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

утврђивању ценовника грејања број: 2877-05/2015 од 14.10.2015. године     25/592 

102.Решење о измени Решења о именовању чланова Управног и Надзорног одбора Музеја Крајине 

Неготин             25/593 

103.Решење о измени Решења о именовању чланова школског одбора Основне школе „Хајдук Вељко“ 

Штубик             25/593 

104. Решење о измени Решења о именовању чланова школског одбора Основне школе „12.септембар“ 

Неготин             25/594 
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105.Решење о престанку мандата вршиоцу дужности директора Туристичке организације општине Неготин 25/594 

106.Решење о именовању директора Туристичке организције општине Неготин    25/595 

107.Одлука о доношењу плана детаљне регулације комплекса Рајачких пивница у општини Неготин  25/595 

108.Решење о измени Решења о именовању чланова Управног одбора Предшколске установе „Пчелица“ 

у Неготину            25/596 

109.Решење о измени Решења о именовању чланова Управног и Надзорног одбора Дома културе 

“Стеван Мокрањац“ Неготин          25/596 

110.Одлука о коефицијентима за утврђивање пореза на имовину за непокретности обвезника који воде 

пословне књиге у општини Неготин         26/611 

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

утврђивање пореза на имовину за 2016. годину на територији општине Неготин     26/611 

112.Одлука о стипендирању студената и талентованих ученика средњих школа на територији општине 

Неготин             26/612 

113.Одлука о измени Одлуке о линијском превозу путника на територији општине Неготин   26/615 

114. Одлука о прибављању непокретности у јавну својину бестеретним правним послом у КО Самариновац 26/616 

115.Одлука о прибављању непокретности у јавну својину бестеретним правним послом у КО Чубра  26/616 

116.Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Статута Дома културе „Стеван Мокрањац“ Неготин 26/617 

117.Решење о измени Решења о именовању чланова школског одбора Неготинске гимназије у Неготину 26/617 

118.Решење о измени Решења о именовању чланова Надзорног одбора Јавног предузећа за комуналне 

делатности „Бадњево“ Неготин          26/618 

119.Одлука о пијацама на територији општине Неготин       26/619 

120.Разрешење члана Општинског већа општине Неготин       26/630 

121.Избор члана Општинског већа општине Неготин       26/630 

122.Одлука о престанку мандата одборнику Скупштине општине Неготин     27/635 

123.Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине општине Неготин    27/635 

124.Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Неготин за 2015. годину   27/636 

125. Одлука о локалним комуналним таксама на територији општине Неготин    27/741 

        1. Тарифа локалних комуналних такси на територији општине Неготин    27/745 

126.Одлука о буџету општине Неготин за 2016. годину       27/755 

127.Одлука о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета 

општине Неготин за 2015. годину         27/864 

128.Одлука о додељивању искључивог права јавним предузећима чији је оснивач општина Неготин 

за обављање делатности пружања услуга у 2016. години       27/864 

129.Решење о давању сагласности на Годишњи програм пословања и програмски буџет Јавног 

предузећа за грађевинско земљиште општине Неготин, за период од 01.01.2016. до 31.12.2016. године 27/865 

130.Решење о давању сагласности на Програм пословања за 2016. годину Јавног предузећа за 

комуналне делатности „Бадњево“ Неготин са финансијским планом     27/865 

131.Решење о престанку мандата вршиоца дужности директора Дома културе „Стеван Мокрањац“ 

Неготин у Неготину           27/866 

132.Решење о именовању вршиоца дужности директора Дома културе „Стеван Мокрањац“ Неготин  

у Неготину            27/866 

133.Решење о измени Решења о именовању чланова школског одбора Основне школе „Бранко 

Радичевић“ у Неготину           27/867 

134.Одлука о приступању прибављања непокретности у јавну својину општине Неготин непосредном 

погодбом уз накнаду у КО Мала Каменица        27/867 

135.Одлука о максималној спратности објеката на територији општине Неготин у поступку озакоњења 

објеката             27/868 

136.Решење о измени Решења о образовању Комисије за спровођење поступка јавног надметања 

за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на тетиторији општине Неготин  27/869  

137.Одлука о матичним подручјима на територији општине Неготин     28/895 

138.Одлука о давању сагласности на коначни нацрт Јавног уговора о поверавању комуналне 

делатности линијског приградског превоза путника на територији општине Неготин   28/895 

139.Одлука о избору најповољније понуде у поступку поверавања обављања комуналне делатности 

приградског превоза путника на територији општине Неготин      28/901 

140.Одлука о финансијској подршци породици са децом на територији општине Неготин   28/903 

141.Решење о давању сагласности на Програм рада и финансијског плана Народне библиотеке 

„Доситеј Новаковић“ Неготин за 2016. годину        28/906 

142.Решење о давању сагласности на Програм рада са финансијским планом Музеја Крајине 

за 2016. годину            28/906 

 

 



Страна - 5.                  Регистар „Службеног листа општине Неготин“ за 2015. годину                        31.12.2015. 

