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земљиште општине Неготин.          15/263 

54. Решење о именовању чланова Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа„Бадњево“ Неготин. 15/263 
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за прихват и смештај  паса и мачака на кп.бр. 7781/1 КО Неготин     19/534 
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78. Одлука о уређењу пољопривредног земљишта на територији општине Неготин путем  

комасације у делу катастарске општине Радујевац.       24/588 

79. Решење о давању сагласности на одлуку о изменама и допунама статута Народне библиотеке  

„Доситеј Новаковић“ Неготин         24/588 

80. Решење о давању сагласности  на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Бадњево“ Неготин о измени  

и допуни Одлуке о утврђивању цена услуга паркинг сервиса бр.345-05/2013-3/4 од 11. 02. 2013.  24/588 

81. Решење о измени Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе  

„Бранко Радичевић“ у Неготину         24/589 

82. Одлука о именама и допунама Одлуке о буџету општине Неготин за 2013. годину         28/619-661 

83. Одлука о пречишћавању и дистрибуцији воде и пречишћавању и одвођењу атмосферски и  

отпадних вода                 28/661-674 

84. Одлука о уређењу пољопривредног земљишта на територији општине Неготин путем комасације 

у преосталом делу катастарске општине Радујевац       28/674 

85. Решење о давању сагласности на Одлуку о висини накнаде за употребу општинскх путева и улица 28/675 

b. Одлука о висини накнаде за употребу општинскх путева и  улица    28/675 

86. Решење о измени Решења о именовању чланова Школског одбора Неготинске гимназије  28/677 

87. Решење о именовању чланова Школског одбора ОШ „Стеван Мокрањац“ у Кобишници   28/677 

88. Решење о образовању стручне комисије за израду Годишњег програма заштите, уређења, 

и коришћења пољопривредног земљишта за 2014. годину      28/677 

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

општине Неготин           28/678 

90. Решење о именовању директора Завода за урбанистичко планирање и пројектовање општине Неготин 28/678 

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

саставу и њихових заменика          28/678 

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

саставу и њихових заменика          28/679 

93. Одлукa о висини стопе амортизације за утврђивање пореза на имовину на територији општине Неготин. 31/702 

94. Одлукa о висини стопе пореза на имовину на територији општине Неготин.    31/702 

95. Одлукa о одређивању зона на територији општине Неготин.      31/703 

96. Одлука о  обавези подношења пореских пријава за утврђивањe пореза на имовину на непокретностима 

обвезника који не воде пословне књиге за имовину на територији општине Неготин.   31/703 

97. Одлукa о измени и допуни Одлуке о постављању и уклањању мањих монтажних објеката привременог  

карактера и споменика, спомен обележја, балон хала спортских намена надстрешница у јавном превозу. 31/704 

98. Одлука о доношењу Програма комасације дела катастарске општине Радујевац, општина Неготин. 31/705 

 - Програма комасације дела катастарске општине Радујевац, општина Неготин.                     31/706-758 

99. Одлука о спровођењу комасације на делу катастарске општине Радујевац, општина Неготин.  31/759 

100. Одлука о начелима комасације у делу катастарске општине Радујевац, општина Неготин.  31/759 

101. Одлука о приступању изради Локалног плана управљања отпадом на територији општине Неготин. 31/764 

102. Одлука о усвајању Извештаја  о раду Предшколске установе „Пчелица“ Неготин за  

школску  2012/2013. годину.          31/765 

103. Решење о давању сагласности на Годишњи план рада Предшколске установе „Пчелица“ Неготин  

за школску  2013/2014. годину.         31/765 

104. Решење о измени решења о именовању чланова Школског одбора Техничке школе у Неготину.  31/766 

105. Решење о разрешењу вршиоца дужности директора ЈКП „Бадњево“ Неготин у Неготину.  31/766 

106. Решење о именовању директора ЈКП „Бадњево“ Неготин у Неготину.     31/767 

107. Решењe о измени решења о именовању Управног и Надзорног одбора Завода за урбанистичко 

