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На основу члана 64. Статута општине 

Неготин („Сл. лист општине Неготин“, број:9/2015-

пречишћен текст), члана 25. Пословника о раду 

Општинског већа општине Неготин („Сл. лист 

општине Неготин“, број:23/08 и 35/2014) а у вези 

члана 138. Закона о спорту (,,Сл. гласник РС” ,број 

8/2016), Општинско веће општине Неготин, на 

седници одржаној 23.02.2016. године,                                                 

доноси: 

 

ПРАВИЛНИК 

О ФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА КОЈИМА СЕ 

ОСТВАРУЈЕ ОПШТИ ИНТЕРЕС У ОБЛАСТИ 

СПОРТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 

НЕГОТИН  

 

Члан     1. 

Потребе и интереси грађана у области спорта за чије 

се остваривање обезбеђују средства у буџету 

општине Неготин су: 

 

1) подстицање и стварање услова за унапређење 

спорта за све, односно бављења грађана спортом, 

посебно деце, жена и особа са инвалидитетом; 

2) изградња, одржавање и опремање спортских 

објекта на територији општине Неготин, а посебно 

јавних спортских терена у стамбеним насељима или 

у њиховој близини и школских објеката, и набавка 

спортске опреме и реквизита; 

3) организација спортских такмичења од посебног 

значаја за општину Неготин; 

4) спортски развој талентованих спортиста и 

унапређење квалитета стручног рада са њима; 

5) учешће спортских организација са територије 

општине Неготин у домаћим и европским клупским 

такмичењима; 

6) предшколски и школски спорт (рад школских 

спортских секција и друштва, општина, градска и 

међуопшстинска школска спортска такмичења и др.); 

7) делатност организација у области спорта чији је 

оснивач или члан јединица локалне самоуправе; 

8) активности спортских организација, спортских 

друштва, удружења, гранских територијских и 

спортског савеза на територији општине Неготин од 

посебних значаја за општину Неготин у зависности 

од тога да ли је спортска грана од значаја за општину 

Неготин, која је категорија спортске гране, колико 

спортска окупљања, у којој мери се знапређује 

стручни рад, у ком рангу такмичења спортска 

организација учествује и у којој мери се повећава 

обухват бављења грађана спортом 

9) унапређење заштите здравља спортиста и 

обезбеђивање адекватног спортско-здравственог 

образовања спортиста, посебно младих, укључујући 

и антидопинг образовање; 

10) стипендирање за спортско усавршење 

категорисаних спортиста, посебно перспективних 

спортиста; 

11) спречавање негативних појава у спорту; 

12) едукaција, информисање и саветовање грађана, 

спортиста и осталих учесника у систему спорта о 

питањима битним за одговарајуће бављење 

спортских активностима и делатностима; 

13) периодична тестирања, сакупљање, анализа и 

дистрибуција релативних информација за адекватно 

задовољавање потреба грађана у области спорта у 

општини Неготин, истраживачко-развојне пројекте и 

издавање спортских публикација; 

14) унапређење стручног рада учесника у систему 

спорта са територије општине Неготин и подстицање 

запошљавања висококвалификованих спортских 

стручњака и врхунских спортиста; 

15) рационално и наменско коришћење спортских 

сала и спортских објеката у државној својини чији је 

корисник општина Неготин, тј. које су у јавној 

својини општине Неготин, кроз одобравање њихових 

коришчћење за спортске активности и доделу 

термина за тренирање учесницима у систему спорта; 

16) награде и признања за постигнуте спортске 

резултате и допринос развоју спорта. 

 

Члан 2. 

Овим правилником се ближе уређују услови , 

критеријуми , начин и поступак доделе средстава из 

буџета општине Неготин. 

 

Члан  3. 

Носилац програма мора да : 

1.буде уписан у одговарајући регистар у складу са 

законом, 

2.да има седиште на територији општине Неготин, 

3.да је директно одговоран за припрему и извођење 

програма, 

4.да је са успехом и у складу са законом реализовао 

претходни програм, уколико је био носилац 

програма ранијих година, 

5.да испуњава услове за обављање спортских 

активности и делатности,  

6. да искључиво или претежно послује на недобитној 

основи, 

7. да је претходно обављао делатност најмање 

годину дана 

                                                                  

Члан  4. 

