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„Службени лист општине Неготин“

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 и 17/12), Председник општине Неготин доноси
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
98.000,00 динара.
II
Средства из става 1.овог решења распоређују се у
оквиру раздела 3. главе 13. функција 700 –
здравство,позиција 201-машине и опрема , економска
класификација 465000-остале дотације и трансвери, у
укупном износу од 98.000,00 динара за набавку опреме у
Здравственом центру Неготин.
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: 401-388/2012-II/04
Дана: 07.09.2012. године
Неготин
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН
др Влајко Ђорђевић,с.р.

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 и 17/12), Председник општине Неготин доноси
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 и 17/12), 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
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буџетска резерва, одобравају се средства у укупном
износу од 98.000,00 динара.
II
Средства из става 1.овог решења распоређују се
у оквиру раздела 3. главе 1. функција 840 – верске и
друге услуге заједнице,позиција 66, економска
класификација
481900
дотације
невладиним
организацијама –Православна црква, у укупном износу
од 98.000,00 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: 401-398/2012-II/04
Дана: 12.09.2012. године
Неготин
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН
др Влајко Ђорђевић,с.р.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН

На основу члана 32. став 1. тачке 10. и члана 38.
Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр.
129/07) и члана 42. став 1. тачка 11. и члана 54. Статута
општине Неготин („Сл.лист општине Неготин“, бр.
22/08), Скупштина општине Неготин на седници
одржаној 21.09.2012. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ НЕГОТИН
Члан 1.
БИРА СЕ ДАМИР РАКИЋ из Неготина, за
председника Скупштине општине Неготин, на време до
спровођења редовних избора за одборнике Скупштине
општине Неготин.
Члан 2.
Ову Одлуку објавити у „Службеном листу
општине Неготин“.
Број: 016-59/2012-I/08
Дана: 21.09.2012. године
Неготин

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
др Нинослав Димитријевић,с.р.

24.09.2012.
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На основу члана 32. став 1. тачке 12. и члана 43.
Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр.
129/07) и члана 42. став 1. тачка 13. и члана 61. Статута
општине Неготин („Сл.лист општине Неготин“, бр. 22/08),
Скупштина општине Неготин на седници одржаној дана
21.09.2012. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
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На основу члана 32. став 1. тачке 12. и члана 43.
Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр.
129/07), и члана 42. став 1. тачка 13. и члана 63. Статута
општине Неготин („Сл.лист општине Неготин“, бр.
22/08), Скупштина општине Неготин на седници
одржаној дана 21.09.2012. године, донела је

Члан 1.
БИРА СЕ
МИЛАН УРУКОВИЋ, магистар
науке о заштити на раду, за председника општине
Неготин, на време до спровођења редовних избора за
одборнике Скупштине општине Неготин.

ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ
НЕГОТИН

Члан 2.
Председник општине налази се на сталном раду у
Општини и остварује права по Закону и Статуту општине.

БИРАЈУ СЕ чланови Општинског већа
општине Неготин, и то:
1. Ратомир Милосављевић, наставник српског
језика из Неготина
2. Вела Благојевић, дипломирани економиста
из Неготина
3. Предраг
Стаменковић,
приватни
предузетник из Неготина
4. Сања Јовић – Стошић, економиста из
Неготина
5. Др Драгиша Барагановић, специјалиста
хирург из Кобишнице
6. Миле Игњатовић, виша школа унутрашњих
послова из Неготина
7. Ненад Бегановић, приватни предузетник из
Неготина
8. Драган Милосављевић, пензионер из
Неготина
9. Драган Андрејевић, пензионер из Неготина

Члан 3.
Ову Одлуку објавити у „Службеном листу
општине Неготин“.
Број: 016-60/2012-I/08
Дана: 21.09.2012. године
Неготин
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН
Дамир Ракић,с.р.
На основу члана 32. став 1. тачке 12. и члана 43.
Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр.
129/07), и члана 42. став 1. тачка 13. и члана 61. Статута
општине Неготин („Сл.лист општине Неготин“, бр. 22/08),
Скупштина општине Неготин на седници одржаној дана
21.09.2012. године, донела је

Члан 1.