планирање и пројектовање општине Неготин.        31/767 

108. Решење о давању сагласности на одлуку Управног одбора  Здравственог центра Неготин о 

усвајању деобног биланса.          31/768 

109. Одлука о оснивању Дома здравља „Неготин“ у Неготину.      31/768 

110. Решење о образовању комисије за спровођење комасације у делу катастарске општине  

Радујевац, општина Неготин.          31/771 
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111. Правилник о накнадама за рад комисије за спровођење поступка комасације у делу  

катастарске  општине Радујевац,  општина Неготин.       31/772 

112. Решење о разрешењу директора Историјског архива Неготин у Неготину.    31/773 

113. Решење о именовању вршиоца дужности директора Историјског архива Неготин у Неготину.  31/773 

114. Решење о разрешењу и именовању заменика члана Изборне комисије општине  Неготин 

у сталном саставу.           31/773 

115. Одлукa о локалним комуналним таксама на територији општине Неготин.    34/93-798 

116. Одлукa о буџету општине Неготин за 2014. годину.       34/798-839 

117. Одлука о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије Завршног рачуна буџета општине  

Неготин за 2013. годину.          34/840 

118. Решењe о давању сагласности на годишњи Програм пословања Јавног предузећа за грађевинско  

земљиште општине Неготин,  за период  од 01. 01.2014. – 31.12.2014. године.    34/840 

119. Решењe о давању сагласности на  Програм пословања јавног предузећа за комуналне делатности 

 „Бадњево“ Неготин за 2014. годину,  са финансијским планом.     34/840 

120. Решењe о давању сагласности на Програм рада са финансијским планом за 2014. годину Центру 

за социјални рад Неготин у Неготину.        34/841 

121. Решењe о давању сагласности на Програм рада са финансијским планом Дома културе  

„Стеван Мокрањац“  Неготин за 2014.годину.        34/841 

122. Решењe о давању сагласности на Програм рада са финансијским планом Историјског архива  

Неготин за 2014. годину.          34/842 

123. Решењe о давању сагласности на Програм рада са финансијским планом Народне библиотеке 

„Доситеј Новаковић“ Неготин за 2014. годину.       34/842 

124. Решењe о давању сагласности на Програм рада са финансијским планом Музеја Крајине за 2014. год. 34/842 

125. Решењe о давању сагласности на Програм рада са финансијским планом Завода за урбанистичко  

планирање и пројектовање општине Неготин за 2014. годину.      34/843 

126. Решење о давању сагласности на Програм рада са финансијским планом за 2014. годину  

Туристичке организације општине Неготин.        34/843 

127. Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Статута Историјског архива Неготин.  34/844 

128. Решење о измени решења о именовању чланова Управног одбора Предшколске установе  

 „Пчелица“ у Неготину.          34/844 

129. Одлука о измени Одлоуке о мерилима за уговарање висине накнаде за уређивање 

грађевинског земљишта          34/845 

130. Одлука о доношењу Програма комасације дела катастарске општине Радујевац – други део,  

општине Неготин.           34/845 

a. Програма комасације дела катастарске општине Радујевац – други део,  

          општине Неготин.          34/846-907 

131. Решење о именовању в.д. директора Дома здравља „Неготин“ у Неготину    34/908 

132. Решење о именовању Привременог Управног одбора Дома здравља „Неготин“ у Неготину  34/908 

133. Решење о именовању Привременог Надзорног одбора Дома здравља „Неготин“ у Неготину  34/909 

134. Решење о измени Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Хајдук  

Вељко“ у Штубику           34/909 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

 

1. Решење о именовању Привременог савета Месне заједнице „Брегалница“    1/1 

2. Решење о именовању Привременог савета Месне заједнице „Центар“     1/1 

3. Решење о именовању Привременог савета Месне заједнице „Радујевачки пут“    1/1 