143.Решење о давању сагласности на Програм рада са финансијским планом за 2016. годину 

Завода за урбанистичко планирање и пројектовање општине Неготин     28/906 

144.Решење о давању сагласности на Програм рада са финансијским планом Дома културе 

„Стеван Мокрањац“ Неготин за 2016. годину        28/906 

145.Решење о давању сагласности на Програм рада са финансијским планом за 2016. годину 

Историјског архива Неготин          28/907 

146.Решење о давању сагласности на Програм рада са финансијским планом за 2016. годину 

Туристичке организације општине Неготин        28/907 

147.Решење о давању сагласности на Програм рада Центра за социјални рад у Неготину  

за 2016. годину са финансијским планом         28/907 

148.Решење о давању сагласности на Програм пословања са финансијским планом Јавног предузећа 

„Боговина“ Бор за 2016. годину          28/907 

149.Решење о измени Решења о именовању чланова Управног одбора Предшколске установе“Пчелица“  

у Неготину            28/908 

150.Решење о образовању Комисије за израду предлога Годишњег програма заштите, уређења и 

коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Неготин за 2016. годину   28/908 

151.Решење о измени Решења о именовању чланова школског одбора Основне школе „Павле Илић 

Вељко“ у Прахову           28/909 

152.Решење о измени Решења о именовању чланова школског одбора Основне школе „Павле Илић 

Вељко“ у Душановцу           28/909 

153.Решење о измени Решења о избору председника, заменика председника и чланова Комисије за 

комунално – стамбене послове и урбанизам Скупштине општине Неготин     28/910 

154.Измена Тарифног система за обрачун топлотне енергије за тарифне купце                                                      28/910                           

               

    ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

 

