Број 22 – Страна 1088

„Службени лист општине Неготин“

На основу члана 79. и 92. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр.
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,
62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014,
68/2015-др.закон, 103/2015 и 99/2016), члана
32.
Закона
о
локалној
самоуправи
(„Сл.гласник РС“, бр. 129/2007 и 83/2014др.закон) и члана 42. Статута општине
Неготин („Сл. лист општине Неготин“,
бр.9/2015-пречишћен
текст)
Скупштина
општине Неготин на седници одржаној дана
28.12.2016. године, донела је

ОДЛУКУ
О АНГАЖОВАЊУ РЕВИЗОРА ЗА
ОБАВЉАЊЕ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ
ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА
ОПШТИНЕ НЕГОТИН ЗА 2016. ГОДИНУ

Члан 1.
За завршни рачун буџета општине
Неготин за 2016. годину, ангажоваће се
екстерни ревизор у складу са чланом 92.
Закона о буџетском систему („Сл.гласник
РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011,
93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013,
142/2014, 68/2015-др.закон, 103/2015 и
99/2016).

Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог
дана од дана доношења и исту објавити у
„Службеном листу општине Неготин“.

Број: 417-6/2016-I/08
Дана: 28.12.2016. године
Негот ин

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
ПРЕДСЕДНИК,
др мед. Љубисав Божиловић,с.р.

28.12.2016.

На основу члана 32. тачка 6. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Србије“, број 129/2007 и 83/2014 –
др.закон), члана 3. тачка 24. и члана 7. став 1.
тачка 1. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник Републике Србије“, број
124/2012, 14/2015 и 68/2015), и члана 42.
тачка 52. Статута општине Неготин
(„Службени лист општине Неготин“, број
9/2015 – пречишћен текст), Скупштина
општине Неготин, на седници одржаној дана
28.12.2016.године, донела је
ОДЛУКУ
О ДОДЕЉИВАЊУ ИСКЉУЧИВОГ
ПРАВА ЈАВНOМ ПРЕДУЗЕЋУ ЗА
КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
“БАДЊЕВО” НЕГОТИН
ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ОПШТИНА
НЕГОТИН НА ОБАВЉАЊЕ
ДЕЛАТНОСТИ ПРУЖАЊА УСЛУГА У
2017. ГОДИНИ
Члан 1.
Јавном предузећу за комуналне
делатности „Бадњево“ Неготин, чији је
оснивач општина Неготин, ДОДЕЉУЈЕ СЕ
искључиво право на обављање
делатности пружања услуга одређених
одлукама о оснивању и статуту овог јавног
предузећа, на територији општине Неготин и
од значаја за општину Неготин.
Члан 2.
Делатности из члана 1. ове Одлуке
обављаће се у складу са планираним
средствима према Одлуци којом се утврђује
буџет општине Неготин за 2017. годину.
Члан 3.
За обављање делатности из члана 1.
ове Одлуке неће се примењивати Закон о
јавним набавкама („Службени гласник
Републике Србије“, број 124/2012, 14/2015 и
68/2015)
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном
листу општине Неготин“.
Број: 023-27/2016-I/08
28.12.2016. године
Неготин
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
ПРЕДСЕДНИК,
др мед. Љубисав Божиловић,с.р.

28.12.2016.

„Службени лист општине Неготин“

На основу одредбе члана 543. и
одредбе члана 540. став 3. Закона о
привредним друштвима („Сл. гласник РС“,
бр. 36/2011, 99/2011, 84/2014-др. закон и
5/2015) и члана 42. став 1. тачке 52. Статута
општине Неготин („Сл. лист општине
Неготин“, бр. 9/2015-пречишћен текст)
Скупштина општине Неготин на седници
одржаној 28.12.2016. године, д о н е л а ј е
ОДЛУКУ
О ОКОНЧАЊУ ПОСТУПКА
ЛИКВИДАЦИЈЕ
Члан 1.
Над Установом за омладину и спорт
на територији општине Неготин са седиштем
у Неготину ул. Кнез Михајлова број 22
уписаним у Регистар привредних субјеката
Агенције за привредне регистре, матични
број 17779095 покренут је поступак
ликвидације дана 28.01.2010. године.
Како су истекли Законом прописани
рокови за обавештење и пријаву потраживања
поверилаца и како је Установа обавила све
прописане радње у сврху спровођења
поступка ликвидације, те како се против
Установе не воде никакви други поступци то
Скупштина доноси Одлуку о окончању
поступка ликвидације.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном листу
општине Неготин“.
Број: 022-39/2016-I/08
28.12.2016. године
Неготин
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
ПРЕДСЕДНИК,
др мед. Љубисав Божиловић,с.р.

Број 22 – Страна 1089

На основу члана 28.став 2. Закона о
комуналним
делатностима
(„Службени
гласник РС„бр. 88/2011) члана 69. став 1.
тачка 3. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС„бр. 15/2016) и члана
42. став 1. тачка 35. Статута општине
Неготин („Службени лист општине Неготин„
бр. 9/2015-пречишћен текст), Скупштина
општине Неготин, на седници одржаној
28.12.2016. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП
„БАДЊЕВО“НЕГОТИН О
УТВРЂИВАЊУ ЦЕНА КОМУНАЛНИХ
УСЛУГА БР. 1849-05/2016-5 ОД
23.06.2016.ГОДИНЕ

I.
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на
Одлуку о утврђивању цена комуналних
услуга
бр.
1849-05/2016-5
од
23.06.2016.године, коју је донео Надзорни
одбор ЈКП
„Бадњево“ Неготин.

II.
Решење и Одлуку Надзорног одбора
ЈКП „Бадњево“ Неготин бр. 1849-05/2016-5
од 23.06. 2016.године,објавити у „Службеном
листу општине Неготин“.
Број: 380-14/2016-I/08
28.12.2016..године
Неготин

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
ПРЕДСЕДНИК,
др.мед. Љубисав Божиловић с.р.

Број 22 – Страна 1090

„Службени лист општине Неготин“

28.12.2016.

На основу члана 31. Статута Јавног предузећа за комуналне делатности „Бадњево“ Наготин,
Надзорни одбор ЈКП „Бадњево“ Неготин, разматрајући предлог утврђивања цена комуналних
услуга на својој седници одржаној дана 23.06.2016. године, донео је
ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА
1. На основу Калкулација и предлога цена утврђују се цене комуналних услуга: воде, канализације
и изношења смећа, без обрачунатог ПДВ-а и то:
ВОДА
Ред.бр.

Врсте услуге

јед.мере

цена/дин.

1.

Домаћинство

м³

40,92

2.

Установе

м³

74,22

м³

111,33

м³

30 % од цене воде

3.
Привреда
4. Хаваријска цена воде без обрачунавања
канализације*

*Право на хаварисјку цену воде имају корисници за које овлашћена служба ЈКП“Бадњево“
Неготин утврди да нису могли да примете хаварију на водоводној мрежи, а обрачун у датом
обрачунском периоду је већи 10 и више пута од просечне потрошње у претходној години.
КАНАЛИЗАЦИЈА
Ред.бр.
1.

Врсте услуге
Домаћинство

јед.мере

цена/дин.

м³

19,49

2.

Установе

м³

37,12

3.