Члан 2.
ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
НЕГОТИН
Члан 1.
БИРА СЕ ДРАГОЉУБ ЂОРЂЕВИЋ, за
заменика председника општине Неготин, на време до
спровођења редовних избора за одборнике Скупштине
општине Неготин.
Члан 2.
Заменик председника општине налази се на
сталном раду у Општини и остварује права по Закону и
Статуту општине.
Члан 3.
Ову Одлуку објавити у „Службеном листу
општине Неготин“.
Број: 016-61/2012-I/08
Дана: 21.09.2012. године
Неготин
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН
Дамир Ракић,с.р.

Ову Одлуку објавити у „Службеном листу
општине Неготин“.

Број: 016-62/2012-I/08
Дана: 21.09.2012. године
Неготин
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН
Дамир Ракић,с.р.
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ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
Република Србија
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
Одељење за буџет, финансијеи локалну пореску
администрацију
Број: 401-378/2012-IV/04
06 .09. 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
17/12) Одељење за буџет, финансије и локалну пореску
администрацију, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ПРОМЕНУ
АПРОПРИЈАЦИЈА ОДОБРЕНИХ НАРОДНОЈ
БИБЛИОТЕЦИ „ДОСИТЕЈ НОВАКОВИЋ“
НЕГОТИН У 2012. ГОДИНИ
I
Одобрава се промена апропријација Народној
библиотеци „Доситеј Новаковић“ Неготин, у оквиру
законом предвиђене могућности до 5% апропријације, за
раздео 3. главу 7 – култура, функција 820 – услуге
културе, у укупном износу од 100.000,00 динара, ради
обезбеђења средстава за финансирање редовне активности
Народне библиотеке Неготин.
II
Измена апропријација ће се извршити умањењем
позиција Одлуке о буџету општине Неготин за
2012.годину, и то:
-позиција 130 – плате и додаци запослених за
0,15%, економска класификација
411100 –
плате,додаци и накнаде запослених , у износу од 50.000,00
динара,а код финансијског плана Народне библиотеке
умањује се за 0,515 %.
- позиција 136 – стални трошкови у износу од
50.000,00 динара за 0,80%,и то економска класификација
421100 –трошкови платног промета и банкарских услуга , у
износу од 28.000,00 динара и 421200 енергетске услиге у
износу од 22.000,00 динара а код финансијског плана
Народне библиотеке умањује се за 2,75%.
III
Износ од 100.000,00 динара, преусмерава се за
намене недовољно планиране Одлуком о буџету општине
Неготин за 2012.годину, а ради обезбеђења средстава
Народној библиотеци „Доситеј Новаковић“ Неготин за
финансирање редовне активности- и то на позицију 140економска класификација 425100 – текуће поправке и
одржавање 40.000,00 динара и на
позицију 141
материјал,конто 426900-материјал за посебне намене,а у
оквиру раздела, главе и функције из става I.
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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 Народној
библиотеци „Доситеј Новаковић“ Неготин, објавити у
Службеном листу општине Неготин.
ДОСТАВИТИ: Народној библиотеци „Доситеј
Новаковић“ 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, привреду,
друштвене делатности и локалну пореску
администрацију
Број: 401-389/2012-IV/04
06.09. 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 17/12) Одељење за буџет,
финансије и локалну пореску администрацију, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ПРОМЕНУ
АПРОПРИЈАЦИЈА ОДОБРЕНИХ М З МОКРАЊЕ
ОПШТИНЕ НЕГОТИН У 2012. ГОДИНИ
I
Одобрава се промена апропријација Месним
заједницама,у оквиру законом предвиђене могућности
до 5% апропријације, за раздео 3. главу 3 –Месне
заједнице, функција 620 – развој заједнице-машине и
опрема у МЗ, у укупном износу од 50.000,00 динара,
ради
обезбеђења
средстава
за
обележавање
манифестације „Мокрањчевих дана“ 2012, у МЗ
Мокрање општина Неготин.
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II
Измена апропријација ће се извршити умањењем
позиција Одлуке о буџету општине Неготин за
2012.годину, и то:
-позиција 90- машине и опрма у МЗ за 5%,
економска класификација 512000 – машине и опрема , у
износу од 50.000,00 динара.
III
Износ од 50.000,00 динара, преусмерава се за
намене недовољно планиране Одлуком о буџету општине
Неготин за 2012.годину, а ради обезбеђења средстава за
финансирање
куповину потребних пољопривредних
производа за МЗ – Мокрање општине Неготин , позиција
80- услуге по уговору, економска класификација 423700 –
репрезентација, у оквиру раздела 3, главе 3 и функције
160- остале опште јавне услуге које нису квалификоване
на другом месту у МЗ.
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
Мокрање општина Неготин, објавити у Службеном листу
општине Неготин.
ДОСТАВИТИ:МЗ
Мокрање
општина
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: 401-390/2012-IV/04
06.09. 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