4. Решење о именовању Привременог савета Месне заједнице „Влашка мала“    1/2 

5. Решење о именовању Привременог савета Месне заједнице „Вељко Влаховић“    1/2 

6. Решење о именовању Привременог савета Месне заједнице „Бадњево“     1/2 

7. Решење о именовању Привременог савета Месне заједнице „Милошевски пут“    1/3 

8. Решење о именовању Привременог савета Месне заједнице Поповица     1/3 

9. Решење о именовању Привременог савета Месне заједнице Слатина     1/4 

10. Одлука о расписивању избора за чланове Савета Месне заједнице Слатина    1/4 

11. Одлука о расписивању избора за чланове Савета Месне заједнице Поповица    1/4 

12. Решење о именовању Привременог савета Месне заједнице „Брегалница“    18/475 

13. Решење о именовању Привременог савета Месне заједнице „Центар“     18/476 

14. Решење о именовању Привременог савета Месне заједнице „Радујевачки пут“    18/477 

15. Решење о именовању Привременог савета Месне заједнице „Влашка мала“    18/478 

16. Решење о именовању Привременог савета Месне заједнице „Вељко Влаховић“    18/479 

17. Решење о именовању Привременог савета Месне заједнице „Бадњево“     18/479 
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18. Решење о именовању Привременог савета Месне заједнице „Милошевски пут“    18/480 

19. Решење о именовању Привременог савета Месне заједнице „Брегалница“    25/596 

20. Решење о именовању Привременог савета Месне заједнице „Центар“     25/596 

21. Решење о именовању Привременог савета Месне заједнице „Радујевачки пут“    25/597 

22. Решење о именовању Привременог савета Месне заједнице „Влашка мала“    25/597 

23. Решење о именовању Привременог савета Месне заједнице „Вељко Влаховић“    25/598 

24. Решење о именовању Привременог савета Месне заједнице „Бадњево“     25/598 

25. Решење о именовању Привременог савета Месне заједнице „Милошевски пут“    25/599 

26. Решење о именовању Привременог савета Месне заједнице „Брегалница“    33/784 

27. Решење о именовању Привременог савета Месне заједнице „Центар“     33/784 

28. Решење о именовању Привременог савета Месне заједнице „Радујевачки пут“    33/784 

29. Решење о именовању Привременог савета Месне заједнице „Влашка мала“    33/785 

30. Решење о именовању Привременог савета Месне заједнице „Вељко Влаховић“    33/785 

31. Решење о именовању Привременог савета Месне заједнице „Бадњево“     33/785 

32. Решење о именовању Привременог савета Месне заједнице „Милошевски пут“    33/786 

33. Одлука о мерилима за уговарање висине накнаде за уређивање грађевинског земљишта   36/934 
 

 

СЕКРЕТАР  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

1. Исправка у броју  1/2013 објављеног „Службеног листа  општине Неготин“    2/14                                 

2. Исправке аката објављених у „Сл.листу општине Неготин“ бр. 10/2013. године    11/198 

3. Исправка             19/540 

4. Исправка             20/545 

       

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

   

1. Решење о утврђивању права на једнократну новчану помоћ за  новорођену  децу и породици без  

деце на територији општине Неготин у 2013.               2/6 

2. Решење о образовању Организационог одбора за обележавање јубилеја 180 година од ослобођења  

Неготина (присаједињења Крајине Кнежевине Србији) и 200 година од погибије Х. В.Петровића    4/49 

3. Решење о образовању Организациног одбора поводом прославе Дана Општине Неготин  

12. маја – Дана ослобођења од Турака                                             4/50 

4. Решење о образовању Комисије за реализацију Програма подстицаја у пољопривреди 

и руралном развоју општине Неготин у 2013. години                        4/51 

5. Решење о измени Решења о образовању Комисије за реализацију Програма подстицаја  

у пољопривреди и руралном развоју општине Неготин у 2013. години                                               5/56 

6. Програм о стипендирању студената на факултетима,академијама, вишим школама и талентованих 

ученика средњих школа          12/199 

7. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве- МЗ општине Неготин    12/199 

8. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве- МЗ општине Неготин    12/200 

9. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве- МЗ Милошево     12/200 

10. Решење о  распореду и коришћењу средстава намењених за инвестиције у области образовања за 2013.   14/204 

