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У „Службеном листу општине Неготин“ број 17/2012
објављен је Програм коришћења средстава
буџетског фонда за заштиту животне средине
општине Неготин за 2012. годину на који је
сагласност дало Министарство животне средине,
рударства и просторног планирања Републике
Србије број 401-00-271/2012-01 од 01.03.2012.године
без
Одлука Скупштине општине Неготин о
доношењу
Програма
коришћења
средстава
буџетског фонда за заштиту животне средине
општине Неготин за 2012. годину која грешком није
објављена , те се објављује Одлука и Програм.
СЛУЖБА ЗА СКУПШТИНСКЕ И НОРМАТИВНО
ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

На основу члана 32. Закона о локалној
самоуправи („Сл.гласник РС“,број: 129/2007), члана
100. Закона о заштити животне средине („Сл.гласник
РС“,број: 135/2004,36/2009, 72/2009 – др. закон и
43/2011) и члана 42. Статута општине Неготин
(„Сл.лист општине Неготин“,број: 22/2008), Скупштина
општине Неготин на седници одржаној дана
15.06.2012.године, донела је
ОДЛУКУ
О ДОНОШЕЊУ ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА
СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН
ЗА 2012.ГОДИНУ
Члан 1.
ДОНОСИ СЕ Програм коришћења средстава
буџетског фонда за заштиту животне средине општине
Неготин за 2012.годину, на који је Министарство
животне средине, рударства и просторног планирања
Републике Србије дало сагласност број:
401-00271/2012-01 од 01.03.2012.године.
Члан 2.
Саставни део ове Одлуке чини Програм
коришћења средстава буџетског фонда за заштиту
животне средине општине Неготин за 2012.годину.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу општине Неготин“.
Број: 415-4/2012-I/08
15.06.2012.године
Неготин
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
ПРЕДСЕДНИК,
мр Милан Уруковић
На основу члана 100. став 4. Закона о заштити
животне средине ("Службени гласник РС", број
135/2004, 36/2009 и 72/2009 – др.закон, 43/2011) и члана
42.Статута општине Неготин („Сл. лист општине
Неготин“, бр.22/08), Скупштина општине Неготин на
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седници одржаној дана 15. 06. 2012. године, д о н е л а
је
ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА
БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН
ЗА 2012.ГОДИНУ
Програмом коришћења средстава буџетског
фонда за заштиту животне средине општине Неготин
за 2012.годину утврђује се начин коришћења
средстава буџетског фонда у 2012.години, који је
отворен Одлуком Привременог органа општине
Неготин број: 454-2/2009-I/08 од 26.12.2009.године (
Сл.лист општине Неготин број:35/09).
Буџетски фонд општине Неготин финансира се из:
1. апропријација обезбеђених у оквиру буџета
општине Неготин за текућу годину;
2. наменских прихода буџета, који су
дефинисани као наменски приходи буџетског фонда, а
то су:
• накнаде које су прописане одлуком
Скупштине општине Неготин о накнадама за
заштиту и унапређење животне средине;
• накнада у износу од 40% и накнада од 20%,
утврђене актом Владе Републике Србије на
основу члана 84, 85 и 85 а Закона о заштити
животне средине, а који се односи на
кориснике природних вредности, накнаде за
загађивање животне средине и загађиваче
животне срдине у подручјима од посебног
државног интереса;
• приходи остварени из управљања ликвидним
средствима буџетског фонда;
• приходи остварени по основу донација,
поклона и помоћи;
• других средстава у складу са законом;
Средства буџетског фонда општине Неготин
користе се наменски, за финансирање програма и
планова општине Неготин, акционих и санационих
планова,
односно
за
финансирање
намена
предвиђених Програмом заштите животне средине на
територији општине Неготин за 2012.годину.
Програмом заштите животне средине на
територији општине Неготин за 2012.годину
планиране су следеће активности:
1. активности усмерене на наставак реализације
програма и пројеката започетих у претходном
периоду;
2. активности којима се обезбеђује контрола и
праћење стања животне средине, израда
програма, планова и пројеката у складу са
посебним законима;
3. едукативни програми и јачање свести о
значају заштите животне средине;
4. информисање и објављивање података о
стању и квалитету животне средине;
5. активности
усмерене
на
подстицање,
успостављање и остваривање сарадње са
међународним и домаћим органима и
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организацијама, и другим правним и физичким
лицима,
ради
решавања
приоритетних
проблема и финансирања послова из области
заштите животне средине;
Средства за реализацију програма заштите
животне средине на територији општине Неготин за
2012.годину обезбеђена су у буџету општине Неготин за
2012.годину.
Издаци буџетског фонда се извршавају сразмерно
примањима буџетског фонда.
Ако се у току године примања буџетског фонда
смање, издаци буџетског фонда ће се извршавати по
приоритетима, које на предлог локалног органа управе
надлежног за заштиту животне средине, утврђује
председник општине, у складу са законом.
На крају текуће године неискоришћена
средства са рачуна буџетског фонда преносе се у
наредну годину.
Локални орган управе надлежан за финансије
