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На основу члана 44. Закона о локалној
самоуправи(„Сл.гласник Републике Србије“,број:
129/2007 и 83/2014-др.закони) и члана 64. Статута
општине Неготин („Службени лист општине
Неготин“, бр. 9/2015- пречишћен текст), а у вези
члана 25. Пословника о раду Општинског већа
општине Неготин („Сл.лист општине Неготин“,
бр. 23/2008 и 35/2014) Општинско веће општине
Неготин,
на
седници
одржаној
дана
29.07.2016.године, донело је
ОДЛУКУ
О ПРОДАЈИ СЛУЖБЕНОГ АУТОМОБИЛА
ОПШТИНЕ НЕГОТИН ПУТЕМ ЈАВНЕ
ПРОДАЈЕ
Члан. 1.
Овом Одлуком утврђује се продаја
службеног путничког аутомобила, и то, Опел
Омеге
3.0
MV6/4V,
број
шасије
WOLOVBP69W1237258,
број
мотора
X30XE08291174, година производње 1998.,
нерегистрован и није у возном стању.
Члан 2.
Продаја ће се извршити путем јавне
продаје, односно јавног оглашавања и усменог
јавног надметања.
Продајна вредност – почетна цена предмета
јавне продаје износи 16.000,оо динара
Члан. 3.
Поступак јавне продаје – јавног
оглашавања у складу са Законом, и јавног
надметања, спровешће Комисија за спровођење
поступка јавне продаје, коју ће
именовати
председник
Општине
Неготин
посебним
решењем.
Члан 4.
Одлуку објавити у „Службеном листу
општине Неготин“.
Број:404-267/2016-III/07
Дана:29.07.2016. године
Неготин
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН
ПРЕДСЕДНИК,
Јован Миловановић,
дипл.инж.електротехнике,с.р.

01.08.2016.

На основу члана 69. Закона о буџетском
систему
(„Службени гласник РС“,број:
54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/201
3,63/2013-испр.,108/2013,142/2014,68/2015 – др.
закон и 103/2015) и члана 15. Одлуке о буџету
општине Неготин за 2016. годину (“Сл. лист
општине Неготин”,број: 27/2015 и 11/2016),
Председник општине Неготин, д о н о с и
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
I
Из средстава утврђених Одлуком о
буџету општине Неготин за 2016.годину („Сл.
лист општине Неготин“, број: 27/2015 и 11/2016),
у разделу 4.- Општинска управа,глава 1.,програм
15.-локална
самоуправа
0602,
програмска
активност -функционисање локалне самоуправе и
градских општина 0602-0001, функција 111 –
извршни и законодавни органи, позиција 111,
економска класификација 499100 – средства
резерве – текућа резерва,одобравају се средства у
износу од 30.000,00 динара.
II
Средства из става 1.овог решења
распоређују се у оквиру раздела 4. главе 1.Општинска управа,програмa 11.-социјална и дечја
заштита
0901,програмскe активности –
прихватилишта,прихватне станице и друге врсте
смештаја 0901-0002,функцијe 111 – извршни и
законодавни органи,позицијe 105- накнаде за
социјалну заштиту из буџета - избеглице
,економскe класификацијe 472000- накнаде за
социјалну заштиту из буџета,у износу
од
30.000,00 динара.
III
О извршењу овог решења стараће се
Одељење за буџет, финансије и локалну пореску
администрацију.
IV
Решење објавити у „Службеном листу
општине Неготин“.

„Службени лист општине Неготин“

01.08.2016.

