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Република Србија
ОПШТИНА НЕГОТИН
Председник општине Неготин
број 404-286 /2016-II/07
12.08.2016.год.
Неготин
На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ број 129/07,
83/2014-др.закон), члана 62. Статута општине Неготин („Сл.лист општине Неготин“ број
9/2015- пречишћен текст), а у вези чл.33. Закона о јавној својини („Сл.гласник РС“,
бр.72/2011, 88/2013 и 105/2014) и Одлуке Општинског већа општине Неготин број 404267/2016-III/07 oд 29.07.2016.год, председник општине Неготин, доноси:
Р Е Ш Е Њ Е
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНЕ ПРОДАЈЕ
СЛУЖБЕНОГ АУТОМОБИЛА ОПШТИНЕ НЕГОТИН - ПУТЕМ ЈАВНОГ
НАДМЕТАЊА
Члан 1.
Образује се Комисија за спровођење поступка јавне продаје службеног аутомобила општине
Неготин (марке Опел Омега – Одлука Општинског већа општине Неготин број 404-267/2016-III/07 од
29.07.2016.год.), у следећем саставу:
1.
2.
3.

Миле Траиловић, Служба за скупштинске и нормативно-правне послове,
председник,
Воја Кожицић, Служба за заједничке послове, општинског услужног центра и
информатике, члан,
Анита Ристић, Одељење за буџет, финансије и локалну пореску администрацију,
члан.
Члан 2.
Задаци Комисије су следећи:

-

јавно оглашавање продаје службеног аутомобила „Опел Омеге“
утврђивање правила о поступку јавног надметања – лицитације
за продају моторног возила у власништву општине Неготин
избор најповољније понуде о куповини службеног аутомобила
предлог Председнику општине о закључивању уговора о отуђењу
службеног аутомобила, са лицем које је дало најповољнију понуду
Члан 3.
Мандат комисије је орочен до окончања поступка продаје службеног аутомобила „Опел Омеге“.
Члан 4.
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Неготин“

Председник општине Неготин,
Јован Миловановић ,дипл.инж.електротехнике,с.р.
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Република Србија
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
Одељење за буџет, финансије и локалну пореску администрацију
Број: 401-462/2016-IV/04
05.08.2016. године
Неготин
На основу члана 61. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“,број:
54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/2013,63/2013-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 ДОМУ КУЛТУРЕ
НЕГОТИН У 2016. ГОДИНИ
I
Одобрава се промена апропријација Дому културе „Стеван Мокрањац“ 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 1201-0001, функцију 820- услуге
културе,позицију 205 – специјализоване услуге , у износу од 150.000,00 динара и позицију 213– машине и
опрема, у износу од 60.000,00 динара , извор финансирања 01, ради обезбеђења средстава за редован рад
Дома културе „Стеван Мокрањац“ Неготин.
II
Измена апропријација ће се извршити умањењем позиције Одлуке о буџету општине
Неготин за 2016.годину, и то:
- позиција 205– специјализоване услуге,за 3,52 %,економска класификација 424200- услуге
образовања,културе и спорта, у износу од 150.000,00 динара и
позиција 213– машине и опрема,за 6,22 %,економска класификација
512200административна опрема, у износу од 60.000,00 динара.
III
Износ од 210.000,00 динара, преусмерава се за намене недовољно планиране Одлуком о
буџету општине Неготин за 2016.годину и Финансијским планом Дома културе „Стеван Мокрањац“
Неготин за 2016. годину,а ради обезбеђења средстава за редован рад Дома културе „Стеван Мокрањац“
Неготин и то на позицији 204-услуге по уговору,економска класификација 423100- административне
услуге,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 Дома културе „Стеван
Мокрањац“ Неготин за 2016. годину.
VI
О реализацији дате сагласности стараће се Одељење за буџет, финансије и локалну пореску
администрацију.

VII
Сагласност за промену апропријација Дому културе „Стеван Мокрањац“ Неготин, објавити у „Службеном
листу општине Неготин“.
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: Дому културе „Стеван Мокрањац“ Неготин, Управи за трезор
Експозитури Неготин, Одељењу за буџет, финансије и локалну пореску администрацију и архиви Општинске
управе општине Неготин.
ШЕФ ОДЕЉЕЊА
Валентина Ђуричи,с.р.
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ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН
1.

Решење о образовању Комисије за спровођење поступка јавне продаје службеног аутомобила
општине Неготин – путем јавног надметања
743

ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ,ФИНАНСИЈЕ И ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ
1.

Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених
Дому културе Неготин у 2016.години

744