1  .Решење о именовању Привременог савета Месне заједнице Штубик     3/21 

2.  Решење о именовању Привременог савета Месне заједнице Вратна     3/21 

3.  Решење о именовању Привременог савета Месне заједнице Самариновац    3/21 

4.  Решење о именовању Привременог савета Месне заједнице Рајац     3/22 

5.  Решење о именовању Привременог савета Месне заједнице Прахово     3/22 

6.  Решење о именовању Привременог савета Месне заједнице Душановац     3/23 

7.  Решење о именовању Привременог савета Месне заједнице Чубра     3/23 

8.  Решење о именовању Привременог савета Месне заједнице Плавна     3/23 

9.  Решење о именовању Привременог савета Месне заједницеАлександровац    3/24 

10. Решење о именовању Привременог савета Месне заједнице Видровац     3/24 

11. Решење о именовању Привременог савета Месне заједницеВељково     3/25 

12. Решење о именовању Привременог савета Месне заједнице Јабуковац     3/25 

13. Решење о именовању Привременог савета Месне заједнице Браћевац     3/26 

14. Решење о именовању Привременог савета Месне заједнице Смедовац     3/26 

15. Решење о именовању Привременог савета Месне заједнице Уровица     3/26 

16. Решење о именовању Привременог савета Месне заједнице Тамнич     3/27 

17. Решење о именовању Привременог савета Месне заједнице Трњане     3/27 

18. Решење о именовању Привременог савета Месне заједнице Рогљево     3/28 

19. Решење о именовању Привременог савета Месне заједнице Сиколе     3/28 

20. Решење о именовању Привременог савета Месне заједнице Милошево     3/28 

21. Решење о именовању Привременог савета Месне заједнице Мокрање     3/29 

22. Решење о именовању Привременог савета Месне заједнице Речка     3/29 

23. Решење о именовању Привременог савета Месне заједнице Малајница     3/30 

24. Решење о именовању Привременог савета Месне заједнице Мала Каменица    3/30 

25. Решење о именовању Привременог савета Месне заједнице Карбулово     3/30 

26. Решење о именовању Привременог савета Месне заједнице  Дупљане     3/31 

27. Решење о именовању Привременог савета Месне заједнице Црномасница    3/31 

28. Решење о именовању Привременог савета Месне заједнице Буковче     3/32 

29. Решење о именовању Привременог савета Месне заједнице Шаркамен     3/32 

30. Решење о именовању Привременог савета Месне заједнице Радујевац     3/33 

31. Решење о именовању Привременог савета Месне заједнице Михајловац     3/33 

32. Решење о именовању Привременог савета Месне заједнице Реон „Дидићи“    3/33 

33. Решење о именовању Привременог савета Месне заједнице Кобишница     3/34 

34. Решење о именовању Привременог савета Месне заједнице Брестовац     3/34 
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35. Одлука о расписивању избора за чланове Савета Месне заједнице Александровац   6/220 

36. Одлука о расписивању избора за чланове Савета Месне заједница Браћевац    6/220 

37. Одлука о расписивању избора за чланове Савета Месне заједница Брестовац    6/221 

38. Одлука о расписивању избора за чланове Савета Месне заједница Буковче    6/221 

39. Одлука о расписивању избора за чланове Савета Месне заједница Вељково    6/221 

40. Одлука о расписивању избора за чланове Савета Месне заједница Видровац    6/222 

41. Одлука о расписивању избора за чланове Савета Месне заједница Вратна    6/223 

42. Одлука о расписивању избора за чланове Савета Месне заједница Реон „Дидићи“   6/223 

43. Одлука о расписивању избора за чланове Савета Месне заједница Дупљане    6/224 

44. Одлука о расписивању избора за чланове Савета Месне заједница Душановац    6/224 

45. Одлука о расписивању избора за чланове Савета Месне заједница Јабуковац    6/225 

46. Одлука о расписивању избора за чланове Савета Месне заједница Карбулово    6/225 

47. Одлука о расписивању избора за чланове Савета Месне заједница Кобишница    6/226 

48. Одлука о расписивању избора за чланове Савета Месне заједница Малајница    6/226 

49. Одлука о расписивању избора за чланове Савета Месне заједница Милошево    6/227 

50. Одлука о расписивању избора за чланове Савета Месне заједница Мала Каменица   6/227 

51. Одлука о расписивању избора за чланове Савета Месне заједница Михајловац    6/228 

52. Одлука о расписивању избора за чланове Савета Месне заједница Мокрање    6/228 

53. Одлука о расписивању избора за чланове Савета Месне заједница Плавна    6/229 

54. Одлука о расписивању избора за чланове Савета Месне заједница Прахово    6/229 

55. Одлука о расписивању избора за чланове Савета Месне заједница Радујевац    6/230 

56. Одлука о расписивању избора за чланове Савета Месне заједница Рајац     6/230 

57. Одлука о расписивању избора за чланове Савета Месне заједница Речка     6/231 

58. Одлука о расписивању избора за чланове Савета Месне заједница Рогљево    6/231 

59. Одлука о расписивању избора за чланове Савета Месне заједница Самариновац    6/232 

60. Одлука о расписивању избора за чланове Савета Месне заједница Сиколе    6/232 

61. Одлука о расписивању избора за чланове Савета Месне заједница Смедовац    6/233 

62. Одлука о расписивању избора за чланове Савета Месне заједница Тамнич    6/233 

63. Одлука о расписивању избора за чланове Савета Месне заједница Трњане    6/234 

64. Одлука о расписивању избора за чланове Савета Месне заједница Уровица    6/234 

65. Одлука о расписивању избора за чланове Савета Месне заједница Црномасница    6/235 

66. Одлука о расписивању избора за чланове Савета Месне заједница Чубра    6/235 

67. Одлука о расписивању избора за чланове Савета Месне заједница Шаркамен    6/236 

68. Одлука о расписивању избора за чланове Савета Месне заједница Штубик    6/236 

69. Решење о измени Решења о именовању привременог савета Месне заједнице Буковче   7/250 

70 .Одлука о измени Одлуке о расписивању избора за чланове Савета Месне заједнице Михајловац  7/250 

71. Решење о именовању Привременог савета Месне заједнице Буковче     12/305 

72. Одлука о расписивању избора за чланове Савета Месне заједнице Буковче    17/398 

73.Решење о именовању привременог савета месне заједнице Ковилово     24/581 

74. Решење о именовању привременог савета месне заједнице Србово     24/581 

 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

 