Број 24 – Страна 442.

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ПРОМЕНУ
АПРОПРИЈАЦИЈА ОДОБРЕНИХ МУЗЕЈУ
КРАЈИНА НЕГОТИН У 2012. ГОДИНИ
I
Одобрава се промена апропријација Музеју
Крајина Неготин, у оквиру законом предвиђене
могућности ,члан 62 став 9. Закона о буџетском
систему, за раздео 3. главу 7 – култура, функција 820 –
услуге културе, извор 04 у укупном износу од 35.000,00
динара, ради обезбеђења средстава за финансирање
редовне активности Музеја Крајина Неготин.
II
Измена апропријација ће се извршити
умањењем позиције Одлуке о буџету општине Неготин
за 2012.годину, и то:
- позиција 137 – трошкови службених путовања, конто
422100-трошкови службених путовања у земљи, у
износу од 15.000,00 динара, а код финансијског плана
Музеја Крајина Неготин.
- позиција140-специјализоване услуге, економска
класификација 425200- текуће поправке и одржавање
опреме у износу 20.000,00 динара.
III
Износ од 35.000,00 динара, преусмерава се за
намене недовољно планиране Одлуком о буџету
општине Неготин за 2012.годину, а ради обезбеђења
средстава Музеју Крајина Неготин за финансирање
редовне активности код извора 04 и то: на позицију 136,
конто 421400-услуге комуникације 5.000,00 динара и
конто 421500-трошкови осигурања у износу од
10.000,00 динара, на позицију 143, конто 482100-остали
порези у износу од 15.000,00 динара и на позицију 147
конто 515100 нематеријална имовина у износу од
5.000,00 динара , у оквиру раздела, главе 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 и локалну пореску
администрацију.
VII
Сагласност за промену апропријација Музеју
Крајина Неготин, објавити у „Службеном листу
општине Неготин“.
ДОСТАВИТИ:
Музеју Крајина 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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„Службени лист општине Неготин“

Република Србија
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
Одељење за буџет, финансије и локалну пореску
администрацију
Број: 401-401/2012-IV/04
13.09. 2012.године
Негот ин
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
РЕШЕЊЕ
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 40.000,00 динара, ради
обезбеђења средстава за превоз радника са посла и на
посао у 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 0,12 %,
економска класификација 421400 – услуге комуникације,
у износу од 40.000,00 динара
III
Износ од 40.000,00 динара, преусмерава се за
намене недовољно планиране Одлуком о буџету општине
Неготин за 2012.годину, а ради обезбеђења средстава за
финансирање накнаде за превоз са посла и на посао у ЈП
за грађевинско земљиште
и то на позицији
115 – накнаде за запослене, економска класификација
415100 накнаде трошкова за запослене, 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.