Носилац програма не може да: 

1.буде у поступку ликвидације, стечаја и 

привременом забраном обављања делатности, 

2.има блокаду пословног рачуна, пореске дугове или 

дугове према организацијама социјалног осигурања, 

3. буде у последње две године правноснажном 

одлуком кажњен за прекршај или привредни преступ 

у вези са његовом делатношћу.“ 

 

Члан  5. 

 

Програми којима се обезбеђују средства из буџета 

општине Неготин морају да испуњавају услове које 

прописује општина Неготин у погледу: 

 

1. предлога програма, 

2.носиоца програма, 

3.садржине програма, 

4.финансирања програма, 
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Члан  6. 

Предлог годишњег програма мора да садржи  

податке о : 

1.носиоцу програма,  

2.области у којој се остварује програм,  

3.учесницима у реализацији програма,  

4.циљевима и очекиваним резултатима, 

5.проблемима које ће програм решити и у којим 

групама популације , 

6.врсти и садржини активности,времену и месту 

реализације програма, 

7.буџету програма исказаном према врстама 

трошкова. 

 

          Члан  7. 

Предлог програма мора да задовољи следеће опште 

критеријуме у погледу садржине и квалитета : 

1.да ће се реализовати у текућој години,  

2.да се реализује на територији општине Неготин,  

3.да садржином и квалитетом доприноси 

остваривању општег интереса грађана у области 

спорта на територији општине Неготин , 

4.да има значајан и дуготрајан утицај на глобални 

развој спорта у општини Неготин, 

5.да су директни трошкови реализације програма 

стварни ,оправдани и у непосредној вези са 

циљевима реализације програма,  

6.да је у складу са законом о спорту Републике 

Србије ,стратегијом развоја спорта Републике Србије 

и развоја спорта у општини Неготин,  

7. да је обезбећено најмање 10% од укупних 

трошкова програма из сопствених прихода или неког 

другог извора. 

Члан  8. 

Предлог програма мора да поштује следеће 

принципе:  

1.програм такмичења сениорских категорија мора се 

ослонити на реални квалитет и могућности својих 

такмичара који би требало да буду претежно из 

сопствених омладинских погона или такмичара са 

територије општине Неготин, 

2.програми такмичења млађих категорија морају се 

планирати према квалитету и могућностима датих 

категорија. То подразумева са друге стране и 

могућност учешћа у највишем степену такмичења.  

 

Члан  9. 

Програм неће бити разматран ако грана спорта за 

коју се програм предлаже није од посебног значаја за 

Републику Србију. 

 

Члан  10. 

Предлог свог годишњег програма као и годишњих 

програма својих чланица за остваривање потреба и 

интереса грађана из члана 1.  тачке 

1;2;3;5;6;8;10;12;13;14 и 16.  овог Правилника 

подноси Спортски савез општине Неготин. 

 

                                      Члан11. 

Посебни програми из члана 1. тачке 4;9;11 и 15. овог 

Правилника могу бити предложени од стране 

Спортског савеза општине Неготин и других 

организација у области спорта са седиштем на 

територији општине Неготин. 

 

Члан  12. 

Предлози годишњих и посебних програма којим се 

задовољавају потребе грађана у области спорта се 

подносе по динамици коју налаже Закон о спорту. 

 

Члан  13. 

Председник општине формира стручну комисију од 

три члана,чији је један од чланова заступник 

Спортског савеза општине Неготин, која врши оцену 

годишњих и посебних поднетих програма. 

 

Члан 14. 

Стручна  комисија  врши  стручни  преглед  и  даје 

оцену поднетих предлога, на основу Закона и овог 

Правилника и доставља Општинском већу предлог  

за одобравање програма. 

 

Члан  15. 

Ако су одобреном програму према критеријумима о 

правилнику  додељена мања средства од средстава 

наведених у буџету предлога програма, пре 

закључења уговора, подносилац предлога усклађује 

буџет са висином расположивих средстава,односно 

измену буџета предлога, или прилаже доказ да је 

обезбедио додатна средства за реализацију програма. 

 

Члан  16. 

Општинско веће разматра предлог комисије и доноси 

одлуку о одобрењу годишњих и посебних програма у 

области спорта и утврђује финансијска средства за 

њихову реализацију. 

 

Члан  17. 

Ниједна организација у области спорта не може да 

добије више од 20% буџета опредељеног за спорт,с 

тим да су трошкови програма морају односити ,по 

правилу најмање 15% на активности повезане са 

спортом деце. 