11. Решење о образовању Комисије за давање мишљења на Пограм заштите, уређења и коришћења  

пољопривредног земљишта општине Неготин за 2013. годину      17/272 

12. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве – МЗ опшине Неготин    18/481 

13. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве – МЗ опшине Неготин    18/482 

14. Решење о образовању Организационог одбора 48. Фестивала „Мокрањчеви дани“   23/583 

15. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве       24/589 

16. Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној  

својини у општини Неготин                                                    26/600 

17. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве       28/680 

18. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве       28/680 

19. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве – Туристичка организација општине Неготин 30/695  

20. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве – Општинска управа општине Неготин  30/695 

21. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве-  Извршном органу, председнику општине 30/696 

22. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве - Извршном органу, председнику општине 30/696 

23. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве – Дом културе “Стеван Мокрањац” Неготин 30/697 

24. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве - Општинска управа општине Неготин   30/697 

25.  Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве-  Општинска управа општине Неготин  31/774 

26.  Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве-  Дом културе “Стеван Мокрањац”   31/774 

27.  Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве-  Општинска управа општине Неготин  31/775 
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28. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве – Предшколска установа “Пчелица” Неготин 33/786 

29. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве – ОШ “Вера Радосављевић” Неготин   33/787 

30. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве – Пољопривредна школа “Р.Боснић” Буково 33/787 

31. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве - Општинска управа општине Неготин  33/788 

32. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве- Општинској управи    34/910 

33. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве- Општинској управи    34/910 

34. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве- Центру за социјални рад Неготин  34/911 

35. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве- Предшколској установи „Пчелица“ Неготин 34/911 

36. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве - Општинској управи    35/922 

37. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве - Скупштини општине Неготин   35/922 

38. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве - Извршном органу    35/922  

39. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве - Општинској управи    35/923 

40. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве - Општинској управи    35/923 

41. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве - Туристичкој организацији општине Неготин 35/924 

42. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве - МЗ општине Неготин    35/924 

43. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве - Општинској управи    35/924 

44. Правилник о условима и начину коришћења службених телефона и службених мобнилних телефона 36/938 

45. Правилник о службеним путовањима         36/940 

46. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве- Општинској управи општине  Неготин  36/943 

47. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве- председнику општине    36/943 

48. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве- Општинској управи општине Неготин   36/944 

 

 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

 

1. Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у  

државној својини у општини Неготин         3/34 

2.  Правилник о утврђивању мерила за именовање директора јавних предузећа      27/614                                                                                                  

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

 

1. Упутство о допуни Упутства о начину и поступку остваривања права на бесплатан превоз 

2. одређених категорија путника на територији општине Неготин      2/7 

3. Одлука о оснивању Комисије за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима  

4. општине Неготин           2/7 

5. Решење о потврђивању друге измене Плана о одређивању локација за постављање мањих 

6. монтажних објеката привременог карактера –летњих башти на територији општине Неготин  2/9 

7. Решење о измени Решења о образовању Комисије за израду Плана капиталних инвестиција           2/13 

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

9. физичке културе општине Неготин у 2013. години               4/53                

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

11. организација, удружења и друштава у 2013.години           4/55                                                                                                 

12. Закључак о давању сагласности ЈКП „Бадњево“ Неготин  на Комуналне услове за сакупљање 

13. и одвожење комуналног и комерцијалног отпада       8/106 

14. Упутство о начину и поступку остваривања права на бесплатан превоз одређених 

15. категорија путника на територији општине Неготин       8/115 

16. Правилник о начину и организовању добровољног рада      9/121 

17. Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине  

Неготин у 2013. години          11/195 

18. Решење о именовању чланова Регионалног развојног савета за Регион Јужне и Источне Србије  13/203  

19. Решење о формирању Комисије за стамбена питања запослених у општинским органима   13/203 

20. Закључак o  давању сагласности на Правила о раду дистрибутивног система топлотне енергије  21/551 