прати реализацију програма коришћења средстава
буџетског фонда и врши контролу над рационалним
коришћењем средстава буџетског фонда.
Извештај о реализацији програма коришћења
средстава буџетског фонда локални орган управе
надлежан за финансије доставља Министарству
надлежном за заштиту животне средине и надлежном
органу општине Неготин, у складу са законом и
посебним актима општине Неготин.
Програм коришћења средстава буџетског фонда
општине Неготин доноси се за период од годину дана.
Програм коришћења средстава буџетског фонда
општине Неготин за 2012.годину објавити у службеном
листу општине Неготин.
Одлуком о буџету општине Неготин за
2012.годину, средства Буџетског фонда за заштиту
животне средине, у разделу Заштита животне средине –
функционална класификација 500, планирана су у
укупном износу од 35.000.000,00 динара.
Средства буџетског фонда општине Неготин,
која су планирана у укупном износу од 35.000.000,00
динара, користити ће се за финансирање планираних
активности на следећи начин:
423000 Услуге по уговору
3.000.000,00
-Информисање и објављивање података о стању и
квалитету
животне средине
424000 Специјализоване услуге 8.000.000,00
-Чишћење сеоских депонија и уклањање дивљих депонија
у општини Неготин ,
-Праћење квалитета воде
-Уређење јавних зелених површина
-Избор потенцијалних локација за привремено одлагање
комуналног отпада у МЗ
- Праћење квалитета ваздуха
- Праћење нивоа комуналне буке у насељима
и дуж главних саобраћајница
-Мерења у ванредним ситуацијама
426000Материјал 500.000,00
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Материјал за реализацију едукативних програма
ради јачања јавне свести, и то:
-Обележавање Дана националних паркова;
- Обележавање Светског дана заштите животне средине;
- Обележавање Дана Дунава;
-Учествовање на Сајмовима заштите животне средине;
-Учествовање на Фестивалу меда;
-Суфинансирање омладинских ЕКО кампова;
-Сарадња са еколошким друштвима у земљама окружења;
-Учестовање у програмским активностима заштите
животне средине које спроводе: ловци, риболовци, голубари,
Покрет горана, планинари, извиђачи, Друштво пријатеља
деце, еколошка друштва и покрети, еколошке секције у
основним и средњим школама, културна и хуманитарна
удружења;
- штампање еко листова, билтена, плаката, летака, књига
и пропагандног материјала;
-Организовање едукативних семинара;
-Набавка стручне и образовне литературе.
451000 Субвенције јавним нефинансијским предузећима
и организацијама 23.500.000,00
Учешће општине у водоснабдевању и замени водоводних
цеви на територији општине Неготин,
Учешће општине у изградњи канализационе мреже на
територијији општине Неготин,
Остале инвестиционе активности преко јавних предузећа
везаних за заштиту животне средине
Субвенције за пројекте који имају за циљ:
-Покретање постројења за пречишћавање отпадних вода,
-Мере заштите животне средине у ванредним ситуацијама
-Санацију и рекултивацију градске депоније смећа у
Неготину,
- Успостављање ефикасног система управљања отпадом кроз:
• проширење обима сакупљања комуналног отпада;
• набавка нових стандардизованих канти и контејнера;
• набавка контејнера за примарну селекцију отпада;
• набавка нових транспортних средстава (смећара,
утоваривача);
• изградња трансфер станице;
• организовање сакупљачке станице за прихватање
кабастог (опасног) рециклабилног кућног отпада у
оштини;
• избрадња прихватних платоа по селима за сакупљање
отпада;
• организовање и сакупљање посебних врста отпада;
Број:415-4/2012-I/08
15. 06. 2012. године
Неготин
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
ПРЕДСЕДНИК
мр Милан Уруковић,с.р.
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ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН
На основу члана 69.став 4. Закона о буџетском
систему (“Сл. гласник ”, бр. 54/2009, 73/2010,101/2010 и
101/2011) и члана 13.став 3. Одлуке о буџету општине
Неготин за 2012.годину (“Сл.лист општине Неготин”,
бр. 24/11), Председник општине Неготин д о н о с и
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ
РЕЗЕРВЕ
I
Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Неготин за 2012.годину («Сл.лист општине
Неготин», бр. 24/11), раздео 3. глава 1., функција 110 –
извршни и законодавни органи, финансијски и
фискални послови и спољни послови,позиција 72,
економска класификација 499 – средства резерви –
текућа буџетска резерва, одобравају се средства у
укупном износу од 416.000,00 динара.
II
Средства из става 1.овог решења распоређују се
у оквиру раздела 3. главе 15.- средње образовање,
функција 920 – средње образовање, у оквиру
апропријација економске класификације 463000–
трансфери осталим нивоима власти, позиција 226услуге по уговору (423900-осталеле опште услуге),за
пољопривредну школу „Рајко Боснић“Буково-Неготин,
у укупном износу од 416.000,00 динара.
III
О реализацији овог Решења стараће се
Одељење за буџет, финансије и локалну пореску
администрацију.
IV
Решење објавити у «Службеном листу општине
Неготин».
Ово Решење доставити: Одељењу за буџет,
финансије и локалну пореску администрацију, Управи
за трезор и архиви Општинске управе.