Привреда

м³

55,68

јед. мере
по становнику
врећа од 60 л

цена/дин.
107,70 дин/месечно
210,00 дин/месечно

ИЗНОШЕЊЕ СМЕЋА
1

Домаћинства

Установе и привреда
- врећа 60 л
- канта од 120 л
- контејнер V= 1,1 m³
- контејнер V= 5 m³ - користи се само за
избацивање кабастог и грађевинског отпада, од правних
и физифких лица, закуп за један дан

2.

304,00 дин/месечно
600,00 дин/месечно
1,440,00 дин/месечно
2.500,00 дин/комад

- Све наведене посуде се празне обавезно једанпут недељно по утврђеном редоследу, а
контејнери могу и више пута по позиву корисника.
2. Одлука ступа на снагу по добијању сагласности од оснивача.
3. Одлуку доставити: оснивачу на сагласност, директору, тех. директору, служби
рачуноводства и архиви.

Број: 1849-05/2016-5
23.06.2016. године
Неготин

НАДЗОРНИ ОДБОР ЈКП „БАДЊЕВО“ НЕГОТИН
Председник Надзорног одбора,
Драган Благојевић,с.р.

28.12.2016.

„Службени лист општине Неготин“

Број 22 – Страна 1091

На основу члана 28.став 2. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС„бр. 88/2011)
члана 69. став 1. тачка 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС„бр. 15/2016) и члана
42. став 1. тачка 35. Статута општине Неготин („Службени лист општине Неготин„ бр. 9/2015пречишћен текст), Скупштина општине Неготин, на седници одржаној 28.12.2016. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП
„БАДЊЕВО“НЕГОТИН О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНА ГРОБЉАНСКИХ УСЛУГА БР. 184905/2016-5/1 ОД 23.06.2016.ГОДИНЕ

III.

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о утврђивању цена гробљанских услуга бр.
1849-05/2016-5/1 од 23.06.2016.године, коју је донео Надзорни одбор ЈКП
„Бадњево“ Неготин.

IV.

Решење и Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Бадњево“ Неготин бр. 1849-05/2016-5/1
од 23.06. 2016.године,објавити у „Службеном листу општине Неготин“.

Број: 380-15/2016-I/08
28.12.2016.године
Неготин

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
ПРЕДСЕДНИК,
др.мед. Љубисав Божиловић с.р.

Број 22 – Страна 1092

„Службени лист општине Неготин“

28.12.2016.

На основу члана 31. Статута Јавног предузећа за комуналне делатности „Бадњево“ Наготин,
Надзорни одбор ЈКП „Бадњево“ Неготин, разматрао је предлог цена гробљанских услуга бр. 172005/2016 на својој седници одржаној дана 23.06.2016. године и донео је

ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНА ГРОБЉАНСКИХ УСЛУГА

1. На основу предлога Гробљанских услуга утврђују се цене комуналних услуга- гробљанских
услуга, без обрачунатог ПДВ-а и то:

1. Гробљанске услуге
Ред.бр.

Врсте услуге

јед.мере

цена/дин

1. Сахрана - ручни ископ

дин/ком

6.980.00

2.Сахрана - укоп покојника у гробницу

дин/ком

6,400,00

3. Укоп урне у гробницу

дин/ком

3,480,00

4. Укоп новорођенчади и делова тела

дин/ком

3,480,00

5. Укоп социјалних случајева
6. Закуп гробног места, одржавање и чишћење гробног
места
7. Закуп земљишта за сопствене капеле

дин/ком

6,980,00

дин/м²

230,00

дин/м²

180,00

8. Трошкови коришћења прихватне капеле

дин/сат

115.00

9. Преуређење гробног места

дин/ком

3.480,00

У цену закупа гробног места и капеле урачунато је и одржавање гробља.

2. Одлука ступа на снагу даном доношења, а примењиваће се по добијању сагласности од
оснивача.
3. Одлуку доставити: оснивачу на сагласност, директору, тех. директору, служби
рачуноводства и архиви.
НАДЗОРНИ ОДБОР ЈКП „БАДЊЕВО“ НЕГОТИН

Број: 1849-05/2016-5/1
23.06.2016. године
Неготин

Председник Надзорног одбора,
Драган Благојевић,с.р.

28.12.2016.

„Службени лист општине Неготин“

Број 22 – Страна 1093

На основу члана 32. тачка 20. Закона
о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр.
129/2007 и 83/2014-др.закон) и члана 42.
тачка 34.
Статута општине Неготин
(„Сл.лист општине Неготин“, број: 9/2015пречишћен текст), Скупштина општине
Неготин на седници одржаној дана
28.12.2016. године, д о н е л а ј е

На основу члана 32. тачка 20. Закона о
локалној самоуправи („Сл.гласник РС“,
129/07 и 83/2014 – др.закон) и члана 42.
тачка 34. Статута општине Неготин.
(«Сл.лист општине Неготин», број: 9/2015пречишћен текст), Скупштина општине
Неготин на седници одржаној 28.12.2016.
године, д о н е л а ј е

Р ЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ПРОГРАМ РАДА СА ФИНАНСИЈСКИМ
ПЛАНОМ ДОМА КУЛТУРЕ „СТЕВАН
МОКРАЊАЦ“НЕГОТИН
ЗА 2017. ГОДИНУ

Р ЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ПРОГРАМ РАДА СА ФИНАНСИЈСКИМ
ПЛАНОМ ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА
НЕГОТИН ЗА 2017. ГОДИНУ

Члан 1.

Члан 1.

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на
Програм рада са финансијским планом Дома
културе „Стеван Мокрањац“ Неготин за
2017. годину, који је донео Управни одбор
Дома културе „Стеван Мокрањац“ Неготин,
на седници одржаној 14. децембра .2016.
године.

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на
Програм рада са финансијским планом
Историјског архива Неготин за 2017. годину,
који је донео Управни одбор Историјског
архива Неготин на седници одржаној 15.
децембра .2016. године.
Члан 2.

Члан 2.
Ово Решење објавити у „Службеном
листу општине Неготин“.

Број: 402-104/2016-I/08
Дана: 28.12.2016. године
Неготин

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
ПРЕДСЕДНИК,
др мед. Љубисав Божиловић,с.р.

Ово Решење објавити у „Службеном
листу општине Неготин“.
Број: 402-105/2016-I/08
Дана: 28.12.2016. године
Неготин

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
ПРЕДСЕДНИК,
др мед. Љубисав Божиловић,с.р.

Број 22 – Страна 1094

„Службени лист општине Неготин“

28.12.2016.

На основу члана 32. тачка 20. Закона
о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр.
129/2007 и 83/2014-др.закон) и члана 42.
тачка 34.
Статута општине Неготин
(„Сл.лист општине Неготин“, број: 9/2015пречишћен текст), Скупштина општине
Неготин на седници одржаној дана
28.12.2016. године, д о н е л а ј е

На основу члана 32. тачка 20. Закона
о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр.
129/2007 и 83/2014-др.закон) и члана 42.
тачка 34.
Статута општине Неготин
(„Сл.лист општине Неготин“, број: 9/2015пречишћен текст), Скупштина општине
Неготин на седници одржаној дана
28.12.2016.. године, д о н е л а ј е

Р ЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ПРОГРАМ РАДА СА ФИНАНСИЈСКИМ
ПЛАНОМ МУЗЕЈА КРАЈИНЕ ЗА 2017.
ГОДИНУ

Р ЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ПРОГРАМ РАДА СА ФИНАНСИЈСКИМ
ПЛАНОМ НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ
„ДОСИТЕЈ НОВАКОВИЋ“ НЕГОТИН ЗА
2017. ГОДИНУ
Члан 1.