Образложење
На основу Обавештења председника
oпштине о доношењу решења из текуће
резерве,број: 401-426/2016-IV/04 од 06.07.2016.
године за одобравањем додатних средстава на
име учешћа општине на реализацији помоћи
Комесаријата за избеглице и миграције за набавку
грађевинског материјала за поправку или
адаптацију сеоских кућа са окућницом,одобравају
се додатна
средства у износу од 30.000,00
динара из текуће резерве.
Одлуком о буџету општине Неготин за
2016.годину („Сл. лист општине Неготин“, број:
27/2015 и 11/2016), у разделу 4., глави 1.Општинска управа,програму
11.-социјална и
дечја заштита 0901,програмској активности –
прихватилишта,прихватне станице и друге врсте
смештаја 0901-0002,функцији 111 – извршни и
законодавни органи, планирана
средства на
позицији 105- накнаде за социјалну заштиту из
буџета - избеглице ,економској класификацији
472000- накнаде за социјалну заштиту из буџета,
су недовољна за плаћања по Уговору о сарадњи
број:561-37/2015-II/01 од 18.05.2015. године и
Анекса I број 561-3/2016-II/01 од 18.05.2015.
године.
Из тог разлога и на основу свега напред
наведеног,одлучено је као у диспозитиву решења.
Решење доставити:Управи за трезор
Експозитури
Неготин, Одељењу за буџет,
финансије и локалну пореску администрацију и
архиви Општинске управе општине Неготин.

Број: 401-426/2016-II/04
Дана: 06.07.2016. године
Неготин
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН
Јован Миловановић,
дипл.инж.електротехнике,с.р.
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Одељење за општу управу, имовинске и стамбенокомуналне послове Општинске управе општине
Неготин, на основу члана 157. Закона о
безбедности саобраћаја на путевима („Сл. гласник
СРС“, број: 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 одлука УС , 55/2014, 96/2015 и 9/2016), члана 7.
Одлуке о техничком регулисању саобраћаја на
путевима и улицама за насеље Неготин
(„Службени лист општине Неготин“, број:
11/2016) и члана 192. Закона о општем управном
поступку („Сл. лист СРЈ“, број: 33/97 и 31/01 и
„Сл. гласник РС“, број: 30/2010), д о н о с и
РЕШЕЊЕ
О ПОСЕБНОМ РЕЖИМУ САОБРАЋАЈА У
ПЕШАЧКОЈ ЗОНИ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА
НЕГОТИН
1. Овим решењем утврђује се посебан режим
саобраћаја у пешачкој зони насељеног места
Неготин у којој је дозвољен искључиво саобраћај
пешака (у даљем тексту: пешачка зона).
Пешачка зона се простире правцем север - југ од
улице ЈНА до улице Станка Пауновића и обухвата
делове Трга Ђорђа Станојевића, Трга Стевана
Мокрањца и део улице Краљевића Марка.
Простор који обухвата пешачка зона је у следећим
границама:
- Са јужне стране са улицом Станка Пауновића,
- Са западне стране парком, улицом Иво Лоле
Рибара, све до улице ЈНА,
- Са северне стране улицом ЈНА и
- Са источне стране пословно-комерцијалним
објектима и јавним објектима ( зграда општине
Неготин и Републичке инспекције и порта Цркве
Св. Тројице ), који гравитирају ка пешачкој зони,
улицом Момчила Ранковића до раскрснице са
улицом Саве Драгојевића и улицом Хајдук
Вељковом.
2. Забрањује се саобраћај свих возила у пешачкој
зони.
3. Изузетно, Општинска управа општине НеготинОдељење надлежно за послове саобраћаја може да
одобри пролаз и заустављање власницима
односно корисницима моторних возила у
пешачкој зони (у даљем тексту: Општинска
управа) и то:
- возилима која врше снадбевање предузећа,
радњи и угоститељских објеката, чија је укупна
маса до 3,5 т, у периоду од 6,00 – 9,00 часова;
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- специјалним возилима за превоз новца, у
периоду од 8,00 – 16,00 часова;
- специјалним возилима за превоз вредносних
папира и поштанских пошиљки, у периоду од
6,00 – 16,00 часова;
- возилима за потребе селидбе, у периоду од 23,00
– 9,00 часова;
- возилима за потребе грађења, извођење радова на
адаптацији, санацији и одржавању објеката,
одржавања свечаности, приредби, изложби и
других посебних потреба, чија је укупна маса већа
од 3,5 т у периоду, који одобри Општинска управа,
на основу претходно прибављене сагласности
управљача општинских путева, односно улица ,
Јавног предузећа за грађевинско земљиште
општине Неготин (у даљем тексту:Јавно предузеће
);
Уколико се при кретању возила из претходног
става, оштети улична конструкција и/или друга
комунална инфраструктура, Јавно предузеће или
надлежно комунално предузеће ће исту довести у
пређашње стање о трошку подносиоца захтева.
4. Без одобрења надлежног Одељења општинске
управе у пешачкој зони града Неготина могу се
кретати и заустављати следећа моторна возила и
то:
- возила државних органа и организација и
страних делегација, у периоду од 00,00 – 24,00
часова;
- санитетска возила, возила ватрогасне службе,
возила ЈКП „Бадњево“ Неготин и других јавних
предузећа чији је оснивач општина Неготин и
јавних предузећа чији је оснивач Република
Србија, којима се врше интервенције, уз радни
налог у периоду од 00,00 – 24,00 часова;
- путничка возила за превоз особа са
инвалидитетим у периоду од 00,00 – 24,00 часова;
4. Одобрење за пролаз и заустављање моторних
возила у пешачкој зони града Неготина издаје
Општинска управа општине Неготин - Одељење
надлежно за послове саобраћаја.
Одобрење за пролаз и заустављање моторних
возила у пешачкој зони града Неготина издаје се у
форми решења на период од 12 месеци, за које се
плаћа локална административна такса прописана
Одлуком о локалним административним таксама.
Одобрење престаје да важи пре истека периода на
који је издато, ако ималац одобрења исто не
користи у складу са условима наведеним у
одобрењу.