 

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

 на територији општине Неготин у 2015. години        1/10 

2. Решење о образовању Комисије за давање мишљења на предлог Годишњег програма заштите, уређења  

и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Неготин за 2015. годину   5/46 

3. Решење о образовању Комисије за реализацију Програма мера подршке за спровођење пољопривредне 

политике и политике руралног развоја општине Неготин у 2015. години     7/248 

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

ученика средњих школа           7/249 

5. Решење о овлашћењу           7/249 

6. Решење            14/342 

7. Решење о постављењу помоћника председника општине у области социјалне политике, националних 

мањина и развоја месних заједница         15/383 

8. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве ОШ „Павле Илић Вељко“ Душановац  16/385 

9. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве ОШ „Момчило Ранковић“ Рајац   16/385 

10. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве  Одељењу за буџет, финансије и локалну 

пореску администрацију           16/385 



Страна - 7.                  Регистар „Службеног листа општине Неготин“ за 2015. годину                        31.12.2015. 

11. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Неготинској гимназији Неготин   16/386 

12. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве ОШ „12.сепембар“ Неготин   16/386 

13. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве ОШ „Хајдук Вељко“ Штубик   16/387 

14. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Неготинској гимназији Неготин   16/387 

15. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Туристичкој организацији општине Неготин 16/388 

16. Јавни конкурс за доделу средстава путем дотација из буџета општине Неготин за 2015. годину 

за реализацију пројеката удружења грађана у општини Неготин      18/402 

17. Образац пријаве за јавни конкурс за доделу средстава путем дотација из буџета општине Неготин 

за 2015. годину за реализацију пројеката удружења грађана у општини Неготин    18/406 

18. Образац предлога пројекта за доделу средстава путем дотација из буџета општине Неготин  

за 2015. годину за реализацију пројеката удружења грађана у општини Неготин     18/407 

19. Обрасци            18/408 

20. Уговор о финансирању/суфинансирању програма и пројеката од јавног интереса у општини 

Неготин за 2015. годину           18/416 

21. Решење            18/418 

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

у општини Неготин           19/426 

23. Решење о оснивању локалног савета за запошљавање на територији општине Неготин   20/538 

24. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве       21/542 

25. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве       23/564 

26. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве       24/578 

27. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве       24/578 

28. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве       24/579 

29. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве       24/580 

30. Правилник о службеним путовањима         25/597 

31. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве       25/600 

32. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве       25/601 

33. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве       25/602 

34. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве       27/869 

35. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве       27/870 

36. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве       27/871 

37.Решење о формирању радне групе за израду стратегије безбедности саобраћаја на путевима 

општине Неготин за период од 2015-2020. године        28/910 

38. Програм о стипендирању студената на факултетима, академијама, високим школама, високим школама  

струковних студија и талентованих ученика средњих школа за школску 2015/2016. годину   28/911 

39.Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве       28/911 

40. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве       28/912                             

              

  

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

 

 

1.Решење п потврђивању пете измене Плана о одређивању локације за постављање мањих монтажних  

објеката привременог карактера   - летњих башти на територији општине Неготин    2/12 

2. Решење о стављању ван снаге Правилника о додели средстава у области јавног информисања  2/19 

3. Правилник о финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта на 

територији општине Неготин          4/36 

4. Решење о потврђивању шесте измене Плана о одређивању локација за постављање мањих  

монтажних објеката Привременог карактера – летњих башти на територији општине Неготин  10/284 

5. План о одређивању локација за постављање мањих монтажних објеката Привременог карактера 

- летњих башти на територији општине Неготин        10/285 

6. Правилник о изменама и допунама Правилника о утврђивању мерила за именовање директора 

јавних предузећа           10/288 

7. Решење о разрешењу начелника Општинске управе општине Неготин     10/289 

8. Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја 

општине Неготин за 2015. годину         13/307 

9. Решење о постављењу начелника Општинске управе општине Неготин     14/341 

10.Решење о разрешењу заменика начелника Општинске управе општине Неготин    16/396 

11.Решење о измени Решења о образовању и именовању чланова Привредног савета општине 

Неготин             16/396 
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12. Правилник о изменама и допунама Правилника о финансирљању програма којима 

се остварује општи интерес  области спорта на територији општине Неготин    20/539 

