне средине 

           „Еко Фонд“ општине Неготин         225/25 

        60. Одлука о изменама и допунама одлуке о јавним паркиралиштима    227/25 

61. Решење о именовању  Управног и Надзорног одбора ЈКП „Бадњево“ у Неготину  227/25 

62. Решење о именовању  Управног и Надзорног одбора Историјског архива у Неготину  227/25 

63. Решење о измени Решења о именовању Управног и Надзорног одбора Дома културе 

„Стеван Мокрањац“ у Неготину         228/25 

64. Одлука о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица у  

               општини, запослених у Општинској управи општине Неготин и накнадама и другим примањима 

               чланова  Привременог органа и радних тела       229/26         

65. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве – Центар за социјални рад  Неготина  230/26 

66. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве- ЈП за грађевинско земљиште  230/26 

67. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве – ОМШ „Стеван Мокрањац“ Неготин 231/26 

68. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве – СМШ „Стеван Мокрањац“ Неготин 231/26 

69. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве – Центар за социјални рад Неготин 232/26 

70. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве – ОШ „Бранко Радичевић“ Неготин 232/26 

71. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве – УЗДПУ „Пчелица“ Неготин  232/26 

72. Одлука о изменама и допунама Одлуке о локалним комуналним таксама на  територији  

      општине Неготин          233/26 

73. Одлука о изменама  и допунама Одлуке о накнади за заштиту и унапређење животне средине 233/26 

74. Решење о постављењу начелника Општинске управе општине Неготин    234/27 

75. Решење о давању сагласности на Годишњи Програм рада Установе за децу предшколског 

Узраста „Пчелица“ Неготин за радну 2009/2010.годину     234/27 

76. Одлука о изради Просторног плана општине Неготин      235/28 

77. Одлука о изради Плана генералне регулације за насеље Неготин    236/28 

78. Одлука о условима за накнадно издавање грађевинске дозволе     238/28 

79. Одлука о утврђивању накнаде за заштиту и унапређење животне средине   239/28 

80. Решење о именовању Привременог савета Месне заједнице Прахово    240/28 
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81. Решење о именовању Привременог савета Месне заједницеКобишница   240/28 

82. Решење о именовању Привременог савета Месне заједнице Мала Каменица   240/28 

83. Решење о именовању Привременог савета Месне заједницеКарбулово     241/28 

84. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве – Асановић Радици   241/28 

85. Решење о давању сагласности на Одлуку Управног одбора ЈП за грађ. земљиште опш.Нег. 242/28 

86. Решење о давању сагласности на прву измену и допуну Програма Јавног предузећа ЈКП 

             „Бадњево“  Неготин са финансијским планом обезбеђења утрошка средстава за период  

                     01. 02. 2009. до 31. 12. 2009. године        242/28 

87. Одлука о пријави за учешће на јавном надметању  за пету продају Д.О.О. „Агрокрајина“ 236/29 

88. Одлука о изменама и допунама Одлуке о јавним паркиралиштима     236/29 

89. Решење о престанку мандата в.д. директора Народне библиотеке „Доситеј Новаковић“ 

 у Неготину           237/29 

90. Решење о именовању в.д. директора Народне библиотеке „Доситеј Новаковић“ у Неготину 237/29 

91. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Статута Дома културе „С.Мокрањац“ 

Неготин           237/29 

92. Решење о разрешењу председника и чланова Изборне комисије општине Неготин у  

сталном саставу и њихових заменика        237/29 

93. Решење о именовању  председника и чланова Изборне комисије општине Неготин у  

сталном саставу и њихових заменика        238/29 

94. Решење о разрешењу секретара Изборне комисије општине Неготин у сталном саставу  

и његовог заменика          238/29 

95. Решење о именовању  секретара Изборне комисије општине Неготин у сталном саставу  

и његовог заменика          239/29 

96. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве      239/29 

97. Решење о измени и допуни Решења о именовању  председника и чланова Изборне комисије 