Члан  18. 

На основу одлуке Општинског већа о одобрењу 

програма, председник општине  закључује уговоре о 

реализовању програма  са подносиоцима одобрених 

програма. 

 

Члан  19. 

Ако се носилац одобреног програма не одазове 

позиву за закључење уговора , сагласно закону 

сматраће се да је одустао од предлога програма. 

 

Члан  20. 
Решење Општинског већа  о одобрењу програма је 

коначно и против њега се може водити управни спор. 

Предмет управног спора не може бити износ 

добијених средстава по основу годишњих и 

посебних програма.  
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Члан  21. 

Одобрени износ средстава за реализацију 

програма,преко спортског савеза општине Неготин 

преноси се организацији која релизује програм према 

динамици испостављене документације за наплату.   

 

Члан  22. 

Носиоци одобрених годишњих програма, чланице 

спортског савеза, квартално подносе извештај о 

релизацији програма и коришћењу буџетских 

средстава ,а спортски савез је обавезан да извештај о 

реализацији свог програма и програма својих 

чланица достави квартално јединици локалне 

самоуправе.  

Члан  23. 

Носиоци одобрених годишњих и посебних програма 

који нису чланови спортског савеза у обавези су да 

сами доставе квартално извештај о реализацији 

програма и коришћењу буџетских финансијских 

средстава јединици локалне самоуправе. 

 

Члан  24. 

Сви носиоци одобрених програма и корисници 

буџетских средстава су у обавези да доставе 

јединици локалне самоуправе годишњи извештај о    

реализацији програма.    

 

Члан  25. 

Оним носиоцима програма који не доставе 

периодичне извештаје неће се извршити наредна 

уплата буџетских средстава. 

 

Члан  26. 

Носилац одобреног програма је у обавези да у 

случају контроле омогући увид у целокупну 

дукоментацију буџетском инспектору и Одељењу за 

буџет, финансије и локалну пореску администрацију. 

Члан 27. 

Носилац програма коме су пренета средства из 

буџета општине дужан је да их  наменски користи. 

 

Члан  28. 

 

Средства из буџета општине Неготин за реализацију 

програма по члану 1 овог Правилника, морају се 

вратити даваоцу са затезном каматом од момента 

пријема,   уколико носилац програма: 

-Нетачно или непотпуно обавести даваоца средстава 

о битним околностима везаним за одобравање или 

реализовање програма; 

-Својим пропустом не изврши програм у целини или 

га изврши у небитном делу или га изврши са битним 

закашњењем; 

-Употреби средства ненаменски, у потпуности или 

делимично , 

-Не придржава се прописаних или уговорених мера 

које су утврђене ради осигурања реализације 

програма; 

-Не достави у предвиђеним роковима предвиђене 

извештаје и доказе, иако га је давалац средстава 

упозорио на неправилности и последице; 

-Престане да испуњава услове који су на основу 

Закона о спорту потребни за добијање средстава; 

-Спречи или онемогући спровођење прописаних, 

односно уговорених контролних мера.  

 

Члан 29. 

 У смислу финансирања програма спортских 

организација овим Правилником одређују се 

„носиоци“ спортских грана. У одређивању „носиоца“ 

спортске гране узети су следећи критеријуми и 

параметри: 

1. спортска традиција Клуба (време 

оснивања и период активног рада), 

2. најбољи спортски резултати, 

3. степен интересовања код грађана, 

4. број чланова и активних чланова, 

5. број деце ангажоване у процесу рада, 

6. број спортских стручњака ангажованих 

у раду. 

На основу датих критеријума и параметара носиоци 

спортских грана су: 

 

 Фудбал-ФК „Хајдук Вељко“ 

 Рукомет-МРК „Хајдук Вељко“ 

 Одбојка-ОК „Хајдук Вељко“ 

 Кошарка-КК „Хајдук Вељко“ 

 Стони тенис- СТК „Хајдук Вељко“ 

 Гимнастика-ГК „Хајдук Вељко“ 

 Џудо и аикидо-КБВ „Хајдук Вељко“ 

 Кик бокс-КБК „Хајдук Вељко“ 

 Тенис-ТК „Хајдук Вељко“ 

 Шах клуб-ШК „Хемичар“ 

 

 

 У сеоским месним заједницама носиоц 

спортске гране је по један клуб из сваке набројане 

спортске  гране . 