13. Правилник о измени Правилника о поступку и начину решавања захтева грађана 

за накнаду штете настале услед уједа паса луталица       20/540 

14.Одлука о измени Одлуке о оснивању Комисије за координацију послова безбедности 

саобраћаја на путевима општине Неготин         22/546 

15.Решење о образовању Комисије за социјална питања       22/546 

16.Решење о измени Решења о образовању Локалног савета за миграције општине Неготин   23/563 

       

 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

 

 

1. Правилник о начину и поступку преноса неутрошених буџетских средстава у 2015. години на рачун 

извршења буџета општине Неготин         18/421 

2. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених месним заједницама општине 

Неготин у 2015. години – МЗ Вратна         18/423 

3.Решење о давању сагласнсоти за промену апропријација одобрених месним заједницама општине 

Неготин у 2015. години – МЗ Браћевац         18/424 

 

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

 

 

1. Решење о распореду радног времена у Општинској управи општине Неготин    24/582 

 

 

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

 

1. Исправка             3/35 

2. Исправка            26/630 

3. Исправка            26/631 

              

 

 

КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП 

ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

 

 

1. Одлука о утврђивању висине накнаде за бесправно коришћење пољопривредног земишта у државној својини на 

територији општине Неготин          2/20 

2. Одлука о утврђивању висине накнаде за бесправно коришћење пољопривредног земљишта у државној 

 својини на територији општине Неготин         26/631 

 

 

КОМИСИЈА ЗА СТАТУТАРНА, НОРМАТИВНА ПИТАЊА, ПРЕДСТАВКЕ И ЖАЛБЕ 

 

1. Статут општине Неготин (Пречишћен текст)        9/261 

2. Одлука о радноправном статусу изабраних и постављених лица у органима општине Неготин 

(Пречишћен текст)           9/280 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР, ИМЕНОВАЊА, НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА 

 

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

за 2014. годину            12/303 

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

 грађанина и Плакете општине Неготин за 2014.  годину       12/303 

3. Решење о додели Мајске награде општине Неготин за 2014. годину     12/304 

4. Решење о додели Повеље општине Неготин за 2014. годину      12/305 
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ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ, ФИНАНСИЈЕ И ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ 

 

1. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених месним заједницама општине  

Неготин у 2015. години –Месна заједница Вратна        8/262 

2. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених менсим заједницама 

општине Неготин у 2015. години – Месна заједница Рајац      8/252 

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

општине Неготин у 2015. години         8/253 

4. Решење о давању сагласности за промену апропријацији одобрених Општинској управи 

општине Неготин у 2015. години         8/254 

5.    Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених месним заједницама општине 

Неготин  у 2015. години – Месна заједница Видровац       8/255 

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

Неготин у 2015. години          8/256 

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

Неготин у 2015. години          8/256 

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

Неготин у 2015. години          8/257 

9. Решење о давању сагла сности за промену апропријација одобрених месним заједницама општине 

Неготин у 2015. години – Месна заједница Речка       8/258 

10. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених месним заједницама општине 

Неготин у 2015. години – Месна заједница Мокрање и Видровац     8/259 

11.Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених месним заједницама 

општине Неготин у 2015. години – МЗ Видровац       16/389 

12. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених месним заједницама 

општине Неготин у 2015. години – МЗ Мокрање       16/389 

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

„Доситеј Новаковић“ Неготин у 2015. години        16/389 

14. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених месним заједницама 

општине Неготин у 2015. години – МЗ Браћевац       16/390 

15. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених Музеју Крајина Неготин 

у 2015. години           16/391 

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

општине Неготин у 2015. години         16/392 

17. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених месним заједницама 

општине Неготин у 2015. години – МЗ Вратна        16/393 

18. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених месним заједницама 

општине Неготин у 2015. години – МЗ Кобишница       16/394 

19. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених месним заједницама 

општине Неготин у 2015. години – МЗ Буковче, Сиколе, Браћевац, Уровица, Душановац и 

Кобишница            16/394 

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

„Пчелица“ Неготин у 2015. години         16/394 

21. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених месним заједницама 

општине Неготин у 2015. години – МЗ Тамнич       16/395 

22.Правилник о начину коришћења средстава са подрачуна, односно других рачуна 

консолидованог рачуна трезора општине Неготин       17/398 

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

општине Неготин у 2015. години         21/542 

24. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених месним заједницама 

у 2015. години           21/543 

25. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених месним заједницама 

у 2015. години           21/544 

26. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених Јавном прдузећу за 

грааађевинско земљиште у 2015. години        22/548 

27. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених председнику општине 

и Општинском већу општине Неготин у 2015.години       23/564 

28.Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених Центру за социјанлни рад 