24.09.2012.

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: 401-418/2012-IV/04
20.09. 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
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ПРОМЕНУ
АПРОПРИЈАЦИЈА ОДОБРЕНИХ МЕСНОЈ
ЗАЈЕДНИЦИ САМАРИНОВАЦ- ОПШТИНЕ
НЕГОТИН У 2012. ГОДИНИ
I
Одобрава се промена апропријација Меснoj
заједници Самариновац , у оквиру законом предвиђене
могућности до 5% апропријације, за раздео 3. главу 3 –
Месне заједнице, функција 620 – развој заједницеодржавање и инвестиције у МЗ,позиција 88, у укупном
износу од 28.000,00 динара, ради обезбеђења средстава
МЗ Самариновац 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 0,18%, економска класификација 425000 –текуће
поправке и одржаване, у износу од 28.000,00 динара.
III
Износ од 28.000,00 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
Самариновац 28.000,00 динара, у оквиру раздела 3,
главе 3 и функције 160-Остале опште јавне услуге које
нису класификоване на другом месту.

24.09.2012.

„Службени лист општине Неготин“

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
Самариновац општине Неготин, објавити у Службеном
листу општине Неготин.
ДОСТАВИТИ: МЗ Самариновац,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: 401-419/2012-IV/04
20.09. 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

Број 24 – Страна 444.

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 0,52%, економска класификација 425000 –текуће
поправке и одржаване, у износу од 78.000,00 динара.

III
Износ од 78.000,00 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 424900 –остале специјализоване услуге,
и то за МЗ Поповица 78.000,00 динара, у оквиру раздела
3, главе 3 и функције 160-Остале 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
Поповица општине Неготин, објавити у Службеном
листу општине Неготин.
ДОСТАВИТИ: МЗ Поповица, Управи за трезор
у Неготину, Одељењу за буџет, финансије и локалну
пореску администрацију и архиви Општинске управе.
ШЕФ ОДЕЉЕЊА,
Димитрије Петровић,с.р.

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ПРОМЕНУ
АПРОПРИЈАЦИЈА ОДОБРЕНИХ МЕСНОЈ
ЗАЈЕДНИЦИ ПОПОВИЦА ОПШТИНЕ НЕГОТИН У
2012. ГОДИНИ
I
Одобрава се промена апропријација Меснoj
заједници Поповица , у оквиру законом предвиђене
могућности до 5% апропријације, за раздео 3. главу 3 –
Месне заједнице, функција 620 – развој заједницеодржавање и инвестиције у МЗ,позиција 88, у укупном
износу од 78.000,00 динара, ради обезбеђења средстава
МЗ Поповица општине Неготин.

Број 24 – Страна 445.

„Службени лист општине Неготин“

24.09.2012.

С А Д Р Ж А Ј:
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН
1.
2.

Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве – Здравствени центар Неготин
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве – Православна црква

439
439

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
1.
2.
3.
4.

Одлука о избору председника Скупштине општине Неготин
Одлука о избору председника општине Неготин
Одлука о избору заменика председника општине Неготин
Одлука о избору Општинског већа општине Неготин

439
440
440
440

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Решење о давању сагласности за промену апропријација
„Доситеј Новаковић“ у 2012. години
Решење о давању сагласности за промену апропријација
Неготин у 2012. години
Решење о давању сагласности за промену апропријација
Неготин у 2012. години
Решење о давању сагласности за промену апропријација
општине Неготин у 2012. години
Решење о давању сагласности за промену апропријација
Неготин у 2012. години
Решење о давању сагласности за промену апропријација
Неготин у 2012. години

одобрених Народној библиотеци
441
одобрених МЗ Мокрање општине
441
одобрених Музеју Крајине
442
одобрених ЈП за грађевинско земљиште
443
одобрених МЗ Самариновац општине
443
одобрених МЗ Поповица општине
444

