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 На основу члана 20. став 1. тачка 19. и члана 44. 

Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, 

бр.129/07), члана 5.став 3. Закона о коришћењу 

средстава за санацију и заштиту од елементарних 

непогода („Сл. гласник РС“, бр. 50/92), тачке 12. 

Упутства о јединственој методологији за процену штета 

од елементарних непогода („Сл. лист СФРЈ“, бр.27/87), 

члана 15. став 1. тачка 20. и члана 62. став 1. тачка 5. 

Статута општине Неготин („Сл. лист општине 

Неготин“, бр. 22/08), председник општине ,д  о  н  о  с  и 

 

РЕШЕЊЕ 

о образовању Комисије  за  процену штете од суше у 

2012. години на подручју општине Неготин 

 

Члан 1. 

 

 ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за процену штете од 

суше у 2012.години на подручју општине Неготин. 

У Комисију именују се : 

 

1. Вела Благојевић, члан Општинског већа општине 

Неготин,  задужена за пољопривреду, за председника, 

2. Владица Гавриловић, Пољопривредна саветодавна и 

стручна служба Неготин,за зам. председника 

                  

3. за чланове: 

1) Љубомир Анђеловић, председник Задружног савеза 

Борског округа, 

2) Слађана Живковић, секретар Задружног савеза 

Борског округа, 

3) Владица Стефановић, Пољопривредна саветодавна 

и стручна служба Неготин,                 

4) Дејан Стефановић, Пољопривредна саветодавна и 

стручна служба Неготин,                  

5) Теодор Првуловић, Пољопривредна саветодавна и 

стручна служба Неготин,                  

6) Драган Радосављевић, Пољопривредна саветодавна 

и стручна служба Неготин,                  

7) Ненад Илић, Пољопривредна саветодавна и стручна 

служба Неготин.   

Члан 2. 

 Задатак Комисије је да хитно, а најкасније у 

року од 7 дана изврши процену и утврди штету од суше 

на пољопривредним усевима и засадима, насталу на 

територији општине Неготин у 2012. години, да о томе 

сачини извештај и исти достави председнику општине, 

Општинском већу и осталим надлежним органима ради 

санирања последица истих. 

Члан 3. 

 Процену штете из члана 2. овог Решења, 

Комисија ће вршити на прописаним обрасцима из 

Упутства о јединственој методологији за процену штета 

од елементарних непогода („Сл. лист СФРЈ“, бр.27/87). 

 

Члан 4. 

 Ради потпунијег обухвата свих месних 

заједница, односно катастарских општина, због 

хитности, а у циљу ефикасног рада на процени штете од  

 

 

суше,  председник из члана 1. овог Решења може из 

састава Комисије образовати већи број подкомисија. 

Члан 5. 

 Трошкови рада Комисије покривају се из 

средстава буџета општине Неготин, у складу са  Одлуком 

o  накнадама одборника, члановима Општинског већа, 

заменика председника скупштине општине, члановима 

радних тела скупштине општине и члановима радних тела 

које оснива председник општине Неготин („Сл. лист 

општине Неготин“, бр.28/2010). 

Члан 6. 

 Решење ступа на снагу даном доношења и биће 

објављено у „Службеном листу општине Неготин“. 

 

Решење доставити: Комисији и 

архиви. 

 

Број: 870-18/2012-II/05 

15.08.2012. године 

Н е г о т и н   

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

др Влајко Ђорђевић,с.р. 

 

 

 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

 

 

Република Србија 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

Одељење за буџет, финансије и локалну пореску 

администрацију 

Број: 401-365/2012-IV/04 

10.08. 2012.године 

Н е г о т  и н  

 

 

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 
17/12) Одељење за буџет, финансије и локалну пореску 

администрацију, доноси 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ПРОМЕНУ 

АПРОПРИЈАЦИЈА ОДОБРЕНИХ  ЈП ЗА 

ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ ОПШТИНЕ 

НЕГОТИН У 2012. ГОДИНИ 

 

I 

 Одобрава се промена апропријација ЈП за 

грађевинско земљиште , у оквиру законом предвиђене 

могућности до 5% апропријације, за раздео 3.  главу  6, ЈП 

за грађевинско земљиште, функција 660 – стамбени развој 

и развој заједнице, у укупном износу од 400.000,00 

динара, ради обезбеђења средстава  за правно заступање 

пред домаћим судовима  ЈП за грађевинско земљиште.                                                                          
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II 

 Измена апропријација ће се извршити 

умањењем позиција Одлуке о буџету општине Неготин 

за 2012.годину, и то:  

  -позиција 129-Зграде и грађевински објекти за 

0,35 %, економска класификација 511451 – пројектна 

документација, у износу од  400.000,00 динара 

 

III 

  Износ од 400.000,00 динара, преусмерава се за 

намене недовољно планиране Одлуком о буџету 

општине Неготин за 2012.годину, а ради обезбеђења 

средстава  за финансирање    правног заступања пред 

домаћим судовима  ЈП за грађевинско земљиште  и то 

на позицији                                                                     119 

– услуге по уговору, економска класификација 423521 

Стручне услуге (правно заступање пред домаћим 

судовима), у оквиру раздела 3, главе 6 и функције 620-

развој заједнице ЈП за грађевинско земљиште. 

 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 општине 

Неготин 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 објавити 

у Службеном листу општине Неготин. 

 

ДОСТАВИТИ: ЈП за грађевинско земљиште општине 

Неготин,  Управи за трезор у Неготину, 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: 401-366/2012-IV/04 

10.08. 2012.године 

Н е г о т и н 

 

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 17/12) Одељење за 

буџет, финансије и локалну пореску администрацију, 

доноси 

Р Е Ш Е Њ Е  

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ПРОМЕНУ 

АПРОПРИЈАЦИЈА ОДОБРЕНИХ  ЈП ЗА 

ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ ОПШТИНЕ 

НЕГОТИН У 2012. ГОДИНИ 

I 

 Одобрава се промена апропријација ЈП за 

грађевинско земљиште , у оквиру законом предвиђене 

могућности до 5% апропријације, за раздео 3.  главу  6, ЈП 

за грађевинско земљиште, функција 620 – развој 

заједнице, у укупном износу од  390.000,00 динара, ради 

обезбеђења средстава  за  финансирање  редовних  

активности   ЈП за грађевинско земљиште.                                                                      

II 

 Измена апропријација ће се извршити умањењем 

позиција Одлуке о буџету општине Неготин за 

2012.годину, и то:  

                             -позиција 117- стални трошкови  за 1,22 

%, економска класификација 421392 –допринос за 

коришћење вода (накнаде за одводњавање)  у износу од  

390.000,00 динара. 

III 

Износ од 390.000,00 динара, преусмерава се за 

намене недовољно планиране Одлуком о буџету општине 

Неготин за 2012.годину, а ради обезбеђења средстава  за 

финансирање редовних  активности ЈП за грађевинско  

земљиште  и то на позицији  118 – трошкови путовања,                                                               

економска класификација 422131- трошкови смештаја на 

службеном путу износ од 50.000,00 динара,на позицији 

119 –услуге по уговору, економска класификација 423321 

–котизација за семинаре износ од 40.000,00 динара,на 

позицији 120 – специјализоване услуге, економска 

класификација 424631 – геодетске услуге износ од  

300.000,00 динара,у оквиру раздела 3, главе 6 и функције 

620-развој заједнице ЈП за грађевинско земљиште. 

 

 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 општине 

Неготин 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,објавити у 

Службеном листу општине Неготин. 

 

ДОСТАВИТИ: ЈП за грађевинско земљиште општине 

Неготин,  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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ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

 

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