Број: 401-337/2012-II/04
Дана: 16.07.2012. године
Неготин

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН,
др Влајко Ђорђевић.с.р.
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ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН
Општинско веће општине Неготин, због
техничке грешке даје следећу
ИСПРАВКУ
У Програму расподеле средстава из буџета
намењених за финансирање, развој и унапређење
физичке културе у општини Неготин у 2012. години,
број 401-328/2012-III/07 од 06. 07. 2012. године
објављеног у „Сл.листу општине Неготин“ број
19/2012 године, у тексту „НАМЕНА СРЕДСТАВА“
под II, тачка 4. Редовне активности спортских
клубова, износ од „17.085.000,00“ замењује се
износом „17.135.000,00“ динара.
Исправку објавити у „Службеном листу
општин Неготин“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН
Председавајући
др Влајко Ђорђевић.с.р.

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
Република Србија
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
Одељење за буџет, финансије и локалну пореску
администрацију
Број: 401-338/2012-IV/04
16.07.2012. године
Неготин
На основу члана 61.став 7. Закона о буџетском
систему
(“Сл.
гласник
РС”,
бр.
54/2009,
73/2010,101/2010 и 101/2011) и члана 14. Одлуке о
буџету општине Неготин за 2012.годину (“Сл.лист
општине Неготин”, бр. 24/11 и 17/2012) Одељење за
буџет, финансије и локалну пореску администрацију,
доноси
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ПРОМЕНУ
АПРОПРИЈАЦИЈА ОДОБРЕНИХ
ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН
У 2012. ГОДИНИ
I
Одобрава
се
промена
апропријација
Општинској управи општине Неготин, у оквиру
законом предвиђене могућности до 5% апропријације,
за раздео 3. главу 1. – Општинска управа,функција
170-Трансакције везане за јавни дуг, у укупном
износу од 110.000,00 динара, на име обезбеђења
средстава за донације невладиним организацијама православна црква средстава у Општинској управи
општине Неготин.
II
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Измена апропријација ће се извршити
умањењем позиције Одлуке о буџету општине Неготин
за 2012.годину, и то:
- позиција 63 –Отплата главнице домаћим кредиторима
, за 0,44%, економска класификација 611400 Отплата
главнице домаћим пословним банкама – у износу од
110.000,00 динара .
III
Износ од 110.000,00 динара, преусмерава се за
намене недовољно планиране Одлуком о буџету
општине Неготин за 2012.годину, а ради обезбеђења
средстава Општинској управи општине Неготин и то на
позицију 66 – донације невладиним организацијама православна црква, економска класификација 481900 –
дотације верским заједницама-православна црква, у
оквиру раздела и главе 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 и локалну пореску
администрацију.
VII
Сагласност
за
промену
апропријација
Општинској управи општине Неготин, објавити у
Службеном листу општине Неготин.
ДОСТАВИТИ: Управи за трезор Неготин, Одељењу за
буџет,финансије и локалну пореску администрацију и
архиви Општинске управе.
ШЕФ ОДЕЉЕЊА,
Димитрије Петровић,с.р.