01.08.2016.

О престанку важења одобрења одлучује
Општинска управа по службеној дужности, на
основу записника саобраћајног инспектора о
утврђеној неправилности у његовом коришћењу.
5. Возилима из тачке 3. и 4. овог решења
дозвољава се кретање брзином кретања пешака,
тако да не угрожавају пешаке.
6.
Послове
инспекцијског
надзора
над
спровођењем овог решења и одобрења издатих на
основу овог решења, обавља Општинска управаОдељење за инспекцијске послове, преко
саобраћајног инспектора.
7. Ступањем на снагу овог Решења престаје да
важи Решење о техничком регулисању саобраћаја
у граду Неготину ( “Службени лист општине
Неготин“, број: 6/2009, 15/2009, 17/2010, 28/2010 и
23/2011).
Ово Решење ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу општине
Неготин“.
Број: 344-129/2016-IV/01
Датум: 29. јул 2016.године
Неготин
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ,
ИМОВИНСКЕ И СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ
ПОСЛОВЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
ОПШТИНЕ НЕГОТИН

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ
НЕГОТИН
НАЧЕЛНИК,
Надежда Тодоровић, дипл.правник,с.р

01.08.2016.
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Република Србија
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ
НЕГОТИН
Одељење за буџет, финансије и локалну
пореску администрацију
Број: 401-448/2016-IV/04
28.07.2016. године
Неготин

