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 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 

29/12), Председник општине Неготин д о н о с и 

  

Р Е Ш Е Њ Е 

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 

267.000,00 динара.  

II 

 Средства из става 1.овог решења 

распоређују се у оквиру раздела 3. главе 3. 

функција 160 – остале опште јавне услуге које 

нису класификоване на другом месту,позиција 81-

специјализоване услуге, економска класификација 

424600-услуге очувања животне средине,науке 

игеодетске услуге, у укупном износу од 267.000,00 

динара за МЗ Самариновац,на основу Уговора о 

пружању услуга број 54/08/12 од 28.08.2012.године 

МЗ Самариновц и Д.О.О. Гринич  из Ниша,и Рачун 

од Д.О.О. Гринич из Ниша број 146 од 

20.11.2012.године. 

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: 401-603/2012-II/04                  

Дана: 18.12.2012. године                                                              

Н е г о т и н 

                                           

     ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН,                                                               

мр Милан Уруковић,с.р. 

 
 
 

              На основу члана 69.став 4. Закона о 

буџетском систему (“Сл. гласник ”, бр. 54/2009, 

73/2010,101/2010, 101/2011 и 93/12) и члана 13.став 

3. Одлуке о буџету општине Неготин за 

2012.годину  (“Сл.лист општине Неготин”, бр. 

24/11,  17/12 и 29/12), Председник општине 

Неготин д о н о с и 

  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

I 

 Из средстава  утврђених Одлуком о 

буџету општине Неготин за 2012.годину («Сл.лист 

општине Неготин», бр. 24/11,17/12 и 29/12), 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 

буџетска резерва, одобравају се средства у 

укупном износу од 455.000,00 динара.  

 

II 

 Средства из става 1.овог решења 

распоређују се у оквиру раздела 3. главе 7. 

функција 820 – Услуге културе,позиција 130-плате 

и додаци запослених, економска класификација 

411100- плате и додаци запослених, у укупном 

износу од 455.000,00 динара за установе у култури 

и то : Музеј Крајна Неготин 170.000, 00 динара и 

Дому културе Неготин 285.000,00 динара за 

исплату другог дела новембарске плате запослених 

у установама културе. 

 

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: 401-607/2012-II/04                  

Дана: 19.12.2012. године                                                              

Н е г о т и н                                        

 

 

     ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН,                                                               

мр Милан Уруковић,с.р. 

 

 

              На основу члана 69.став 4. Закона о 

буџетском систему (“Сл. гласник ”, бр. 54/2009, 

73/2010,101/2010, 101/2011 и 93/12) и члана 13.став 

3. Одлуке о буџету општине Неготин за 

2012.годину  (“Сл.лист општине Неготин”, бр. 

24/11,  17/12 и 29/12), Председник општине 

Неготин д о н о с и 

  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

I 

 Из средстава  утврђених Одлуком о 

буџету општине Неготин за 2012.годину («Сл.лист 

општине Неготин», бр. 24/11,17/12 и 29/12), 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 

буџетска резерва, одобравају се средства у 

укупном износу од 33.000,00 динара.  
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II 

 Средства из става 1.овог решења 

распоређују се у оквиру раздела 3. главе 1. 

функција 110 – извршни и законодавни органи, 

финансијски и фискални послови и спољни 

послови,позиција 67-противпожарна заштита, 

економска класификација 424900  - остале 

специјализоване услуге за набавку гума 

ватрогасног возила за потребе Ватрогасно 

спасилачке јединице Неготин, а на основу Захтева 

од 28.11.2012.године и авасног рачуна бр.11/2012-

П „Foka“ trede 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: 401-529/2012-II/04                  

Дана: 20.12.2012. године                                                              

Н е г о т и н                                          

 

     ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН,                                                               

мр Милан Уруковић,с.р. 

 

 

              На основу члана 69.став 4. Закона о 

буџетском систему (“Сл. гласник ”, бр. 54/2009, 

73/2010,101/2010, 101/2011 и 93/12) и члана 13.став 

3. Одлуке о буџету општине Неготин за 

2012.годину  (“Сл.лист општине Неготин”, бр. 