 

         Користећи исте критеријуме и параметре 

одређују се групе носиоца спортских грана. 

          I група – ФК „Хајдук Вељко“ и МРК „Хајдук 

Вељко“ 

         II група – ОК „Хајдук Вељко“ и Кошаркашки 

клуб „Хајдук Вељко“ 

         III група – СТК „Хајдук Вељко“, Гимнастички 

клуб „Хајдук Вељко“ , Шах клуб „Хемичар“, Клуб 

борилачких вештина „Хајдук Вељко“, Тениски клуб 

„Хајдук Вељко“ и КИК БОКС „Хајдук Вељко“. 

         IV група – Сви клубови „Носиоци“ спортских 

грана у сеоским месним заједницама. 

 

Члан 30. 

Клубови „носиоци“ спортских грана, из буџета 

општине Неготин, финансираће се:  

1. По принципу група(категорија). 

2.У складу са висином опредељених финансијских 

средстава из буџета. 

3. По принципу стварних реалних потреба и 

трошкова 

 

Члан 31. 

Из буџета општине Неготин финансираће се: 
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1.Превоз такмичара на гостовањима. 

2.Трошкови службених лица са порезима (судије, 

делегати). 

3.Лекарски прегледи играча. 

4.Регистрација играча. 

5.Котизација надлежним савезима. 

6.Лиценцирање тренера.  

7.Угоститељске услуге( исхрана) такмичара на 

гостовањима која су ,у једном правцу , дужа од 

100км за сениорске екипе, а за млађе категорије на 

свим гостовањима. 

8. Хранарина за играче у припремном и 

такмичарском периоду  

9.Спортска опрема и реквизити. 

10.Трошкови стручног рада спортских стручњака и 

стручњака у спорту који учествују у реализацији 

програма. 

Члан 32. 

Првој  и другој групи носиоца спортских грана из 

буџета општине свим селекцијама млађих категорија 

финансираће се тачке 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 , 9 и 10.  члана 

31. овог правилника. 

 

Члан 33. 

Првој и другој групи носиоца спортских грана из 

буџета општине сениорским селекцијама 

финансираће се тачке 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 члана 31. 

овог правилника. 

 

Члан 34. 

Трећој групи носиоца спортских грана из буџета 

општине финансираће се тачке 1,2,3,4,5,6,7 и 9. 

члана 31., док ће се млађим категоријама 

финансирати и тачка 10. члана 31. овог правилника. 

 

Члан 35. 

Клубовима који имају право на хранарина за играче, 

из буџета општине Неготин исплаћиваће се 

хранарина за онолики број играча колико се налази 

на званичном записнику са утакмица 

 

Члан 36. 

Хранарина за играче у сениорским категоријама , 

исплаћиваће се до неопорезивог износа. 

 

Члан 37. 

Сви клубови чијим играчима по овом правилнику, 

припипадају накнаде хранарине, могу укупна 

средства  реализовати према  динамици која је у 

складу са реалним  интересима и циљевима спортске 

организације у датом  периоду.  

 

                                         Члан 38. 

Хранарина за играче реализоваће се: 

-за прву групу носиоца у свим степенима такмичења, 

-за остале носиоце група само у оним клубовима који 

се такмиче минимум у трећем степену националног 

такмичења. 

 

Члан 39. 

Четвртој групи носиоца( сениорским селекцијама) 

спортских грана ,из буџета општине Неготин,  

финансираће се тачке 1,2,3,4,5,7,8 и 9. члана 31. овог 

правилника, као и тачке 1,2,3,4,5,6,7, 9 и 10. члана 

31. овог правилника за потребе млађих категорија.“ 

 

Члан 40. 

Клубовима који немају статус „ носиоца“ спортских 

грана ( сениорским екипама) из буџета општине 

Неготин финансираће се тачке 2, 3, 4, 5 и 7. као и 

тачке 1,2,3,4,5,6,7,9 и 10.  за потребе млађих 

категорија и обезбедиће им се термини за тренинге. 

 

Члан 41. 

У рекреативном спорту из буџета општине Неготин 

финансираће се: 

1. Побољшање услова за потребе рекреативног 

спорта 

2. Спортске приредбе , манифестације и акције 

рекреативног карактера 

3. Организована спортска друштва и савези 

рекреативног карактера . 