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на
Програм рада са финансијским планом
Музеја Крајине за 2017. годину који је донео
Управни одбор Музеја Крајине, на седници
одржаној 13. децембра .2016. године.

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на
Програм рада са финансијским планом
Народне библиотеке „Доситеј Новаковић“
Неготин за 2017. годину, који је донео
Управни одбор Народне библиотеке „Доситеј
Новаковић“ Неготин на седници одржаној 14.
децембра 2016. године.

Члан 2.

Члан 2.

Ово Решење објавити у „Службеном
листу општине Неготин“.

Ово Решење објавити у „Службеном
листу општине Неготин“.

Број: 402-106/2016-I/08
Дана: 28.12.2016. године
Неготин

Број: 402-107/2016-I/08
Дана: 28.12.2016. године
Неготин

Члан 1.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
ПРЕДСЕДНИК,
др мед. Љубисав Божиловић ,с.р.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
ПРЕДСЕДНИК,
др мед. Љубисав Божиловић,с.р.

28.12.2016.
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На основу члана 32. тачка 20. Закона
о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр.
129/2007 и 83/2014-др.закон) и члана 42.
тачка 34.
Статута општине Неготин
(„Сл.лист општине Неготин“, број: 9/2015пречишћен текст), Скупштина општине
Неготин на седници одржаној дана
28.12.2016. године, д о н е л а ј е

На основу члана 32. тачка 20. Закона
о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр.
129/2007 и 83/2014-др.закон) и члана 42.
тачка 34.
Статута општине Неготин
(„Сл.лист општине Неготин“, број: 9/2015пречишћен текст), Скупштина општине
Неготин на седници одржаној дана
28.12.2016. године, д о н е л а ј е

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ПРОГРАМ РАДА ЗАВОДА ЗА
УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И
ПРОЈЕКТОВАЊЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН
ЗА 2017. ГОДИНУ
СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ПРОГРАМ РАДА ЦЕНТРА ЗА
СОЦИЈАЛНИ РАД У НЕГОТИНУ ЗА
2017. ГОДИНУ СА ФИНАНСИЈСКИМ
ПЛАНОМ

Члан 1.

Члан 1.

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на
Програм рада Завода за урбанистичко
планирање и пројектовање општине Неготин
за 2017. годину, са финансијским планом који
је донео Управни одбор Завода за
урбанистичко планирање и пројектовање
општине Неготин на седници одржаној 14.
децембра .2016. године.

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на
Програм рада Центра за социјални рад у
Неготину за 2017. годину са Финансијским
планом, који је Управни одбор Центра за
социјални рад Неготин донео на седници 14.
децембра 2016. године.

Члан 2.

Ово Решење објавити у «Службеном
листу општине Неготин».

Члан 2.

Ово Решење објавити у «Службеном
листу општине Неготин».

Број: 402-108/2016-I/08
Дана: 28.12.2016.године
Неготин

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
ПРЕДСЕДНИК,
др мед. Љубисав Божиловић,с.р.

Број: 402-109/2016-I/08
Дана: 28.12.2016. године
Неготин

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
ПРЕДСЕДНИК,
др мед.Љубисав Божиловић,с.р.
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На основу члана 32. тачка 20. Закона
о локалној самоуправи ( „Сл. гласник РС „
број 129/2007 и 83/2014- др. закон), а у вези
члана
60.,61.
и
64а.,
Закона
о
пољопривредном земљишту ( „Сл. гласник
РС „ 62/06, 65/08- др. закон, 41/09 и 112/2015)
и члана 42. тачка 38. Статута општине
Неготин ( „Сл. лист општине Неготин“ број
9/2015- пречишћен текст), Скупштина
општине Неготин, на седници одржаној
28.12. 2016.године, д о н е л а ј е
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА
ИЗРАДУ ПРЕДЛОГА ГОДИШЊЕГ
ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И
КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ
ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ НЕГОТИН
I
Образује се Комисија за израду
предлога Годишњег програма заштите,
уређења и коришћења пољопривредног
земљишта на територији општине Неготин ( у
даљем тексту : Комисија).
II
Комисију чине 7 чланова и то:
1. Срђан
Младеновић,
правник,
председник Комисије,
2. Неда Јанковић, правник, члан,
3. Бранкица Димитријевић, дипл. инж.
шумарства, члан,
4. Мартин
Поповић,
дипл.
инж.
пољопривреде, члан,
5. Ненад
Илић,
дипл.
инж.
пољопривреде, члан,
6. Драгана Јанићијевић, инж. геодезије,
члан,
7. Иван Ђорђев, геометар, члан.

III
Задатак Комисије је:
- да изради Предлог Годишњег
програма заштите,
уређења и
коришћења
пољопривредног
земљишта на територији општине
Неготин, у складу са одредбама
члана 60.,61. и 64а., Закона о
пољопривредном земљишту ( „Сл.
гласник РС „ 62/06, 65/08- др. закон,
41/09 и 112/2015), упутствима и
инструкцијама
надлежног
Министарства
за
послове
пољопривреде.

-

-

28.12.2016.

да прибави Мишљење Комисије за
давање мишљења, коју образује
Председник општине, а у складу са
чланом 60. став 3. Закона о
пољопривредном земљишту ( „Сл.
гласник РС „ 62/06, 65/08- др. закон,
41/09 и 112/2015).
да прибави писану сагласност
надлежног Министарства на предлог
Годишњег
програма
заштите,
уређења
и
коришћења
пољопривредног
земљишта
на
територији општине Неготин ( члан
60. став 4. Закона о пољопривредном
земљишту ( „Сл. гласник РС „,бр.
62/06, 65/08- др. закон, 41/09 и
112/2015).

IV
Комисија је дужна да ,сваке године
,предлог Годишњег програма из тачке III овог
решења изради и достави Општинском већу
општине Неготин, на усвајање, најкасније до
31. марта сваке текуће године, уз писану
сагласност надлежног Министарства.
V
Стручне и административне послове
за потребе Комисије обављаће Одељење за
друштвене делатности, привреду и развој
Општинске управе општине Неготин.
VI
Доношењем овог решења престаје да
важи решење о образовању Комисије за
израду
предлога
Годишњег
програма
заштите,
уређења
и
коришћења
пољопривредног земљишта на територији
општине Неготин за 2016.годину, број 320417/2015-I/08 од 28.12.2015. године.
VII
Ово решење објавити у „Службеном
листу општине Неготин“.
Број:320-569/2016-I/08
Дана: 28.12.2016.године
Неготин
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
ПРЕДСЕДНИК,
др.мед. Љубисав Божиловић,с.р.
На основу члана
36. Закона о
локалној самоуправи („Сл.гласник РС“,бр.

28.12.2016.