24/11,  17/12 и 29/12), Председник општине 

Неготин д о н о с и 

  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

I 

 Из средстава  утврђених Одлуком о 

буџету општине Неготин за 2012.годину («Сл.лист 

општине Неготин», бр. 24/11,17/12 и 29/12), 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 

буџетска резерва, одобравају се средства у 

укупном износу од 133.000,00 динара.  

 

II 

 Средства из става 1.овог решења 

распоређују се у оквиру раздела 3. главе 1. 

функција 110 – извршни и законодавни органи, 

финансијски и фискални послови и спољни 

послови,позиција 69-дотације невладиним 

организацијама -избеглице , економска 

класификација 481900  -  дотације осталим 

непрофитним организацијама, на основу Уговора 

бр561-37/2012-II/01  од 17.10.2012.године и 

Уговора бр561-38/2012-II/01 од 22.10.2012.године 

 

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: 401-616/2012-II/04                  

Дана: 20.12.2012. године                                                              

Н е г о т и н 

                                           

 

     ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН,                                                               

мр Милан Уруковић,с.р. 

 

 

              На основу члана 69.став 4. Закона о 

буџетском систему (“Сл. гласник ”, бр. 54/2009, 

73/2010,101/2010 ,101/2011 и 93/2012) и члана 

13.став 3. Одлуке о буџету општине Неготин за 

2012.годину  (“Сл.лист општине Неготин”, бр. 

24/11,17/12 и 29/12), Председник општине Неготин 

д о н о с и 

  

Р Е Ш Е Њ Е 

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 

66.000,00 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 235-капитално 

одржавање и инвестиције у средњем обтазовању,за 

Неготинску гимназију –Неготин , у укупном 

износу од 66.000,00 динара. 

 

III 

О реализацији овог Решења стараће се 

Одељење за буџет, финансије и локалну пореску 

администрацију. 

 

IV 

 Решење објавити у «Службеном листу 

општине Неготин». 
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Ово Решење доставити: Одељењу за 

буџет, финансије и локалну пореску 

администрацију, Управи за трезор и архиви 

Општинске управе.      

                                                       

Број: 401-617/2012-II/04                  

Дана: 21.12.2012. године                                                              

Н е г о т и н 

 

      ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН, 

            мр Милан Уруковић,с.р. 

 

 

              На основу члана 69.став 4. Закона о 

буџетском систему (“Сл. гласник ”, бр. 54/2009, 

73/2010,101/2010 ,101/2011 и 93/2012) и члана 

13.став 3. Одлуке о буџету општине Неготин за 

2012.годину  (“Сл.лист општине Неготин”, бр. 

24/11,17/12 и 29/12), Председник општине Неготин 

д о н о с и 

  
Р Е Ш Е Њ Е 

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 

900.000,00 динара.  

II 

 Средства из става 1.овог решења 

распоређују се у оквиру раздела 3. главе 12.-центар 

за социјални рад , функција 090 – социјална 

заштита неквалификована на другом месту, у 

оквиру апропријација економске класификације 

463000–трансфери осталим нивоима власти, 

позиција 196-накнаде за социјалну заштиту из 

буџета  – једнократна помоћ –Центру за социјајлни 

рад -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: Центру за социјајлни рад 

–Неготин, Одељењу за буџет, финансије и локалну 

пореску администрацију, Управи за трезор и 

архиви Општинске управе.      

                                                   

Број: 401-626/2012-II/04                  

Дана: 24.12.2012. године                                                              

Н е г о т и н 

 

     ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН, 

                мр Милан Уруковић,с.р. 

 

 

              

 

 

 На основу члана 69.став 4. Закона о 

буџетском систему (“Сл. гласник ”, бр. 54/2009, 

73/2010,101/2010, 101/2011 и 93/12) и члана 13.став 

3. Одлуке о буџету општине Неготин за 

2012.годину  (“Сл.лист општине Неготин”, бр. 

24/11,  17/12 и 29/12), Председник општине 

Неготин д о н о с и 

  
Р Е Ш Е Њ Е 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

I 

 Из средстава  утврђених Одлуком о 

буџету општине Неготин за 2012.годину («Сл.лист 

општине Неготин», бр. 24/11,17/12 и 29/12), 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 

буџетска резерва, одобравају се средства у 

укупном износу од 500.000,00 динара.  