     општине Неготин у сталном саставу и њихових заменика     241/30 

98. Решење о именовању  председника и чланова Изборне комисије општине Неготин у  

      сталном саставу и њихових заменика        242/31 

 99. Исправка           242/31 

  100. Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Неготин за 2009. годину  243/32  

101. Решење о разрешењу  и именовању члана Школског одбора Неготинске гимназије у Неготину 246/32 

102.  Одлука о  буџету општине Неготин  за  2010. годину                                                                          248/33  

    103. Одлуку о локалним комуналним таксама на територији општине Неготин   287/33 

104. Одлуку о изменама и допунама Одлуке о коефицијентима за обрачун и исплату плата  

        именованих и постављених лица у општини, запослених у Општинској управи општине  

           Неготин и накнадама и другим примањима чланова привременог органа и радних тела  297/33 

105.Решење о именовању  председника и чланова Изборне комисије општине Неготин у  

               сталном саставу и њихових заменика        299/34 

106. Одлука о престанку важења Одлуке о оснивању Фонда за заштиту животне средине (ЕКО ФОНД)  

Општине Неготин          301/35 

107. Одлука о отварању буџетског фонда за заштиту животне средине општине Неготин  301/35 

108.Решење о разрешењу ВД директора ЈКП „Бадњево“ Неготин у Неготину   302/35 

109.Решење о именовању  ВД директора ЈКП „Бадњево“ Неготин у Неготину   302/35 

110.Решење о престанку мандата вршиоцу дужности директора Установе за омладину и спорт 

        на територији општине Неготин        303/35 

111.Решење о престанку мандата Управног одбора  у оснивању  Установе за омладину и спорт 

       на територији општине Неготин        303/35 

112. Одлука о измени Одлуке о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и  

        постављених  лица  у  Општинској управи  општине Неготин и накнадама и другим примањима 

        чланова и Привременог  органа и радних тела      303/35 

113. Одлука о допуни Одлуке о Општинској управи општине Неготин    307/36 

114.Одлука о укидању Установе за омладину  и спорт на територији општине Неготин  307/36 

115.Одлука о поништавању Одлуке одређивању локације за израду трансфер станице 

        на територији општине Неготин у оквиру регионалног управљања отпадом   308/36 

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

       Неготин у оквиру регионалног управљања отпадом      308/36 

117.Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве      308/36 
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ПРЕДСЕДНИК ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

 

 

1. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве – ЈП за грађевинско земљиште   304/35 

2. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве – Еко Фонду    304/35 

3. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве – Општинској управи   304/35 

4. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве – Извршном органу     305/35 

 

 

 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

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

 

 

1. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених  ОШ „Павле Илић Вељко“  

     Прахово у 2009.години          191/23 

2. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених ЈП за грађевинско земљиште 

     Општине Неготин  у 2009.години         191/23 

3. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених  ОШ „Бранко Радичевић“ Неготин 

     у 2009.години           192/23 

4. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених  СО Неготин у 2009.години  193/23 

5. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених  Општинској управи у 2009.год. 193/23 

6. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених  ОШ „Бранко Радичевић“ 

     Неготин у 2009.години          194/23 

7. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених ЈП за грађевинско земљиште 

    Општине Неготин  у 2009.години         194/23 

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

    са домом ученика „Рајко Боснић“ Буково-Неготин у 2009. години     242/28 

9. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених Центру за социјални  рад  

     Неготин у 2009. години          243/28 

10. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених  основним  школама  на  

      територији  општине Неготин у 2009. години        244/28 

11. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених  средњим  школама  на  

      територији  општине Неготин у 2009. години        245/28 

12. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених СО Неготин у 2009. години  245/28 

13. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених СО Неготин у 2009. години  246/28 

14. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених СО Неготин у 2009. години  247/28 

15. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених извршном органу – председнику 

      општине Неготин у 2009. години         247/28 

16. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених извршном органу – председнику 

      општине Неготин у 2009. години         248/28 

17. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених Општинској управи  

      општине Неготин у 2009. години         249/28 

18. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених извршном органу – председнику 

      општине Неготин у 2009. години         249/28 

 

 

 





 

 
 

 

 

 
 
 

 