21. Решење о образовању Савета за задравље општине Неготин      24/589 

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

културе у општини  Неготин у 2013. години        30/698 

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

организација, удружења и друштава у 2013. години       30/699 

24. Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за  

      утврђивање пореза на имовину за 2014. годину на територији општине Неготин    31/775 

24. Правилник о условима коришћења службених возила у органима општине Неготин   35/925 

25. Правилник о коришћењу средстава за репрезентацију у општини Неготин    35/928 
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26. Правилник о ближим условима за спровођење континуиране едукације за запослене у  

Општинској управи општине Неготин        35/930 

27. Правилник о поклонима са протоколарном наменом       35/931 

28. Решење о измени Решења о распореду и коришћењу средстава из буџета намењених за  

финансирање активности организација, удружења и друштава у 2013. години    35/932 

      

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

 

1. Решење о измени Решења  о именовању Комисије за процену потреба за пружање додатне 

образовне,здравствене и социјалне подршке детету и ученику – интерресорне комисије   6/98 

2. Одлука о локалним комуналним таксама на територији општине Неготин  (пречишћен текст)  7/100 

3. Решење о давању сагласноти за промену апропријација одорених   МЗ општине Неготин у 2013.  8/118 

4. Решење о давању сагласноти за промену апропријација одорених  Музеју Крајина Неготин у 2013. 8/119 

5. Решење о давању сагласноти за промену апропријација одорених Народној библиотеци 

„Доситеј Новаковић“ Неготин у 2013. години        8/119 

6. Решење о давању сагласноти за промену апропријација одорених   Предшколској установи  

„Пчелица“ Неготин у  2013. години         9/121 

7. Решење о давању сагласноти за промену апропријација одорених   ОШ „Бранко Радичевић“ 

Неготин у 2013. години          9/122 

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

општине Неготин у 2013. години         12/201 

9. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених Историјском архиву  

Неготин у 2013. години          12/201  

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

општине Неготин у 2013. години.         15/265 

11. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених Извршном органу председнику  

општине Неготин у 2013. години.         17/272 

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

Неготин  у 2013. години          18/483 

13. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених ОШ „Стеван Мокрањац“  

Кобишница  у 2013. години          18/484 

14. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених Народној библиотеци  

„Д.Новаковић“ Неготин  у 2013. год         18/485 

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

у 2013. години           18/486 

16. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених Извршном органу- 

председнику општине Неготин  у 2013.        18/487 

17. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених Скупштини општине Неготин 

у 2013. години           18/488 

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

општине Неготин у 2013.          18/489 

19. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених Пољ.школи „Р.Боснић“  

Буково-Неготин у 2013.години         18/490 

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

Неготин у 2013.години          18/491 

21. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених Извршном органу-председнику  

општине Неготин  у 2013.          18/492 

22. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених ОШ „Павле Илић Вељко“ у 2013. 19/541 

23. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених   МЗ Неготин у 2013. години 19/542 

24. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених   МЗ Неготину 2013. години  19/543 

25. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених Музеју  Крајина  у 2013. год. 20/546 

26. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених  СО Неготин  у 2013. години 20/547 

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

у 2013. години           20/548 

28. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених  МЗ општине Неготин у 2013. 20/548 

29. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених Извршном органу – председнику  

општине Неготин    у 2013. години         20/549 

30. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених МЗ Уровица општине Неготин  

у 2013. години           22/572 

31. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених МЗ Поповица, МЗ Речка,  

МЗ Трњане, МЗ Смедовац општине Неготин у 2013. години      22/572 
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32. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених МЗ Радујевац, МЗ Ковилово, 

МЗ Тамнич општине Неготин у 2013. години        22/573 

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

општине Неготин у 2013. години         22/574 

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

општине Неготин у 2013. години         22/574 

35. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених МЗ Самариновац општине  

Неготин у 2013. години          22/575 

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

општине Неготин у 2013. години         22/576 

37. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених МЗ Михајловац општине  