„Службени лист општине Неготин“

129/07 и 83/2014-др.закон) , члана 49. Статута
општине
Неготин
(„Сл.лист
општине
Неготин“,бр. 9/2015-пречишћен текст), а у
вези члана 7. Одлуке о утврђивању и
означавању назива насељених места, улица и
тргова,начину утврђивања кућних бројева и
означавању зграда бројевима на територији
општине
Неготин
(„Сл.лист
општине
Неготин“,бр. 17/2016), Скупштина општине
Неготин, на седници одржаној 28.12.2016.
године, донела ј е
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА
УТВРЂИВАЊЕ НАЗИВА УЛИЦА,
ТРГОВА И ДРУГИХ ДЕЛОВА
НАСЕЉЕНОГ МЕСТА
Члан 1.
ИМЕНУЈЕ
СЕ
комисија
за
утврђивање назива улица , тргова и других
делова насељеног места( у даљем тексту:
Комисија) , на период од четири година, у
следећем саставу:
1. Ненад Војиновић-председник
2. Рената Ђурђевић-члан
3. Милорад Грбовић-члан
4. Ивица Трајковић-члан
5. Татјана Панић-члан
Члан 2.
Задатак ове Комисије је да разматра
предлоге за утврђивање назива улица које
немају назив,тргова, заселака и других делова
насељеног места општине Неготин, да доноси
предлоге аката о давању назива улица тргова,
заселака и других делова насељеног места,
општине Неготин и доставља их Општинском
већу на разматрање.
Члан 3.
Стручне
и
административнотехничке послове за комисију врши Одељење
за општу управу, имовинске и стамбенокомуналне послове.
Члан 4.
Ово
Решење
објавити
у
„Службеном листу општине Неготин“.
Број: 015-4/2016-I/08
Дана: 28.12.2016.године
Неготин
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
ПРЕДСЕДНИК,
др мед. Љубисав Божиловић,с.р.
На основу члана 62. став 1. тачка 21.
Статута општине Неготин ( ,,Службени лист
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општине Неготин“, број:9/2015-пречишћен
текст), председник општине Неготин, дана
20.12.2016.године, д о н е о је
РЕШЕЊЕ
О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА
ИЗРАДУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ
ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА ОПШТИНЕ
НЕГОТИН ЗА 2017. ГОДИНУ
I
ФОРМИРА СЕ Комисија за израду
Локалног акционог плана запошљавања
општине Неготин за 2017. годину у следећем
саставу:
1. Милоје Банковић, Општинско
веће
општине
Неготин,
координатор
2. Дејан Тадић, Национална служба
за запошљавање Неготин, члан
3. Славица Вујаковић, Центар за
социјални рад Неготин, члан
4. Слађана Стојановић, Општинска
управа општине Неготин, члан
5. Маријана Ђорђевић, Општинска
управа општине Неготин, члан
6. Александра Матић, Општинска
управа општине Неготин, члан
7. Слободан Дијановић, Општинска
управа општине Неготин, члан
II
Задатак Комисије је да изради нацрт
Локалног акционог плана запошљавања
општине Неготин за 2017. годину, прибави
мишљења на исти од Локалног савета за
запошљавање на територији општине
Неготин и достави председнику општине
Неготин
и
Општинском
већу
ради
утврђивања предлога и упућивања истог
Скупштини општине на усвајање.
Основ израде плана је Закон о
запошљавању и осигурању за случај
незапослености
(
,,Сл.гласник
РС“,
број:36/2009, 88/2010 и 38/2015 ), Национална
стратегија запошљавања за период 2011-2020.
године ( ,,Службени гласник РС“, број:37/11)
и Национални акциони план запошљавања за
2017. годину (,,Службени гласник РС“,
број:92/2016).
III
Решење ступа на снагу даном
доношења.
IV
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Решење објавити у ,,Службеном
листу општине Неготин“
V
Решење
доставити:Члановима
Комисије, председнику општине и архиви.
Број:101-15/2016-II/05
Дана: 20.12.2016.године
Неготин
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН
Јован Миловановић, дипл.инж.ел.с.р.

На основу
члана 69. Закона о
буџетском систему
(„Службени гласник
РС“,број:
54/2009,
73/2010,
101/2010,
101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-спр.,
108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон,
103/2015 и 99/2016) и члана 15. Одлуке о
буџету општине Неготин за 2016. годину
(“Сл.
лист
општине
Неготин”,број:
27/2015,11/2016 и 20/2016), Председник
општине Неготин,
доноси
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
I
Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Неготин за 2016.годину („Сл. лист
општине Неготин“, број: 27/2015,11/2016 и
20/2016),
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 2.000.000,00 динара.
II
Средства из става 1.овог решења распоређују
се у оквиру раздела 4. главе 1.-Општинска
управа,програмa 15.- локална самоуправа
0602,програмскe
активности
–
функционисање локалне самоуправе и
градских општина 0602-0001,функцијe 111
– извршни и законодавни органи,позицијe
108,економскe класификацијe
483100новчане казне и пенали по решењу судова,у
износу од 2.000.000,00 динара.

28.12.2016.

III
О извршењу овог решења стараће се
Одељење за буџет, финансије и локалну
пореску администрацију.
IV
Решење објавити у „Службеном листу
општине Неготин“.

Образложење
На
основу
Обавештења председника
oпштине о доношењу решења из текуће
резерве,број: 401-684/2016-IV/04
од
19.12.2016.
године
за
одобравањем
додатних средстава за плаћања казни и
пенала по судским решењима,одобравају се
додатна средства у износу од 2.000.000,00
динара из текуће резерве.
Одлуком о буџету општине Неготин за
2016.годину („Сл. лист општине Неготин“,
број: : 27/2015,11/2016 и 20/2016), у разделу
4., глави 1.-Општинска управа, ,програму 15.локална самоуправа
0602,програмској
активности
–функционисање
локалне
самоуправе и градских општина
06020001,функцији 111 – извршни и законодавни
органи, планирана
средства на позицији
108,економској класификацији
483000новчане казне и пенали по решењу судова, су
недовољна за плаћања новчаних казни и
пенала по судским решењима.
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: 401-684/2016-II/04
Дана: 19.12.2016. године
Неготин
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН
Јован Миловановић,
дипл.инж.електротехнике,с.р.

28.12.2016.

„Службени лист општине Неготин“

На основу
члана 69. 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,
103/2015 и 99/2016) и члана 15. Одлуке о
буџету општине Неготин за 2016. годину
(“Сл.
лист
општине
Неготин”,број:
27/2015,11/2016 и 20/2016), 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: 27/2015,11/2016 и
20/2016),
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 439.000,00 динара ОШ
„Бранко Радичевић“ Неготин.
II
Средства из става 1.овог решења распоређују
се у оквиру раздела 4. главе 15.- основно
образовање,програма 9- основно образовање
2002,програмске
активности
–
функционисање основних школа
20020001,функције 912- основно образовање и
то за намену - позицију зграде и грађевински
објекти, економска класификација 4631 –
текући трансфери осталим нивоима власти,
код корисника економска
класификација
511300 –капитално одржавање зграда и
објеката,износ од 439.000,00 динара, ради
обезбеђења средстава за радове на увођењу
централног грејања „топле везе“-повезаност
фискултурне сале и зграде школе у Основној
школи “Бранко Радичевић” Неготин.
III
О извршењу овог решења стараће се
Одељење за буџет, финансије и локалну
пореску администрацију.
IV
Решење објавити у „Службеном листу
општине Неготин“.

