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На основу члана 44. Закона о 

локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ број 

129/07), члана 62. Статута општине Неготин 

(„Сл. лист општине Неготин“ број 22/08), а 

у вези члана 37. и 40. Одлуке о буџету 

општине Неготин за 2015. годину („Сл. лист 

општине Неготин“ број 44/2014 ), 

председник општине  Неготин,  д о н о с и : 

 

РЕШЕЊЕ 

о 

образовању Комисије за  реализацију 

Програма мера подршке  за спровођење 

пољопривредне политике и политике 

руралног развоја општине Неготин  

у  2015. години 

I 

      Образује се Комисија за реализацију 

Програма мера подршке за спровођење 

пољопривредне политике и политике 

руралног развоја општине Неготин у 2015. 

 години у следећем саставу: 

1. Драган Радосављевић, 

дипл.инж.пољ. из Неготина, 

председник Комисије 

2. Слађана Стојановић, дипл.инж.пољ. 

из Неготина, заменик председника 

Комисије 

3. Теодор Првуловић, дипл.инж.пољ. 

из Неготина, члан 

4. Станоје Петровић,  

пољопривредник из Мокрања, члан 

5. Ненад Рајић,  пољопривредник из 

Карбулова, члан 

6. Велимир Јоновић,  пољопривредник 

из Самариновца, члан 

7. Драгољуб Чумпујеровић,  

пољопривредник из Буковча, члан 

II 

     Задатак Комисије је да изради предлог 

Програма мера подршке за спровођење 

пољопривредне политике и политике 

руралног развоја општине Неготин у 2015. 

години, са врстама подстицаја, мерама 

подршке и начинима коришћења и одреди 

услове за остваривање права на подстицаје 

у 2015. години,  достави  Министарству 

пољопривреде и заштите животне средине 

на сагласност, а затим Општинском већу на  

 

усвајање, припреми Конкурс за реализацију 

Програма мера подршке за спровођење 

пољопривредне политике и политике 

руралног развоја општине Неготин у 2015. 

години,  врши обраду поднетих захтева по 

Конкурсу и у форми предлога решења 

достави председнику општине на усвајање. 

Комисија врши контролу наменског 

коришћења средстава код корисника 

подстицаја. 

III 

    Стручне и административне послове за 

потребе Комисије вршиће Одељење за 

друштвене делатности, привреду и развој.  

 

IV 

     Ступањем на снагу овог Решења престаје 

да важи Решење број: 320-590/2014-II/07 од 

09.07.2014. године („Службени лист 

општине Неготин“, бр. 23/2014). 

 

V 

Решење ступа на снагу даном објављивaња 

у Службеном листу општине Неготин. 

 

Број : 320-17 /2015-II/05 

Датум : 24.02.2015. год.              

Н е г о т и н        

     

                                                       

           ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Јован Миловановић, дипл.инж.електротехник,с.р. 

                                                

 

На основу члана 2. Одлуке о 

стипендирању студената и талентованих 

ученика средњих школа општине Неготин 

број: 670–10/2006–I од 24.08.2006.године, 

(„Сл.лист општине Неготин“,бр: 19/06), а на 

основу исказаних потреба у области 

привредe  и друштвеним делатностима на 

подручју општине Неготин а за талентоване 

ученике на основу извештаја средњих 

школа, председник општине Неготин, 

доноси 
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П Р О Г Р А М 

О СТИПЕНДИРАЊУ СТУДЕНАТА НА 

ФАКУЛТЕТИМА, АКАДЕМИЈАМА, 

ВИШИМ ШКОЛАМА И 

ТАЛЕНТОВАНИХ УЧЕНИКА 

СРЕДЊИХ ШКОЛА 

 

  

Утврђује се Програм стипендирања 

студената и талентованих ученика који 

садржи: број стипендија и врсту 

дефицитираних струка и занимања, број 

стипендија за посебно надарене студенте 

чија је просечна оцена изнад 9, као и број 

стипендија за талентоване ученике средњих 

школа. 

 

  I - Програм стипендирања 

студената факултета, академија који 

образују кадрове дефицитарних струка и 

занимања у општини Неготин: 

1. Дипломирани музичар......................1 

стипендија  

                 смер: клавир, кларинет,  диригент, 

етномузиколог 

2. Позоришни – филмски продуцент  

……….......................................1 стипендија 

3. Наставник математике     

...................................................1 стипендија 

4. Наставник физике 

...................................................1 стипендија 

5. Наставник немачког 

језика.........................................1 стипендија 

6. Наставник енглеског језика  

...................................................1 стипендија 

7. Дипл.историчар     

...................................................1 стипендија 

 8. Дипл.социјални радник      

...................................................1 стипендија 

9.Дипл.психолог.....................  1 стипендија 

             

  II - Програм стипендирања 

студената виших школа који образују 

кадрове дефицитарних струка и 

занимања у општини Неготин: 

   

1. Анестетичар – струковне 

студије....................1 стипендија 

 

             III - Програм стипендирања 

посебно надарених студената чија је 

просечна оцена изнад 9,00.... ................. 