 

II 

 Средства из става 1.овог решења 

распоређују се у оквиру раздела 1.-Скупштине 

општине, главе 1. функција 110 – извршни и 

законодавни органи, финансијски и фискални 

послови и спољни послови,позиција 9- услуге по 

уговору, економска класификација 423000  -  

услуге по уговору у укупном износу од 500.000,00 

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: 401-631/2012-II/04                  

Дана: 25.12.2012. године                                                              

Н е г о т и н 

                                           

 

     ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН,                                                               

мр Милан Уруковић,с.р. 

 

 

 

                На основу члана 69.став 4. Закона о 

буџетском систему (“Сл. гласник ”, бр. 54/2009, 

73/2010,101/2010, 101/2011 и 93/12) и члана 13.став 

3. Одлуке о буџету општине Неготин за 

2012.годину  (“Сл.лист општине Неготин”, бр. 

24/11,  17/12 и 29/12), Председник општине 

Неготин д о н о с и 

  
Р Е Ш Е Њ Е 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
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I 

 Из средстава  утврђених Одлуком о 

буџету општине Неготин за 2012.годину («Сл.лист 

општине Неготин», бр. 24/11,17/12 и 29/12), 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 

буџетска резерва, одобравају се средства у 

укупном износу од 1.600.000,00 динара 

  

II 

 Средства из става 1.овог решења 

распоређују се у оквиру раздела 1.-Општинска 

управа, главе 1. функција 130 – опште 

услуге,позиција 53- услуге по уговору, економска 

класификација 423000  -  услуге по уговору у  

износу од 200.000,00 динара и позиција 56-

материјал,економска класификација 426000  - 

материјал у износу од 1.400.000,00 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: 401-633/2012-II/04                  

Дана: 25.12.2012. године                                                              

Н е г о т и н 

                                           

 

     ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН,                                                               

мр Милан Уруковић,с.р. 

 

 

              На основу члана 69.став 4. Закона о 

буџетском систему (“Сл. гласник ”, бр. 54/2009, 

73/2010,101/2010, 101/2011 и 93/12) и члана 13.став 

3. Одлуке о буџету општине Неготин за 

2012.годину  (“Сл.лист општине Неготин”, бр. 

24/11,  17/12 и 29/12), Председник општине 

Неготин д о н о с и 

  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

I 

 Из средстава  утврђених Одлуком о 

буџету општине Неготин за 2012.годину («Сл.лист 

општине Неготин», бр. 24/11,17/12 и 29/12), 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 

буџетска резерва, одобравају се средства у 

укупном износу од 670.000,00 динара.  

 

 

 

II 

 Средства из става 1.овог решења 

распоређују се у оквиру раздела 2.-Извршни орган-

председник општине, главе 1. функција 110 – 

извршни и законодавни органи, финансијски и 

фискални послови и спољни послови,позиција 28- 

услуге по уговору, економска класификација 

423000  -  услуге по уговору у  износу од 

600.000,00 динара и са функције 830-услуге 

емитовања и штампања, позиције 38- услуге по 

уговору, економска класификација 423000  -  

услуге по уговору у  износу од 70.000,00 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: 401-632/2012-II/04                  

Дана: 25.12.2012. године                                                              

Н е г о т и н 

                                         

     ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН,                                                               

мр Милан Уруковић,с.р. 

 

 

 

              На основу члана 69.став 4. Закона о 

буџетском систему (“Сл. гласник ”, бр. 54/2009, 

73/2010,101/2010 ,101/2011 I 93/2012) и члана 

13.став 3. Одлуке о буџету општине Неготин за 

2012.годину  (“Сл.лист општине Неготин”, бр. 

24/11,17/12 и 29/12 ), Председник општине 

Неготин д о н о с и 

  
Р Е Ш Е Њ Е 

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 

430.000,00 динара.  

II 

 Средства из става 1.овог решења 

распоређују се у оквиру раздела 3. главе 14.- 

основно образовање, функција 912 – основно 

образовање, у оквиру апропријација економске 

класификације 463000–трансфери осталим 

нивоима власти, позиција 207- Стални трошкови 

(421200-енергетске услуге), зa основну школу  

„Вук Караџић“Неготин, у укупном износу од 

430.000,00 динара. 



28.12.2012. „Службени лист општине Неготин“           Број 33 – страна  936 

 

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: ОШ„Вук 

Караџић“Неготин, Одељењу за буџет, финансије и 

локалну пореску администрацију, Управи за 

трезор и архиви Општинске управе.      