Образложење
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На
основу
захтева
ОШ
“Бранко
Радичевић” Неготин, број: 401-691/2016-II/04
од 20.12.2016. године и Обавештења
председника општине о доношењу решења из
текуће резерве,број: 401-691/2016-IV/04 од
20.12.2016. године,
ради обезбеђења
средстава за радове на увођењу централног
грејања „топле везе“-повезаност фискултурне
сале и зграде школе у Основној школи
“Бранко Радичевић” Неготин, одобравају се
додатна
средства у износу од 439.000,00
динара из текуће резерве.
Одлуком о буџету општине Неготин за
2016.годину („Сл.лист општине Неготин“,
број: 27/2015,11/2016 и 20/2016) у разделу 4.
глави 15.- основно образовање,програму 9 –
основно образовање
2002,програмској
активности –функционисање
основних
школа 2002-0001,функцији 912 – основно
образовање,
ОШ “Бранко
Радичевић”
Неготин
нема планираних средстава за
потребе плаћања за радове на увођењу
централног грејања „топле везе“-повезаност
фискултурне сале и зграде школе у износу
од 439.000,00 динара.
Из тог разлога и на основу свега напред
наведеног,одлучено је као у диспозитиву
решења.
Решење
доставити:
ОШ
“Бранко
Радичевић” Неготин , Управи за трезор
Експозитури Неготин, Одељењу за буџет,
финансије и локалну пореску администрацију
и архиви Општинске управе општине
Неготин.
Број: 401-691/2016-II/04
Дана: 20.12.2016. године
Неготин
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН
Јован Миловановић,
дипл.инж.електротехнике ,с.р.

На основу
буџетском систему

члана 69. Закона о
(„Службени гласник
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„Службени лист општине Неготин“

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 ,11/2016 и
20/2016), Председник општине Неготин,
доноси
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 ,11/2016 и
20/2016),
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 149.000,00 динара ОШ
„12. септембар“ Неготин.
II
Средства из става 1.овог решења распоређују
се у оквиру раздела 4. главе 15.- основно
образовање,програма 9- основно образовање
2002,програмске
активности
–
функционисање основних школа
20020001,функције 912- основно образовање и
то на позицији 272,економска класификација
4631- текући трансфери осталим нивоима
власти, код буџетског корисника на
економској класификацији 472700- накнаде
из буџета за образовање,културу,
науку и спорт
износ од
149.000,00
динара,ради измирења обавеза по рачунима
„Вин“ ДОО Неготин број: 16-RN011000080
од 17.11.2016. године у износу од 97.832,00
динара и рачуна број:16-RN011000087 од
12.12.2016. године у износу од 90.288,00
динара.
III
О извршењу овог решења стараће се
Одељење за буџет, финансије и локалну
пореску администрацију.

IV

28.12.2016.

Решење објавити у „Службеном листу
општине Неготин“.
Образложење
На основу захтева ОШ „12. септембар“
Неготин, број: 401-673/2016-II /04
од
15.12.2016. године
и
Обавештења
председника општине о доношењу решења из
текуће резерве,број: 401-673/2016-IV/04 од
15.12.2016. године,ради измирења обавеза
по рачунима „Вин“ ДОО Неготин број: 16RN011000080 од 17.11.2016. године у износу
од 97.832,00 динара и
рачуна број:16RN011000087 од 12.12.2016. године у износу
од 90.288,00 динара,а на позицији корисника
остало је неутрошених средстава у износу од
40.104,00
динара,па
су
потребна
и
недостајућа средства и из тог разлога
одобравају се додатна средства у износу од
149.000,00 динара из текуће резерве.
Одлуком о буџету општине Неготин за
2016.годину
(“Сл.
лист
општине
Неготин”,број: 27/2015 ,11/2016 и 20/2016) у
разделу
4.
глави
15.основно
образовање,програму 9 –основно образовање
2002,програмској
активности
–
функционисање основних школа 20020001,функцији 912 – основно образовање,
ОШ „12. септембар“ Неготин нема довољно
планираних средстава за потребе плаћања
рачуна за извршену услугу превоза ученика
од куће до школе и обратно, у износу од
149.000,00 динара.
Из тог разлога и на основу свега напред
наведеног,одлучено је као у диспозитиву
решења.
Решење доставити: ОШ „12. септембар“
Неготин, Управи за трезор Експозитури
Неготин, Одељењу за буџет, финансије и
локалну пореску администрацију и архиви
Општинске управе општине Неготин.
Број: 401-673/2016-II/04
Дана: 15.12.2016. године
Неготин
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН
Јован Миловановић,
дипл.инж.електротехнике,с.р.

Република Србија

28.12.2016.

„Службени лист општине Неготин“

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ
НЕГОТИН
Одељење за буџет, финансије и локалну
пореску администрацију
Број: 401-674/2016-IV/04
16.12.2016. 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:
27/2015,11/2016 и 20/2016) Одељење за буџет,
финансије
и
локалну
пореску
администрацију, д о н о с и
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА
ПРОМЕНУ АПРОПРИЈАЦИЈА
ОДОБРЕНИХ ЦЕНТРУ ЗА СОЦИЈАЛНИ
РАД НЕГОТИН У 2016. ГОДИНИ
I
Одобрава се промена апропријација Центру
за социјални рад Неготин , у оквиру законом
предвиђене могућности , за раздео 4, главу 14
–Центар за социјални рад,програм 11социјална и дечја заштита 0901, програмску
активност – социјалне помоћи 0901-0001,
функцију
090социјална
заштита
некласификована на другом месту,позицију
268 –накнаде за социјалну заштиту из буџета
,извор финансирања 01, у износу од
20.000,00 динара ради обезбеђења средстава
за редован рад Центра за социјални рад
Неготин.
II
Измена апропријација ће се извршити
умањењем позиције Одлуке о буџету
општине Неготин за 2016.годину, и то:
- позиција 268 –накнаде за социјалну заштиту
из буџета,за 0,57 %,економска класификација
472700накнаде
из
буџета
за
образовање,културу,науку и спорт, у износу
од 20.000,00 динара.
III
Износ од 20.000,00 динара, преусмерава се за
намене недовољно планиране Одлуком о
буџету општине Неготин за 2016.годину и
Финансијским планом Центра за социјални
рад Неготин
за 2016. годину,а ради
обезбеђења средстава за редован рад Центра
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за социјални рад Неготин и то на позицији
258-плате,додаци и накнаде запослених,
економска
класификација
411100плате,додаци и накнаде запослених у износу
од 7.000,00 динара,на позицији 259-социјални
доприноси на терет послодавца,економска
класификација 412100- допринос за пензијско
и инвалидско осигурање у износу од 1.000,00
динара,економска класификација 412300допринос за незапосленост у износу од
2.000,00 динара и на позицији 267-остале
дотације
и
трансфери,економска
класификација 465100- остале дотације и
трансфери у износу од 10.000,00 динара,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
Центра за социјални рад Неготин за 2016.
годину.
VI
О реализацији дате сагласности стараће се
Одељење за буџет, финансије и локалну
пореску администрацију.
VII
Сагласност за промену апропријација Центру
за социјални рад Неготин,објавити у
„Службеном листу општине Неготин“.
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: Центру за
социјални рад 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.
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„Службени лист општине Неготин“

Република Србија
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ
НЕГОТИН
Одељење за буџет, финансије и локалну
пореску администрацију
Број: 401-672/2016-IV/04
15.12.2016. 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:
27/2015,11/2016 и
20/2016),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
1201-0001, функцију 820- услуге културе,
позицију 202 –стални трошкови,економска
класификација 421400- услуге комуникација
у износу од 20.000,00 динара и позицију 204–
услуге по уговору,економска класификација
423100- административне услуге у износу од
30.000,00 динара,економска класификација
423300- услуге образовања и усавршавања
запослених у износу од 25.000,00 динара,
економска класификација 423500- стручне
услуге у износу од 50.000,00 динара,
економска класификација 423600- услуге за
домаћинство и угоститељство у износу од
20.000,00 динара и економска класификација
423900- остале опште услуге у износу од
30.000,00 динара што је у укупном износу од
155.000,00
динара,извор
финансирања
04,ради обезбеђења средстава за радове на
санацији носеће дрвене конструкције куће
„Стевана Мокрањца“ у Неготину и за исплату
уговора за вршење стручног надзора над
наведеним радовима код Музеја Крајине.