На основу члана 61. Закона о буџетском систему
(„Службени
гласник
РС“,број:
54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/201
3,63/2013-испр.,108/2013, 142/2014, 68/2015 – др.
закон и 103/2015), и члана 15. Одлуке о буџету
општине Неготин за 2016. годину (“Сл. лист
општине Неготин”,број: 27/2015 и 11/2016)
Одељење за буџет, финансије и локалну пореску
администрацију, д о н о с и
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ПРОМЕНУ
АПРОПРИЈАЦИЈА ОДОБРЕНИХ
МУЗЕЈУ КРАЈИНЕ НЕГОТИН У 2016.
ГОДИНИ
I
Одобрава
се
промена
апропријација Музеју Крајине Неготин , у
оквиру законом предвиђене могућности , за
раздео 4, главу 11 –Установе у култури, програм
13-развој културе 1201, програмску активност функционисање локалних установа културе 12010001, функцију 820- услуге културе,позицију 212
–зграде и грађевински објекти, економска
класификација
511300-капитално одржавање
зграда и објеката ,извор финансирања 07трансфери од других нивоа власти,у износу од
500.000,00 динара, ради обезбеђења средстава за
реализовање
Пројекта
„Реконструкција
електричних инсталација у Музеју Крајине“.
II
Измена апропријација ће се
извршити умањењем позиције Одлуке о буџету
општине Неготин за 2016.годину, и то:
- позиција 212 – зграде и
грађевински објекти,економска класификација
511300-капитално одржавање зграда и објеката, у
износу од 500.000,00 динара.
III
Износ од 500.000,00 динара,
преусмерава се за намене недовољно планиране
Одлуком о буџету општине Неготин за
2016.годину и Финансијским планом Музеја
Крајине
Неготин
за 2016. годину,а ради
обезбеђења средстава за реализовање Пројекта
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„Реконструкција електричних инсталација у
Музеју Крајине“ и то на позицији 213-машине и
опрема,економска
класификација
512200административна опрема,у оквиру раздела , главе,
програма, програмске активности , функције и
извора финансирања из става 1 овог решења.
IV
О промени одобрене апропријације на
начин утврђен ставом II и III, упознати
председника општине Неготин.
V
За износ одобрене промене апропријација
извршити измене распоређених средстава на
одговарајућим позицијама Одлуке о буџету
општине Неготин и Финансијског плана Музеја
Крајине Неготин за 2016. годину.
VI
О реализацији дате сагласности стараће
се Одељење за буџет, финансије и локалну
пореску администрацију.
VII
Сагласност за промену апропријација
Музеја Крајине Неготин, објавити у „Службеном
листу општине Неготин“.
РЕШЕЊЕ
ДОСТАВИТИ:
Музеју
Крајине Неготин , Управи за трезор Експозитури
Неготин, Одељењу за буџет, финансије и локалну
пореску администрацију и архиви Општинске
управе општине Неготин.
ШЕФ ОДЕЉЕЊА
Валентина Ђуричић,с.р.
Република Србија
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ
НЕГОТИН
Одељење за буџет, финансије и локалну
пореску администрацију
Број: 401-413/2016-IV/04
04.07.2016. године
Неготин
На основу члана 61. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник РС“,број: 54/2009, 73/2010,
101/2010,
101/2011,93/2012,62/2013,63/2013испр.,108/2013,142/2014,68/2015 – др. закон и
103/2015), и члана 15. Одлуке о буџету општине
Неготин за 2016. годину (“Сл. лист општине
Неготин”,број: 27/2015 и 11/2016) Одељење за
буџет, финансије
и локалну пореску
администрацију,д о н о с и
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РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ПРОМЕНУ
АПРОПРИЈАЦИЈА ОДОБРЕНИХ
ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ
НЕГОТИН У 2016. ГОДИНИ
I
Одобрава
се
промена
апропријација Општинској управи
општине
Неготин,
у оквиру законом
предвиђене
могућности до 5% апропријације,раздео 4. глава
1.
програм 15-локална самоуправа 0602,
програмска активност- информисање
06020006,функција 830 – услуге емитовања и
штампања,позиција 84- услуге по уговорурасподела средстава по конкурсу, економска
класификација 423400-услуге информисања,извор
финансирања 01, у укупном износу од 40.000,00
динара, ради обезбеђења средстава за редован рад
Општинске управе општине Неготин.
II
Измена апропријација ће се
извршити умањењем позиције Одлуке о буџету
општине Неготин за 2016.годину, и то:
- позиција
84- услуге по уговорурасподела средстава по конкурсу, за 0,50
%,економска
класификација
423400-услуге
информисања,у износу од 40.000,00 динара.
III
Износ
од
40.000,00
динара,преусмерава се за намене недовољно
планиране Одлуком о буџету општине Неготин за
2016.годину,а ради обезбеђења средстава за
редован рад Општинске управе општине Неготин
и то на новој позицији 84/1-дотације невладиним
организацијама,економска класификација 481900
– дотације осталим непрофитним институцијама,
у оквиру раздела,главе, програма, програмске
активности и функције из става 1. овог решења.
IV
О промени одобрене апропријације на
начин утврђен ставом II и III, упознати
председника општине Неготин.
V
За износ одобрене промене апропријација
извршити измене распоређених средстава на
одговарајућим позицијама Одлуке о буџету
општине Неготин за 2016.годину и Финансијског
плана за рад Општинске управе општине Неготин
за 2016. годину.