                                                       

Број: 401-634/2012-II/04                  

Дана:25.12.2012. године                                                              

Н е г о т и н 

 

 

    ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН, 

       мр Милан Уруковић,с.р. 

 

 

 

              На основу члана 69.став 4. Закона о 

буџетском систему (“Сл. гласник ”, бр. 54/2009, 

73/2010,101/2010, 101/2011 и 93/2012) и члана 

13.став 3. Одлуке о буџету општине Неготин за 

2012.годину  (“Сл.лист општине Неготин”, бр. 

24/11,17/12 и 29/12 ), Председник општине 

Неготин д о н о с и 

  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

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 

99.000,00 динара.  

II 

 Средства из става 1.овог решења 

распоређују се у оквиру раздела 3. главе 14.- 

основно образовање, функција 912 – основно 

образовање, у оквиру апропријација економске 

класификације 463000–трансфери осталим 

нивоима власти, позиција 207- Стални трошкови 

(421200-енергетске услуге),основну   музичку 

школу  „Стеван Мокрањац“Неготин, у укупном 

износу од 99.000,00 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: Основној 

музичкој школи„Стеван Мокрањац“Неготин, 

Одељењу за буџет, финансије и локалну пореску 

администрацију, Управи за трезор и архиви 

Општинске управе.      

                                                  

Број: 401-635/2012-II/04                  

Дана:25.12.2012. године                                                              

Н е г о т и н 

 

 

    ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН, 

 мр Милан Уруковић,с.р. 

 

 

 

              На основу члана 69.став 4. Закона о 

буџетском систему (“Сл. гласник ”, бр. 54/2009, 

73/2010,101/2010,101/2011 и 93/2012) и члана 

13.став 3. Одлуке о буџету општине Неготин за 

2012.годину  (“Сл.лист општине Неготин”, бр. 

24/11,17/2012 и 29/2012), Председник општине 

Неготин д о н о с и 

 

  
Р Е Ш Е Њ Е 

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 

708.000,00 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 224- стални трошкови 

(421200-енергетске услуге),за средњу музичку  

школу „Стеван Мокрањац“Неготин, у укупном 

износу од 708.000,00 динара. 

 

III 

О реализацији овог Решења стараће се 

Одељење за буџет, финансије и локалну пореску 

администрацију. 

 

IV 

 Решење објавити у «Службеном листу 

општине Неготин». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Број 33 – страна 937 „Службени лист општине Неготин“       28.12.2012. 

Ово Решење доставити: Средњј 

музичкој школи „Стеван 

Мокрањац“Неготин,Одељењу за буџет, финансије 

и локалну пореску администрацију, Управи за 

трезор и архиви Општинске управе.      

      

                                   

Број: 401-636/2012-II/04                  

Дана: 25.12.2012. године                                                              

Н е г о т и н 

 

 

       ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН,   

мр Милан Уруковић,с.р. 
 

 

 

              На основу члана 69.став 4. Закона о 

буџетском систему (“Сл. гласник ”, бр. 54/2009, 

73/2010,101/2010 ,101/2011 и 93/2012) и члана 

13.став 3. Одлуке о буџету општине Неготин за 

2012.годину  (“Сл.лист општине Неготин”, бр. 

24/11,17/12 и 29/12), Председник општине Неготин 

д о н о с и 

  
Р Е Ш Е Њ Е 

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 

135.000,00 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 235-капитално 

одржавање и инвестиције у средњем обтазовању, 

за  Пољопривредну школу “Рајко Боснић“ Буково, 

у укупном износу од 135.000,00 динара. 

 

III 

О реализацији овог Решења стараће се 

Одељење за буџет, финансије и локалну пореску 

администрацију. 

IV 

 Решење објавити у «Службеном листу 

општине Неготин». 

ОвоРешење доставити: Пољопривредну 

школу “Рајко Боснић“ Буково,  Одељењу за буџет, 

финансије и локалну пореску администрацију, 

Управи за трезор и архиви Општинске управе.      

                                                     

Број: 401-640/2012-II/04                  

Дана: 27.12.2012. године                                                              

Н е г о т и н 

 

    ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН, 

   мр Милан Уруковић,с.р. 