28.12.2016.

II
Измена апропријација ће се извршити
умањењем позиције Одлуке о буџету
општине Неготин за 2016.годину, и то:
позиција 202 –стални трошкови,економска
класификација 421400- услуге комуникација
у износу од 20.000,00 динара и
позиција 204–услуге по уговору,економска
класификација 423100- административне
услуге
у
износу
од
30.000,00
динара,економска класификација
423300услуге образовања и усавршавања запослених
у износу од 25.000,00 динара, економска
класификација 423500- стручне услуге у
износу од 50.000,00 динара, економска
класификација
423600услуге
за
домаћинство и угоститељство у износу од
20.000,00 динара и економска класификација
423900- остале опште услуге у износу од
30.000,00 динара,у укупном износу од
155.000,00 динара.
III
Износ од 175.000,00 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 радове на санацији носеће
дрвене
конструкције
куће
„Стевана
Мокрањца“ у Неготину и за исплату уговора
за вршење стручног надзора над наведеним
радовима код Музеја Крајине и то на
позицији
207-материјал,економска
класификација 426100- административни
материјал,у износу од 19.000,00 динара и
економска класификација 426800 - материјал
за одржавање хигијене и угоститељство ,у
износу од 1.000,00 динара и на позицији 212зграде и грађевински објекти,економска
класификација 511300 –капитално одржавање
зграда и објеката у износу од 155.000,00
динара 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.

28.12.2016.

„Службени лист општине Неготин“

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: 401-661/2016-IV/04
14.12.2016. 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:
27/2015,11/2016 и 20/2016) 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,раздео 4. глава 1. програм 15локална самоуправа 0602, Пројекат: замена
светиљки на постојећем систему јавне
расвете на територији Неготина
0602П1,функција 640– улична расвета,позиција
78- зграде и грађевински објекти,економска
класификација 511300-капитално одржавање
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зграда и објеката,извор финансирања 06,у
укупном износу од 53.000,00 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
78зграде
и
грађевински
објекти,економска класификација 511300капитално одржавање зграда и објеката,у
износу од 53.000,00 динара.
III
Износ од 53.000,00 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
76/1стални
трошкови,економска класификација 421100 –
трошкови платног промета и банкарских
услуга,износ од 53.000,00 динара, 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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„Службени лист општине Неготин“

Република Србија
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ
НЕГОТИН
Одељење за буџет, финансије и локалну
пореску администрацију
Број: 401-690/2016-IV/04
20.12.2016. 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 ,103/2015 и 99/2016), и
члана 15. Одлуке о буџету општине Неготин
за 2016. годину
(“Сл. лист општине
Неготин”,број: 27/2015,11/2016 и 20/2016)
Одељење за буџет, финансије и локалну
пореску администрацију,д о н о с и
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА
ПРОМЕНУ АПРОПРИЈАЦИЈА
ОДОБРЕНИХ ОПШТИНСКОМ ВЕЋУ
ОПШТИНЕ НЕГОТИН У 2016. ГОДИНИ
I
Одобрава
се
промена
апропријација
Општинском већу општине Неготин, у
оквиру законом предвиђене могућности до 5
% апропријације,раздео 2. глава 2. програм
15-локална самоуправа 0602, програмска
активностфункционисање
локалне
самоуправе и градских општина
06020001,функција 111– извршни и законодавни
органи,позиција
41-услуге
по
уговору,економска класификација 423500стручне услуге,извор
финансирања 01,у
укупном износу од 10.000,00 динара, ради
обезбеђења средстава за редован рад
Општинског већа општине Неготин.
II
Измена апропријација ће се извршити
умањењем позиције Одлуке о буџету
општине Неготин за 2016.годину, и то:
позиција 41-услуге по уговору, за 0,74 %,
економска класификација 423500-стручне
услуге, у износу од 10.000,00 динара.

28.12.2016.

III
Износ од 10.000,00 динара,преусмерава се за
намене недовољно планиране Одлуком о
буџету општине Неготин за 2016.годину,а
ради обезбеђења средстава за редован рад
Општинског већа општине Неготин и то на
позицији
44остале
дотације
и
трансфери,економска класификација 465100
– остале текуће дотације и трансфери , 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 Општинског већа
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
Општинском већу
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.

28.12.2016.

„Службени лист општине Неготин“

Република Србија
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ
НЕГОТИН
Одељење за буџет, финансије и локалну
пореску администрацију
Број: 401-662/2016-IV/04
14.12.2016. 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:
27/2015,11/2016 и 20/2016),Одељење за
буџет,финансије
и локалну пореску
администрацију,д о н о с и
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА
ПРОМЕНУ АПРОПРИЈАЦИЈА
ОДОБРЕНИХ ОСНОВНОЈ ШКОЛИ
“БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“ НЕГОТИН У
2016. ГОДИНИ
I
Одобрава се промена апропријација Основној
школи “Бранко Радичевић” Неготин,у оквиру
законом предвиђене могућности,за раздео 4.
главу 15 – Основно образовање, програм 9основно образовање 2002, програмску
активност - функционисање основних школа
2002-0001, функцију 912 – Основно
образовање,намену - позицију машине и
опрема,у износу од 12.000,00 динара,ради
обезбеђења средстава за израду предмера и
предрачуна радова за увођење централног
грејања „топле везе“-повезаност фискултурне
сале и зграде школе у Основној школи
“Бранко Радичевић” Неготин.
II
Промена апропријације односи се на промену
у финансијском плану Основне школе
“Бранко Радичевић” Неготин за 2016.годину
тако што се умањује намена-позиција машине
и опрема за 1,95 %,економска класификација
512200 –административна опрема, у износу
од 12.000,00 динара.
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Износ од 12.000,00 динара,преусмерава се за
намене недовољно планиране у финансијском
плану буџетског корисника за 2016.годину а
ради
обезбеђења средстава за израду
предмера и предрачуна радова за увођење
централног грејања „топле везе“-повезаност
фискултурне сале и зграде школе у Основној
школи “Бранко Радичевић” Неготин и то за
намену - позицију зграде и грађевински
објекти,економска класификација 511400 –
пројектно планирање,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 промену у финансијском плану
Основне
школе
“Бранко Радичевић”
Неготин.
VI
О реализацији дате сагласности стараће се
Одељење за буџет, финансије и локалну
пореску администрацију.
VII
Сагласност за промену апропријација
Основнoj школи
“Бранко Радичевић”
Неготин., објавити у „Службеном листу
општине Неготин“.

РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: Основној школи
“Бранко Радичевић” Неготин, Управи за
трезор Експозитури Неготин,Одељењу за
буџет, финансије и локалну пореску
администрацију и архиви Општинске управе.

ШЕФ ОДЕЉЕЊА
Валентина Ђуричић,с.р.
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„Службени лист општине Неготин“

Република Србија
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ
НЕГОТИН
Одељење за буџет, финансије и локалну
пореску администрацију
Број: 401-683/2016-IV/04
19.12.2016. 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,103/2015 и 99/2016), и члана
15. Одлуке о буџету општине Неготин за
2016. годину
(“Сл. лист општине
Неготин”,број:
27/2015,11/2016
и
20/2016),Одељење за буџет,финансије
и
локалну пореску администрацију,д о н о с и

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА
ПРОМЕНУ АПРОПРИЈАЦИЈА
ОДОБРЕНИХ ОСНОВНОЈ ШКОЛИ
“БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“ НЕГОТИН У
2016. ГОДИНИ
I
Одобрава се промена апропријација Основној
школи “Бранко Радичевић” Неготин,у оквиру
законом предвиђене могућности до 10 %
апропријације,за раздео 4.
главу 15 –
Основно образовање, програм 9-основно
образовање 2002,Пројекат „Изградња ограде
на матичној школи“ 2002-П1, функцију 912 –
Основно образовање,позицију 274,економску
класификацију 4632 -капитални трансфери
осталим нивоима власти,у износу од
222.000,00 динара,ради обезбеђења средстава
за радове на увођењу централног грејања
„топле везе“-повезаност фискултурне сале и
зграде школе у Основној школи “Бранко
Радичевић” Неготин.
II
Промена апропријације односи се на промену
у финансијском плану Основне школе
“Бранко Радичевић” Неготин за 2016.годину
тако што се умањује позиција 274,за 10
%,економска класификација 4632 -капитални
трансфери осталим нивоима власти, у износу
од 222.000,00 динара.

28.12.2016.

III
Износ од 222.000,00 динара,преусмерава се за
намене недовољно планиране у финансијском
плану буџетског корисника за 2016.годину а
ради обезбеђења средстава за радове на
увођењу централног грејања „топле везе“повезаност фискултурне сале и зграде школе
у Основној школи
“Бранко Радичевић”
Неготин и то за намену - позицију зграде и
грађевински
објекти,економска
класификација 511300 –капитално одржавање
зграда и објеката,у оквиру раздела 4, главе
15,програма 9-основно образовање 2002,
програмске активности
-функционисање
основних школа 2002-0001 и функције 912.
IV
О промени одобрене апропријације на начин
утврђен ставом II и III, упознати председника
општине Неготин.
V
За износ одобрене промене апропријација
извршити промену у финансијском плану
Основне
школе
“Бранко Радичевић”
Неготин.
VI
О реализацији дате сагласности стараће се
Одељење за буџет, финансије и локалну
пореску администрацију.
VII
Сагласност за промену апропријација
Основнoj школи
“Бранко Радичевић”
Неготин, објавити у „Службеном листу
општине Неготин“.
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: Основној школи
“Бранко Радичевић” Неготин, Управи за
трезор Експозитури Неготин,Одељењу за
буџет, финансије и локалну пореску
администрацију и архиви Општинске управе.

ШЕФ ОДЕЉЕЊА
Валентина Ђуричић,с.р.

28.12.2016.

„Службени лист општине Неготин“
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Република Србија
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ
НЕГОТИН
Одељење за буџет, финансије и локалну
пореску администрацију
Број: 401-687/2016-IV/04
19.12.2016. године
Неготин

динара,намена- позиција текуће поправке и
одржавање за 10 %, економска класификација
425200-текуће поправке и одржавање опреме
у износу од 10.000,00 динара и намена позиција накнаде за социјалну заштиту из
буџета за 10%,економска класификација
472700
–
накнаде
из
буџета
за
образовање,културу,науку и спорт, у износу
од 20.000,00 динара.

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
,103/2015 и 99/2016), и члана 15. Одлуке о
буџету општине Неготин за 2016. годину
(“Сл.
лист
општине
Неготин”,број:
27/2015,11/2016 и 20/2016) Одељење за
буџет,финансије
и локалну пореску
администрацију,д о н о с и

III
Износ од 43.000,00 динара,преусмерава се за
намене недовољно планиране у финансијском
плану буџетског корисника за 2016.годину а
ради обезбеђења средстава за редован рад у
Основној школи
“Павле Илић Вељко“
Правохо и то за намену- позицију стални
трошкови,економска класификација 421200 –
енергетске услуге износ од 20.000,00
динара,економска класификација 421300 –
комуналне услуге износ од 10.000,00 динара и
економска класификација 421500 –трошкови
осигурања износ од 13.000,00 динара у
оквиру раздела, главе, програма, програмске
активности и функције из става 1. овог
решења.

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА
ПРОМЕНУ АПРОПРИЈАЦИЈА
ОДОБРЕНИХ ОСНОВНОЈ ШКОЛИ
“ПАВЛЕ ИЛИЋ ВЕЉКО“ ПРАХОВО У
2016. ГОДИНИ

I
Одобрава
се
промена
апропријација
Основној школи “Павле Илић Вељко”
Прахово,у оквиру законом предвиђене
могућности,до 10 % апропријације,за раздео
4. главу 15 –Основно образовање, програм 9основно образовање 2002, програмску
активност - функционисање основних школа
2002-0001,функцију
912
–
Основно
образовање,позицију – услуге по уговору у
износу од 13.000,00 динара, позицију – текуће
поправке и одржавање у износу од 10.000,00
динара и позицију накнаде за социјалну
заштиту из буџета, у износу од 20.000,00
динара ради обезбеђења средстава за редован
рад у Основној школи “Павле Илић Вељко“
Правохо.
II
Промена апропријације односи се на промену
у финансијском плану Основне школе “Павле
Илић Вељко“ Правохо за 2016. годину тако
што се умањује намена - позиција услуге по
уговору за 9,56 %,економска класификација
423300- услуге образовања и усавршавања
запослених,у
износу
од
13.000,00

IV
За износ одобрене промене апропријација
извршити промену у финансијском плану
Основне школе “Павле Илић Вељко“
Прахово.

V
О реализацији дате сагласности стараће се
Одељење за буџет, финансије и локалну
пореску администрацију.

РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: Основној школи
“Павле Илић Вељко“ Прахово,Управи за
трезор Експозитури Неготин,Одељењу за
буџет, финансије и локалну пореску
администрацију и архиви Општинске управе.

ШЕФ ОДЕЉЕЊА
Валентина Ђуричић,с.р.
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„Службени лист општине Неготин“

Република Србија
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ
НЕГОТИН
Одељење за буџет, финансије и локалну
пореску администрацију
Број: 401-667/2016-IV/04
14.12.2016. 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:
27/2015,11/2016 и 20/2016) Одељење за буџет,
финансије
и
локалну
пореску
администрацију, д о н о с и
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА
ПРОМЕНУ АПРОПРИЈАЦИЈА
ОДОБРЕНИХ МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА
У 2016. ГОДИНИ
I
Одобрава се промена апропријација Месним
заједницама општине Неготин, у оквиру
законом предвиђене могућности,раздео 4.
глава 8. програм 15-локална самоуправа 0602,
програмска активност- месне заједнице 06020002,функција
620
–
развој
заједнице,позиција 159-машине и опрема,у
укупном износу од 70.000,00 динара, извор
финансирања 01,ради обезбеђења средстава
за редован рад месних заједница општине
Неготин.
II
Измена апропријација ће се извршити
умањењем позиције Одлуке о буџету
општине Неготин за 2016.годину, и то:
позиција 159 – машине и опрема,за 2,59
%,економска
класификација
512200административна опрема,у
износу од
70.000,00 динара.