Неготин у 2013. години          22/576 

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

Неготин у 2013. години          22/577 

39. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених МЗ општине Неготин у 2013. год. 24/590 

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

Општине Неготин  у 2013. години         24/591 

41. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених извршном органу  

председнику општине Неготин  у 2013. години       24/592 

42. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених извршном органу  

председнику општине Неготин  у 2013. години       24/592 

43. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених извршном органу  

председнику општине Неготин  у 2013. години       24/593 

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

Општине Неготин  у 2013. години         24/594 

45. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених МЗ општине Неготин у 2013. год. 24/594 

46. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених извршном органу  

председнику општине Неготину у 2013. години       28/681 

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

општине Неготину у 2013. години         28/681 

48. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених извршном органу  

председнику општине Неготину у 2013. години       28/682 

49. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених МЗ општине Неготину у 2013. 28/682 

50. Одлука о мерилима за уговарање висине накнаде за уређивање грађевинског земљишта   29/685 

51. Решење  о приступању изради Стратешке процене утицаја на животну средину Плана генералне  

        регулације за насеље Прахово општина Неготин       29/688 

52. Решење  о приступању изради Стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне  

регулације за туристичко-рекреативни комплекс „Дунавски бисер“ Михајловац општина Неготин 29/690 

53. Решење  о приступању изради Стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне  

регулације за комплекс хемијске индустрије Прахово општина Неготин    29/691 

54. Решење  о приступању изради Стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне  

регулације „Индустријске зоне“ у Неготину        29/692 

55. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених МЗ   општине Неготин 

у 2013.години           31/777 

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

општине Неготин у 2013. години         31/778 

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

Душановац  у 2013. години          31/778 

58. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених Предшколској установи  

       „Пчелица“ у 2013. години          33/788 

59. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених Музичкој школи „Стеван 

        Мокрањац“ Неготин у 2013. години         33/788 

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

       Неготин у 2013. години          33/789 

61. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених Музеју Крајина Неготин у 2013. 33/790 

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

       Општине Неготин  у 2013. години         33/790 

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

       Општине Неготин у 2013. години         33/791 

64. Правилник о начину и поступку ваћања неутрошених буџетских средстава у 2013. години на рачун  

извршења буџета општине Неготин         34/912 
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65. Образац СВС           34/913 

66. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених ОШ „В ук Караџић“ Неготин 

у 2013.години           34/914 

67. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених Народној библиотеци  

„Доситеј Новаковић“ Неготин у 2013.години        34/915 

68. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених МЗ општине Неготин у 2013.год. 34/915 

69. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених  Туристичкој организацији  

Општине Неготин у 2013.години         34/916 

70. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених ОШ „Вук Караџић“ Неготин 

у 2013.години            34/917 

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

Неготин у 2013.години          34/918 

72. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених ОШ „Хајдук Вељко“ Штубик 

у 2013.години           34/919 

73. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених ОШ “Вера Радосављевић” 

Неготин у 2013.            35/923 

 

       

КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНОГ ОГЛАШАВАЊА 

ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ПРИВРЕДНИХ КИОСКА ПРИВРЕМЕНОГ КАРАКТЕРА 

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

 

 

1. Оглас - јавно надметање за заузеће површине јавне намене привредним киосцима  

привременог карактера                                                                                    5/56                                                                        

2.    Јавно надметање за заузеће површине јавне намене привредним киосцима привременог карактера 22/577 

3.    Оглашавање Јавног надметања за заузеће површине јавне намене привредним киосцима привременог 

       карактера            32/781 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР, ИМЕНОВАЊА, НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

 

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

2012. годину           16/267 

2. Решење о изгледу и садржају дипломе Мајске награде општине Неготин, Повеље и Звања 

почасног грађанина и Плакете општине Неготин  за 2012. годину     16/267 

3. Решење о додели мајске награде општине Неготин за 2012. годину     16/269 

4. Решење о додели Повеље општине Неготин за 2012 годину      16/269 

5. Одлука о додели звања Почасног грађанина општине Неготин      16/270 

         

 