 

 

 

              На основу члана 69.став 4. Закона о 

буџетском систему (“Сл. гласник ”, бр. 54/2009, 

73/2010,101/2010, 101/2011 и 93/12) и члана 13.став 

3. Одлуке о буџету општине Неготин за 

2012.годину  (“Сл.лист општине Неготин”, бр. 

24/11,  17/12 и 29/12), Председник општине 

Неготин д о н о с и 

  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

I 

 Из средстава  утврђених Одлуком о 

буџету општине Неготин за 2012.годину («Сл.лист 

општине Неготин», бр. 24/11,17/12 и 29/12), 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 

буџетска резерва, одобравају се средства у 

укупном износу од 100.000,00 динара.  

 

II 

 Средства из става 1.овог решења 

распоређују се у оквиру раздела 1.-Општинска 

управа, главе 2. функција 160 – опште јавне услуге 

које нису класификоване на другом месту,позиција 

73- платни промет, економска класификација 

421100  - трошкови платног промета и банкарских 

услуга у  износу од 100.000,00 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: 401-642/2012-II/04                  

Дана: 27.12.2012. године                                                              

Н е г о т и н 

                                         

 

     ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН,                                                               

мр Милан Уруковић,с.р. 

 

 

              На основу члана 69.став 4. Закона о 

буџетском систему (“Сл. гласник ”, бр. 54/2009, 

73/2010,101/2010 ,101/2011 и 93/2012) и члана 

13.став 3. Одлуке о буџету општине Неготин за 

2012.годину  (“Сл.лист општине Неготин”, бр. 

24/11,17/12 и 29/12), Председник општине Неготин 

д о н о с и 

  
 

Р Е Ш Е Њ Е 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

 



28.12.2012. „Службени лист општине Неготин“           Број 33 – страна  938 

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 245.000,00 динара.  

II 

 

  Средства из става 1.овог 

решења распоређују се у оквиру раздела 3. главе 

12.-центар за социјални рад , функција 090 – 

социјална заштита неквалификована на другом 

месту, у оквиру апропријација економске 

класификације 463000–трансфери осталим 

нивоима власти, позиција 196-накнаде за 

социјалну заштиту из буџета  – једнократна помоћ 

–Центру за социјајлни рад –Неготин у укупном 

износу од 245.000,00 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: Центру за социјајлни рад 

–Неготин, Одељењу за буџет, финансије и локалну 

пореску администрацију, Управи за трезор и 

архиви Општинске управе.      

                                                       

 

Број: 401-641/2012-II/04                  

Дана: 27.12.2012. године                                                              

Н е г о т и н 

 

 

      ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН, 

               мр Милан Уруковић,с.р. 

 

 

Република Србија 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ 

НЕГОТИН 

Одељење за буџет, финансије 

 и локалну пореску администрацију 

Број: 401-602/2012-IV/04 

18.12. 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. 24/11,17/12 и 29/12) 

Одељење за буџет, финансије и локалну пореску 

администрацију, доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ПРОМЕНУ 

АПРОПРИЈАЦИЈА ОДОБРЕНИХ  СРЕДЊОЈ 

ТЕХНИЧКОЈ ШКОЛИ НЕГОТИН У 2012. 

ГОДИНИ 

I 

 Одобрава се промена апропријација 

Техничкој школи, у оквиру законом предвиђене 

могућности до 5% апропријације, за раздео 3.  

главу 15 –средње образовање, функција 920 – 

средње образовање, у укупном износу од 20.000,00 

динара, ради обезбеђења средстава за 

финансирање редовне активности у Техничкој 

школи у Неготину.                                                                        

II 

 Измена апропријација ће се извршити 

умањењем позиција Одлуке о буџету општине 

Неготин за 2012.годину, и то:  

                             -позиција 222-накнаде за 

запослене у средњем образовању, у износу од 

1,00%,  економска класификација 415100 – 

накнада за запослене,( код Техничке школе за 

3,00% ) у износу  8.000,00 динара, 

                             -позиција 228-текуће поправке и 

одржавање у средњем образовању, у износу од 

0,79%,  економска класификација 425200 – текуће 

поправке опреме,( код Техничке школе за 5,00% ) 

у износу  12.000,00 динара, 

                               