28.12.2016.

III
Износ од 70.000,00 динара, преусмерава се за
намене недовољно планиране Одлуком о
буџету општине Неготин за 2016.годину,а
ради обезбеђења средстава за финансирање
месних заједница општине Неготин и то на
позицији 146 - стални трошкови,економска
класификација 421200 –енергетске услуге, у
оквиру раздела 4 ,главе 8, програма 15локална самоуправа 0602, програмске
активности- месне заједнице 0602-0002 и
функције 620– развој заједнице.
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 МЗ Рајац 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 месних
заједница општине Неготин,објавити у
„Службеном листу општине Неготин“.

РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:MЗ Рајац,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.

28.12.2016.

„Службени лист општине Неготин“

Република Србија
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ
НЕГОТИН
Одељење за буџет, финансије и локалну
пореску администрацију
Број: 401-686/2016-IV/04
19.12.2016. 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, 103/2015 и 99/2016), и
члана 15. Одлуке о буџету општине Неготин
за 2016. годину
(“Сл. лист општине
Неготин”,број: 27/2015,11/2016 и 20/2016)
Одељење за буџет, финансије и локалну
пореску администрацију,д о н о с и
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА
ПРОМЕНУ АПРОПРИЈАЦИЈА
ОДОБРЕНИХ ОСНОВНОЈ ШКОЛИ
“СТЕВАН МОКРАЊАЦ“
КОБИШНИЦА У 2016. ГОДИНИ
I
Одобрава
се
промена
апропријација
Основној
школи
“Стеван
Мокрањац“
Кобишница,у оквиру законом предвиђене
могућности,за раздео 4. главу 15 –Основно
образовање, програм 9-основно образовање
2002, програмску активност - функционисање
основних школа 2002-0001, функцију 912 –
Основно образовање,намену - позицију
трошкови путовања у износу од 10.000,00
динара, намену - позицију текуће поправке и
одржавање у износу од 6.000,00 динара и
намену - позицију материјал у износу од
9.000,00 динара ради обезбеђења средстава
за редован рад у Основној школи “Стеван
Мокрањац“ Кобишница.
II
Промена апропријације односи се на промену
у финансијском плану Основне школе
“Стеван Мокрањац“ Кобишница за 2016.
годину тако што се умањује намена позиција трошкови путовања за 2,27
%,економска
класификација
422400
трошкови путовања ученика, у износу од
10.000,00 динара,намена – позиција текуће
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поправке и одржавање за 3 % ,економска
класификација 425100-текуће поправке и
одржавање зграда и објеката у износу од
6.000,00 динара и намена – позиција
трошкови материјала за 3,46 %,економска
класификација
426600материјали
за
образовање,културу и спорт,у износу од
9.000,00 динара.
III
Износ од 25.000,00 динара,преусмерава се за
намене недовољно планиране у финансијском
плану буџетског корисника за 2016.годину а
ради обезбеђења средстава за редован рад у
Основној школи
“Стеван Мокрањац“
Кобишница и то за намену - позицију стални
трошкови,економска класификација 421200 –
енергетске услуге у износу од 11.000,00
динара,економска класификација 421300 –
комуналне услуге у износу од 5.000,00
динара,економска класификација 421400 услуге комуникација у износу од 8.000,00
динара и економска класификација 421500 –
трошкови осигурања у износу од 1.000,00
динара у оквиру раздела, главе, програма,
програмске активности и функције из става
1. овог решења.
IV
За износ одобрене промене апропријација
извршити промену у финансијском плану
Основне школе
“Стеван Мокрањац“
Кобишница.
V
О реализацији дате сагласности стараће се
Одељење за буџет, финансије и локалну
пореску администрацију
.
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: Основној школи
“Стеван Мокрањац“ Кобишница, Управи за
трезор Експозитури Неготин,Одељењу за
буџет, финансије и локалну пореску
администрацију и архиви Општинске управе.
ШЕФ ОДЕЉЕЊА
Валентина Ђуричић,с.р.
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„Службени лист општине Неготин“

Република Србија
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ
НЕГОТИН
Одељење за буџет, финансије и локалну
пореску администрацију
Број: 401-685/2016-IV/04
19.12.2016. 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 ,103/2015 и 99/2016), и
члана 15. Одлуке о буџету општине Неготин
за 2016. годину
(“Сл. лист општине
Неготин”,број: 27/2015,11/2016 и 20/2016)
Одељење за буџет, финансије и локалну
пореску администрацију, д о н о с и
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА
ПРОМЕНУ АПРОПРИЈАЦИЈА
ОДОБРЕНИХ ОСНОВНОЈ ШКОЛИ
“ХАЈДУК ВЕЉКО“ ШТУБИК У 2016.
ГОДИНИ
I
Одобрава
се
промена
апропријација
Основној школи “Хајдук Вељко” Штубик, у
оквиру законом предвиђене могућности, до
10 % апропријације,за раздео 4. главу 15 –
Основно образовање, програм 9-основно
образовање 2002, пројекат „Изградња шупе за
огревно дрво у матичној школи“
2002П7,функцију
912
–
Основно
образовање,позицију
280,економску
класификацију 4632 -капитални трансфери
осталим нивоима власти,у износу од
50.000,00 динара,ради обезбеђења средстава
за радове на рушењу помоћног објекта у
издвојеном одељењу у Шаркамену Основне
школе “Хајдук Вељко” Штубик.
II
Промена апропријације односи се на промену
у финансијском плану Основне школе
“Хајдук Вељко” Штубик за 2016. годину
тако што се умањује позиција 280,за 9,86
%,економска класификација 4632 -капитални
трансфери осталим нивоима власти, у износу
од 50.000,00 динара.

28.12.2016.

III
Износ од 50.000,00 динара,преусмерава се за
намене недовољно планиране у финансијском
плану буџетског корисника за 2016.годину а
ради обезбеђења средстава за редован рад у
Основној школи “Хајдук Вељко” Штубик и
то за намену- позицију специјализоване
услуге,економска класификација 424900остале специјализоване услуге,у оквиру
раздела 4, главе 15,програма 9-основно
образовање 2002, програмске активности функционисање основних школа 2002-0001 и
функције 912-основно образовање.
IV
За износ одобрене промене апропријација
извршити промену у финансијском плану
Основне школе “Хајдук Вељко“ Штубик.
V
О реализацији дате сагласности стараће се
Одељење за буџет, финансије и локалну
пореску администрацију.

РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: Основној школи
“Хајдук Вељко“ Штубик, Управи за трезор
Експозитури Неготин,Одељењу за буџет,
финансије и локалну пореску администрацију
и архиви Општинске управе.

ШЕФ ОДЕЉЕЊА
Валентина Ђуричић,с.р.

28.12.2016.

„Службени лист општине Неготин“
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