Република Србија
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
Одељење за буџет, финансије
и локалну пореску администрацију
Број: 401-347/2012-IV/04
23.07. 2012.године
Неготин
На основу члана 61.став 7. Закона о буџетском
систему
(“Сл.
гласник
РС”,
бр.
54/2009,
73/2010,101/2010 и 101/2011) и члана 14. Одлуке о
буџету општине Неготин за 2012.годину (“Сл.лист
општине Неготин”, бр. 24/11и 17/12) Одељење за буџет,
финансије и локалну пореску администрацију, доноси
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РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ПРОМЕНУ
АПРОПРИЈАЦИЈА ОДОБРЕНИХ МЕСНИМ
ЗАЈЕДНИЦАМА ОПШТИНЕ НЕГОТИН У 2012.
ГОДИНИ
I
Одобрава се промена апропријација Месним
заједницама-Михајловац и Прахово , у оквиру
законом предвиђене могућности до 5% апропријације,
за раздео 3. главу 3 –Месне заједнице, функција 620 –
развој заједнице-одржавање и инвестиције у МЗ, у
укупном износу од 118.000,00 динара, ради
обезбеђења средстава МЗ Михајловац и МЗ Прахово
општине Неготин.
II
Измена апропријација ће се извршити
умањењем позиција Одлуке о буџету општине
Неготин за 2012.годину, и то:
-позиција 88-Текуће поправке и одржавање у
МЗ за 0,79%, економска класификација 425000 –
текуће поправке и одржаване, у износу од 118.000,00
динара.
III
Износ од 118.000,00 динара, преусмерава се
за намене недовољно планиране Одлуком о буџету
општине Неготин за 2012.годину, а ради обезбеђења
средстава за финансирање редовне активности код
МЗ, позиција 81-специјализоване услуге, економска
класификација 424600 –услуге очуванја животне
средине,науке и географске услуге, и то за МЗ
Михајловац 87.000,00 динара и МЗ Прахово 31.000,00
динара , у оквиру раздела 3, главе 3 и функције 160Остале опште јавне услуге које нису класификоване
на другом месту.
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 и локалну пореску
администрацију.
VII
Сагласност за промену апропријација МЗ
Михајловац и МЗ прахово општине Неготин, објавити
у Службеном листу општине Неготин.
ДОСТАВИТИ:МЗ Михајловац и МЗ Прахово,Управи
за трезор у Неготину, Одељењу за буџет, финансије и
локалну
пореску
администрацију
и
архиви
Општинске управе.
ШЕФ ОДЕЉЕЊА,
Димитрије Петровић,с.р.
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„Службени лист општине Неготин“

31.07.2012.

С А Д Р Ж А Ј:

СЛУЖБА ЗА СКУПШТИНСКЕ И НОРМАТИВНО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
ИСПРАВКА

1.
2.

Одлука о доношењу Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне
средине општине Неготин за 2012. годину
Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине општине Неготин
за 2012. годину

422
422

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН
1.

Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве

423

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН
ИСПРАВКА
1.

Исправка у Програму расподеле средстава из буџета намењених за финансирање, развој и
унапређење физичку културе у општини Неготин у 2012. години

424

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
1.
2.

Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених Општинској управи општине
Неготин у 2012. години
Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених месним заједницама општине
Неготин у 2012. години

424
425