Неготин у 2015. години          23/565 
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29. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених Дому културе „Стеван 

Мокрањац“ Неготин у 2015. години         23/566 

30 Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених Музеју Крајина Неготин 

у 2015. години           23/567 

31. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених Музеју Крајина Неготин  

у 2015. години           23/568 

32. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених Музеју Крајина Неготин 

у 2015. години           23/569 

33. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених Заводу за урбанистичко 

планирање и пројектовање општине Неготин у 2015. години      23/570 

34. Решење о давању сагласности за промену апропројација одобрених месним заједницама у 

2015. години           23/572 

35. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених месним заједницама  

у 2015. години           23/573 

36. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених Основној школи „Вук 

Караџић“ Неготин у 2015. години         23/574 

37. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених Техничкој школи Неготин 

у 2015. години           23/574 

38. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених примарној здравственој  

заштити у 2015. години          24/583 

39. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених Музеју Крајина Неготин 

у 2015. години           24/583 

40. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених Месним заједницама у 

2015. години           24/584 

41. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених Месним заједницама 

у 2015. години           24/585 

42. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених Месним заједницама 

у 2015. години           24/586 

43. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених председнику општине 

и Општинском већу општине Неготин у 2015. години       24/587 

44. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених Скупштини општине 

Неготин у 2015. години          24/588 

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

општине Неготин у 2015. години         25/603 

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

„Доситеј Новаковић“ Неготин у 2015. години        25/604 

47. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених Музеју Крајина Неготин 

у 2015. години           25/605 

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

„Пчелица“ Неготин у 2015. години         25/606 

49. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених месним заједницама  

у 2015. години           25/607 

50. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених месним заједницама 

у 2015. години           25/608 

51. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених Дому култура „Стеван 

Мокрањац“ Неготин у 2015. години         27/873 

52. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених Дому културе „Стеван 

Мокрањац“ Неготин у 2015. години         27/874 

53. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених Дому културе „Стеван 

Мокрањац“ Неготин у 2015. години         27/875 

54. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених Јавном предузећу  

за грађевинско земљиште у 2015. години        27/876 

55. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених Музеју Крајина Неготин 

у 2015. години           27/877 

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

„Доситеј Новаковић“ Неготин у 2015. години        27/878 

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

„Доситеј Новаковић“ Неготин у 2015. години        27/880 

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

Неготин у 2015. години          27/881 

 



Страна - 11.                  Регистар „Службеног листа општине Неготин“ за 2015. годину                        31.12.2015. 

59. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених Месним заједницама  

у 2015. години           27/882 

60. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених Месним заједницама 

у 2015. години           27/883 

61. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених Месним заједницама 

у 2015. години           27/884 

62. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених Месним заједницама 

у 2015. години           27/885 

63. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених Месним заједницама 

у 2015. години           27/886 

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

општине Неготин у 2015. години         27/888 

65. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених Основној школи 

„Вук Караџић“ у 2015. години         27/889 

66. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених Основној школи „Хајдук 

Вељко“ Штубик у 2015. години         27/890 

67. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених Техничкој школи 

Неготин у 2015. години          27/891 

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

општине Неготин у 2015. години         28/913 

69. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених председнику 

општине и Општинском већу општине Неготин у 2015. години      28/913 

70. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених Заводу за урбанистичко 

планирање и пројектовање општине Неготин у 2015. години      28/914 

71. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених Основној школи 

„Бранко Радичевић“ Неготин у 2015. години        28/915 

72.Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених Јавном предузећу  

за грађевинско земљиште  у 2015. години        28/915 

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

општине Неготин у 2015. години         29/918 

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

Неготин у 2015. години          29/919 

75. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених Дому културе „Стеван 

Мокрањац“ Неготин у 2015. години         29/919 

76. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених Скупштини општине 

Неготин у 2015. години          29/920 

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

општине Неготин у 2015. години         29/921 

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

општине Неготин у 2015. години         29/922 

79. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених Предшколској 

установи „Пчелица“ Неготин у 2015. години        29/923 

 

 

УСТАВНИ СУД РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

 

1. Одлука            27/633 
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