                                              5  стипендија 

 

 IV - Програм стипендирања 

талентованих ученика средњих школа 

који суосвојили I,II,III место на 

републичком такмичењу и учешће на 

међународном такмичењу ..................5  

стипендија 

 Овај Програм објавити у 

„Службеном листу општине Неготин“. 

 

Број: 670- 3/2015-II/05 

19.03.2015. године 

Н е г о т и н 

                  

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
Јован Миловановић, дипл.инж.електротехнике,с.р. 

 

                                  

 

На основу члана 73. став 3. тачка 2. 

Закона о пореском поступку и пореској 

администрацији („Службени гласник РС“, 

број 80/02,...68/14) и члана 62. тачка 5. 

Статута општине Неготин („Службени лист 

општине Неготин“, број 22/08), Председник 

општине Неготин,  д о н е о  ј е  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I Овлашћује се Валентина Ђуричић, 

шеф Одељења за буџет, финансије и 

локалну пореску администрацију 

Општинске управе општине Неготин, да 

одлучује по захтевима за одлагање плаћања 

пореског дуга по основу изворних прихода 

општине Неготин, сходно члану 73. Закона 

о пореском поступку и пореској 

администрацији и другим прописима из 

области утврђивања, праћења и наплате 

изворних јавних прихода општине Неготин. 

 

Ово овлашћење ће се примењивати 

до опозива. 
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II Ступањем на снагу овог решења 

престаје да важи решење број 031-28/2014-

II/04 од 21.08.2014. године („Службени лист 

општине Неготин“, број 27/2014). 

 

III Решење ступа на снагу даном 

доношења и биће објављено у „Службеном 

листу општине Неготин“. 

 

Број: 031-9/2015-II/04 

Датум: 01.04.2015. године 

Н е г о т и н 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
Јован Миловановић, дипл. инж. елекротехнике,с.р. 

 

 

 
 

На основу члана 51. став 2.  Статута 

општине Неготин (“Сл. лист општине Неготин”, 

бр. 22/08), члана 21. Пословника Скупштине 

општине Неготин (“Сл. лист општине Неготин”, 

бр. 25/08) и члана 41. Одлуке о месној 

самоуправи (“Сл. лист општине Неготин”, бр. 

3/06 и 4/07), председник Скупштине општине 

Неготин, дана  25.03.2015.године, донео  је 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИЗМЕНИ  РЕШЕЊА О  ИМЕНОВАЊУ 

ПРИВРЕМЕНОГ САВЕТА 

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ БУКОВЧЕ 

  

Члан 1. 

  Meња се Решење о именовању 

привременог савета Месне заједнице Буковче 

број 016-37/ 2015-I/08 од 06.02.2015.године и то 

у делу члана 1. на тај начин што под редним 

бројем 2. уместо Драгиша Цивишић, треба да 

стоји Пера Патлиџановић. 

 

Члан 2. 

У осталим деловима  Решење о 

именовању привременог члана савета Месне 

заједнице Буковче број 016-37/ 2015-I/08 од 

06.02.2015.године остаје непромењено. 

 

 

 

 

 

Члан 3. 

 Решење објавити у „Службеном листу 

општине Неготин“. 

 

Број:016-56 / 2015-I/08 

25.03.2015.године 

Н е г о т и н 

 

 ПРЕДСЕДНИК, 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

др мед. Љубисав Божиловић,с.р. 

 

 

На основу члана 30. Одлуке о 

месној самоуправи („Сл.лист општине 

Неготин“, бр. 3/06 и 4/07) и члана 51.став 2. 

Статута општине Неготин („Сл.лист 

општине Неготин“, бр. 22/008), доносим 

 

ОДЛУКУ O ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ 

О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА 

ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ 

ЗАЈЕДНИЦЕ МИХАЈЛОВАЦ 

 

Члан 1. 

 У члану 2. Одлуке о расписивању 

избора за чланове Савета Месне заједнице 

Михајловац: број 013-19/2015-I/08 од  03. 

04. 2015. године мења се бирачко место, 

тако да ће се избори за чланове Савета 

Месне заједнице Михајловац одржати у 

просторијама АМБУЛАНТЕ у Михајловцу. 

 

Члан 2. 

У осталом делу Одлука остаје на 

снази. 

Члан 3. 

Одлука ступа на снагу даном 

објављивања у „Службеном листу општине 

Неготин“, а биће објављена и на огласној 

табли месне заједнице. 

 

Број:013-37/2015-I/08 

07. 04. 2015. године 

Неготин 

                                                                                                            

                  ПРЕДСЕДНИК, 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН                       

        др мед. Љубисав Божиловић,с.р. 
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С А Д Р Ж А Ј: 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН: 

 

 

1. Решење о образовању Комисије за реализацију Програма мера подршке за 

спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине  

Неготин у 2015. години                                                 248 

2. Програм  о стипендирању студената на факултетима, академијама, вишим  

школама и талентованих ученика средњих школа      249 

3. Решење о овлашћењу                               249 

 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

 

 

1. Решење о измени Решења о именовању привременог Савета Месне 

заједнице Буковче          250 

            2. Одлука о измени Одлуке о расписивању избора за чланове Савета 

Месне заједнице Михајловац        250  