01.08.2016.

VI
О реализацији дате сагласности стараће
се Одељење за буџет,финансије и локалну пореску
администрацију.
VII
Сагласност за промену апропријација
Општинској управи општине Неготин, објавити у
„Службеном листу општине Неготин“.
РЕШЕЊЕ
ДОСТАВИТИ:
Управи за трезор Експозитури Неготин, Одељењу
за буџет, финансије и локалну пореску
администрацију и архиви Општинске управе
општине Неготин.
ШЕФ ОДЕЉЕЊА
Валентина Ђуричић,с.р.

Република Србија
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ
НЕГОТИН
Одељење за буџет, финансије и локалну
пореску администрацију
Број: 401-412/2016-IV/04
01.07.2016. године
Неготин
На основу члана 61. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник РС“,број: 54/2009, 73/2010,
101/2010,101/2011,93/2012,62/2013,63/2013испр.,108/2013,142/2014,68/2015 – др. закон и
103/2015), и члана 15. Одлуке о буџету општине
Неготин за 2016. годину (“Сл. лист општине
Неготин”,број: 27/2015 и 11/2016) Одељење за
буџет, финансије
и локалну пореску
администрацију,д о н о с и
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ПРОМЕНУ
АПРОПРИЈАЦИЈА ОДОБРЕНИХ
ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ
НЕГОТИН У 2016. ГОДИНИ
I
Одобрава
се
промена
апропријација Општинској управи
општине
Неготин,
у оквиру законом
предвиђене
могућности до 5% апропријације,раздео 4. глава
2.
програм 15-локална самоуправа 0602,
програмска активност- функционисање локалне
самоуправе и градских општина
06020001,функција 160 – опште јавне услуге које нису
класификоване на другом месту,позиција 114куповина стамбеног простора-израда техничке
документације и изградња станова за ромску