III 

 Износ од 20.000,00 динара, преусмерава 

се за намене недовољно планиране Одлуком о 

буџету општине Неготин за 2012.годину, а ради 

обезбеђења средстава  за финансирање редовне 

активности Техничке школе у Негоптину,  413 – 

накнаде у натури, класификација 413100,  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 

Техничкој школи у Неготину,                                                                       

објавити у Службеном листу општине Неготин. 
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 ДОСТАВИТИ:Техничкој школи у Неготину, 

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: 401-601/2012-IV/04 

18.12. 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. 24/11,17/12 и 29/12) 

Одељење за буџет, финансије и локалну пореску 

администрацију, доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ПРОМЕНУ 

АПРОПРИЈАЦИЈА ОДОБРЕНИХ  

ОСНОВНОЈ ШКОЛИ  „ВЕРА  

РАДОСАВЉЕВИЋ“   НЕГОТИН  У 2012.  

ГОДИНИ 

I 

 Одобрава се промена апропријација 

Основној школи „Вера Радосављевић“ у Неготину, 

у оквиру законом предвиђене могућности до 5% 

апропријације, за раздео 3.  главу 14 –основно 

образовање, функција 912 – основно образовање, у 

укупном износу од 18.000,00 динара, ради 

обезбеђења средстава за финансирање редовне 

активности Oсновне школе „Вера Радосављевић“  

у  Неготину  

 

 

 

II 

 Измена апропријација ће се извршити 

умањењем позиције Одлуке о буџету општине 

Неготин за 2012. годину, и то:  

                          -позиција 208- трошкови путовања 

0,42% (код Oсновне школе „Вера Радосављевић“  

у  Неготину за  4,2 %,)економска класификација 

422100 – службена путовања у земљи  у износу од 

5.000,00 динара    

                         -позиција 210-специјализоване 

услуге  за 0,79 %,(код Oсновне школе „Вера 

Радосављевић“  у  Неготину  за 4,40 %),економска 

класификација    424300 – медицинске услуге  у 

износу од 4.000,00 динара, 

                            -позиција 217-машине и опрема   

за 0,66 %(код Oсновне школе „Вера 

Радосављевић“  у  Неготину  за 0,42 %,(код 

Oсновне школе „Вера Радосављевић“  у  Неготину  

за 3,21 %,),економска класификација 512600 –  

опрема за образовање  услуге  у износу од 9.000,00 

динара                          

III 

 Износ од 18.000,00 динара, преусмерава 

се за намене недовољно планиране Одлуком о 

буџету општине Неготин за 2012.годину, а ради 

обезбеђења средстава  за финансирање редовне 

активности Основне школе „Вера Радосављевић“ 

Неготин и то на позицији                                                                    

203 – накнаде у натури 463100 – текући трансфери 

осталим нивоима власти ,  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 

Основној школи „Вера Радосављевић“ Неготин,                                                            

објавити у Службеном  листу општине Неготин. 

ДОСТАВИТИ: Основној школи „Вера 

Радосављевић“ 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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С А Д Р Ж А Ј: 

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН: 

 

 

1. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве МЗ Самариновац 

    и Д.О.О. „Гранич“ Ниш       932 

2. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Музеју Крајина 

    Неготин и Дому културе Неготин       932 

3. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Ватрогасној 

    Спасилачкој јединици Неготин       932 

4. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве – дотације  

     невладиним организацијама – избеглице     933 

5. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве за Неготинску 

    Гимназију         933 

6. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Центру за социјални рад 934 

7. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве – Скупштина општине 934 

8. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве – Општинска управа 934 

9. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве -  Извршни орган   935 

10.Решење о употреби средстава текуће буџетске резерв за ОШ „Вук Караџић“ 935 

11.Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Основној музичкој 

     школи „Стеван Мокрањац“ Неготин      936 

12. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Средњој музичкој 

     школи „Стеван Мокрањац“ Неготин      936 

13. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве за Пољопривредну 

      школу „Рајко Боснић“ Буково       937 

14.Решење о употреби средсава текуће буџетске резерве – трошкови платног 

     промета и банкарских услуга       937 

15. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Центру за социјални рад  938 

 

 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ НЕГОТИН: 

 

16.Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених Средњој 

     Техничкој школи Неготин у 2012. години     938 

17. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених Основној 

      школи „Вера Радосављевић“ Неготин у 2012. години     939 

 