 

1. Спортско друштво инвалида 

-котизација 

-регистрација такмичара 

-учешће на „олимпијади трећег доба“  

- трошкови превоза на такмичењима 

-угоститељске улуге на гостовањима 

- спортска опрема, израда диплома, захвалница итд. 

 

2. Општинска организација спортских риболоваца 

„Тимок“ 

-Превоз такмичара на такмичења 

-Трошкови на такмичењима 

-Котизација 

-Лиценца 

-Организација спортске манифестације „дани 

Дунава“ 

 

3.Планинарско друштво „Дели Јован“ 

-чланарина надлежном савезу 

-планинарске активности(излети) 

-промоције планинарских активности 

-уређење нових пешачких стаза и стручно 

усавршавање водича  

 

Члан 42. 

У школском спорту из буџета општине, финансираће 

се: 

-Побољшање услова за извођење настве физичког 

васпитања 

-Школска спортска такмичења на свим нивоима 

-Реквизити, справе, опрема и помагала за 

предшколски и школски спорт 

-Програм ваннаставних активности у школама 

-Реализатори ваннаставног програма предшколског и 

школског спорта 
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Члан 43. 

Из буџета општине финансираће се: 

-Опремање спортских објеката, што подразумева 

опрему која се уграђује у спортски објекат  и са њим 

чини функционалну целину: 

-Одржавање спортских објеката што подразумева 

капитално одржавање у смислу извођења радова на 

реконструкцији, доградњи, адаптацији и санацији 

спортских објеката. 

-Изградња нових спортских објеката и терена 

 

Члан 44. 

Уз програм изградње и одржавања спортских 

објеката мора бити приложена документација којом 

се доказује испуњеност услова и критеријума према 

закону којим се уређује област планирања и 

изградње, као и документација о спровођењу 

програма(предрачун радова, власнички лист за 

земљиште и објекат, уговор о заједничком улагању, 

локацијска дозвола, граћевинска дозвола или решење 

којим се дозвољава извођење радова на адаптацији 

или санацији спортских објеката), главни пројекат 

према закону којим се уређује област планирање и 

изградње. 

 

Члан 45. 

Предлог годишњег програма чине појединачни 

пројекти, који се у складу са садржајем групишу у 

посебне програме: 

Изградња спортских и рекреативних објеката. 

Капитално одржавање спортских и рекреативних 

објеката. 

Изградња спортских објеката за потребе образовања. 

Капитално одржавање спортских објеката за потребе 

образовања. 

Изградња и прилагођавање спортских објеката за 

лица са посебним потребама и инвалидитетом.  

 

Члан 46. 

Власник, корисник земљишта или спортског објекта 

подноси предлог програма изградње, опремања и 

одржавања спортског објекта уз сагласност власника 

земљишта, односно спортског објекта. 

 

Члан 47. 

У поступку одобравања програма изградње, 

одржавања и опремања спортских објеката од 

посебног значаја за развој спорта у општини Неготин 

поред критеријума утврђених чланом 7. овог 

правилника цени се и испуњеност следећих 

критеријума: 

1. да за планиране активности постоји потребна 

документација у складу са законима којима се 

уређује планирање и изградња објекта 

2. да је обезбеђена локација за изградњу спортског 

објекта  

3. да спортски објекат испуњава услове прописане 

актом којим су уређени стандарди за обављање 

спортске делатности у складу са законом 

4. да је у питању спортски објекат који је од 

посебног значаја за развој спорта на ширем подручју 

општине и  да има могућност организовања 

спортских такмичења 

5. да је спортски објекат и земљиште на коме се 

гради у јавној својини 

6. да носилац програма из сопствених средстава 

сноси трошкове припремних радова, израде техничке 

документације, ангажовањем стручног надзора, 

техничког пријема и укњижбе 

7. да су радови на изградњи и капиталном 

одржавању предвиђени одговарајућом планском 

документацијом  

8. да се изградња, одржавање и опремање спортског 

објекта у оквирима јавно-приватног партнерства 

врши под условима и на начин утврђен законом 

којим је уређено јавно-приватно партнерство 

 

Члан 48. 

Спортском савезу општине Неготин из буџета 

општине Неготин финансираће се: 

-реализација програмских садржаја  

-материјални трошкови 

-трошкови реализације програма 

-трошкови провизије банкама 

 

Општинском фудбалском савезу  Неготин из буџета 

општине Неготин финансираће се : 

-реализација програмских садржаја 

-материјални трошкови 

-трошкови провизије банкама 

 

Члан 49. 