01.08.2016.
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популацију, економска класификација 511100куповина зграда и објеката,извор финансирања
13, у укупном износу од 721.000,00 динара, ради
обезбеђења средстава за редован рад Општинске
управе општине Неготин.
II
Измена апропријација ће се
извршити умањењем позиције Одлуке о буџету
општине Неготин за 2016.годину, и то:
- позиција 114- куповина стамбеног
простора-израда техничке документације и
изградња станова за ромску популацију, за 2,72
%,економска класификација 511100-куповина
зграда и објеката,у износу од 721.000,00 динара.
III
Износ
од
721.000,00
динара,преусмерава се за намене недовољно
планиране Одлуком о буџету општине Неготин за
2016.годину,а ради обезбеђења средстава за
редован рад Општинске управе општине Неготин
и
то
на
новој
позицији
114/1земљиште,економска класификација 541100 –
земљиште , у оквиру раздела ,главе , програма ,
програмске активности и функције из става 1.
овог решења.
IV
О промени одобрене апропријације на
начин утврђен ставом II и III, упознати
председника општине Неготин.
V
За износ одобрене промене апропријација
извршити измене распоређених средстава на
одговарајућим позицијама Одлуке о буџету
општине Неготин за 2016.годину и Финансијског
плана за рад Општинске управе општине Неготин
за 2016. годину.
VI
О реализацији дате сагласности стараће
се Одељење за буџет,финансије и локалну пореску
администрацију.
VII
Сагласност за промену апропријација
Општинској управи општине Неготин, објавити у
„Службеном листу општине Неготин“.
РЕШЕЊЕ
ДОСТАВИТИ:
Управи за трезор Експозитури Неготин, Одељењу
за буџет, финансије и локалну пореску
администрацију и архиви Општинске управе
општине Неготин.
ШЕФ ОДЕЉЕЊА
Валентина Ђуричић,с.р.
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Република Србија
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ
НЕГОТИН
Одељење за буџет, финансије и локалну
пореску администрацију
Број: 401-438/2016-IV/04
20.07.2016. године
Неготин
На основу члана 61. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник РС“,број: 54/2009, 73/2010,
101/2010,101/2011,93/2012,62/2013,63/2013испр.,108/2013,142/2014,68/2015 – др. закон и
103/2015), и члана 15. Одлуке о буџету општине
Неготин за 2016. годину (“Сл. лист општине
Неготин”,број: 27/2015 и 11/2016) Одељење за
буџет, финансије
и локалну пореску
администрацију,д о н о с и
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА
ПРОМЕНУ АПРОПРИЈАЦИЈА
ОДОБРЕНИХ ОПШТИНСКОЈ
УПРАВИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН У
2016. ГОДИНИ
I
Одобрава
се
промена
апропријација Општинској управи
општине
Неготин,
у оквиру законом
предвиђене
могућности до 5% апропријације,раздео 4. глава
3.
програм 3-локални економски развој
1501,програмска
активностунапређење
привредног амбијента 1501-0002,функција 474 –
вишенаменски развојни пројекти,позиција 117услуге по уговору,економска класификација
423500-стручне услуге,извор финансирања 06, у
износу од 3.000,00 динара, ради обезбеђења
средстава за редован рад Општинске управе
општине Неготин.
II
Измена апропријација ће се
извршити умањењем позиције Одлуке о буџету
општине Неготин за 2016.годину, и то:
- позиција 117- услуге по уговору, за
0,03 %, економска класификација 423500-стручне
услуге,у износу од 3.000,00 динара.
III
Износ
од
3.000,00
динара,преусмерава се за намене недовољно
планиране Одлуком о буџету општине Неготин за
2016.годину,а ради обезбеђења средстава за
редован рад Општинске управе општине Неготин
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и то на новој позицији 120/1-пратећи трошкови
задуживања,економска класификација 444100 –
негативне курсне разлике, у оквиру раздела
,главе, програма , програмске
активности и
функције из става 1. овог решења.
IV
О промени одобрене апропријације на
начин утврђен ставом II и III, упознати
председника општине Неготин.
V
За износ одобрене промене апропријација
извршити измене распоређених средстава на
одговарајућим позицијама Одлуке о буџету
општине Неготин за 2016.годину и Финансијског
плана за рад Општинске управе општине Неготин
за 2016. годину.

01.08.2016.

VI
О реализацији дате сагласности стараће
се Одељење за буџет,финансије и локалну пореску
администрацију.
VII
Сагласност за промену апропријација
Општинској управи општине Неготин, објавити у
„Службеном листу општине Неготин“.
РЕШЕЊЕ
ДОСТАВИТИ:
Управи за трезор Експозитури Неготин, Одељењу
за буџет, финансије и локалну пореску
администрацију и архиви Општинске управе
општине Неготин.
ШЕФ ОДЕЉЕЊА
Валентина Ђуричић,с.р.

САДРЖАЈ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН

1. Одлука о продаји службеног аутомобила општине Неготин путем јавне продаје
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ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН
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ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ, ИМОВИНСКЕ И СТАМБЕНО – КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН

1.

Решење о посебном режиму саобраћаја у пешаћкој зони насељеног места Неготин

727

ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ, ФИНАНСИЈЕ И ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ
1.Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених
Музеју Крајине Неготин у 2016. години

729

2. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених
Општинској управи општине Неготин у 2016. години

730

3. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених
Општинској управи општине Неготин у 2016. години

730

4. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених
Општинској управи општине Неготин у 2016. години
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