Ступањем на снагу овог Правилника престаје да 

важи Правилник о финансирању програма којима се 

остварује општи интерес у области спорта на 

територији општине Неготин, број 660-14/2015-III/07 

од 06.03. 2015. године („ Сл. лист општине  

„Неготин“, бр. 6/2015 и 20/2015) 

 

Члан 50. 

Правилник о финансирању програма којима се 

остварује општи интерес у области спорта на 

територији општине Неготин ,ступа на снагу 

наредног  дана од дана објављивања у „Службеном 

листу општине Неготин“. 

 

 

Број: 451-2/2016-III/07 

Дана:23.02.2016.године 

Н е г о т и н  

 

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН, 

ПРЕДСЕДНИК, 

      Јован Миловановић,дипл.инж.електротехнике,с.р. 
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        На основу  члана 69. Закона о буџетском 

систему  („Службени гласник РС“,број: 

54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/2013,6

3/2013-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), Председник општине 

Неготин, д о н о с и 

  

       

                                 Р Е Ш Е Њ Е 

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), 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 150.000,00 динара  Дому  

културе  “Стеван Мокрањац“  Неготин.  

 

  II 

Средства из става 1.овог решења 

распоређују се у оквиру раздела 4. главе 11.- 

установе у култури,програма 13-развој културе 

1201,програмске активности –функционисање 

локалних установа културе 1201-0001,функције 820-

услуге културе,Дому  културе  “Стеван Мокрањац“  

Неготин  и то на позицији  205-специјализоване 

услуге,економској  класификацији 424200-остале 

програмске активности у износу од  150.000,00  

динара. 

 

                             III 

             О извршењу овог решења стараће се 

Одељење за буџет, финансије и локалну пореску 

администрацију. 

 

                                           IV 

 Решење објавити у „Службеном листу 

општине Неготин“. 

 

             О б р а з л о ж е њ е  

 

На   основу  захтева  Дома  културе  “Стеван  

Мокрањац“  Неготин, број: 401-55/2016-IV/04 од  

08.02.2016. године, закључка Општинског већа 

општине Неготин,број.401-55/2016-III/07 од  

12.02.2016. године  и  Обавештења председника 

општине о доношењу решења из текуће резерве,број: 

401-55/2016-IV/04  од 18.02.2016. године за 

организовање прославе поводом ромског празника 

„Бибијако Ђиве“ (Теткин дан) одобравају се додатна   

средства у износу од 150.000,00 динара из текуће 

резерве. 

Одлуком  о буџету општине Неготин за 

2016.годину („Сл.лист општине Неготин“, број: 

27/2015)  и  Финансијским  планом  Дома  културе  

“Стеван  Мокрањац“  Неготин    за 2016. годину на 

економској класификацији  424200-услуге 

образовања,културе и спорта  нису планирана  

средства  за организацију прославе поводом ромског 

празника „Бибијако Ђиве“ (Теткин дан) у износу од  

150.000,00  динара.  

Из тог разлога и на основу свега напред 

наведеног,одлучено је као у диспозитиву  решења. 

 

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.   

                                                 

Број: 401-55/2016-II/04                  

Дана: 18.02.2016. године                                                              

Н е г о т и н 

                                           

        ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН                                                                      

  Јован Миловановић,дипл.инж.електротехнике,с.р.                 

                                    

                       

 

Република Србија 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

Одељење за буџет, финансије и локалну пореску 

администрацију 

Број: 401-82/2016-IV/04 

19.02.2016. године 

Н е г о т и н 

 

 

 

На основу члана 61. Закона о буџетском 

систему („Службени гласник РС“,број: 

54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/2013,6

3/2013-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) Одељење за буџет, 

финансије  и локалну пореску администрацију, 

 д о н о с и 

 

 Р Е Ш Е Њ Е 

     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  208 – остале дотације и 

трансфери ,извор финансирања 01, у износу од  

30.000,00 динара  ради обезбеђења средстава за 
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исплату запосленом накнаде штете за 

неискоришћени  годишњи одмор услед престанка 

радног односа због одласка у старосну пензију. 

II 

 Измена апропријација ће се извршити 

умањењем позиције Одлуке о буџету општине 

Неготин за 2016.годину, и то:  

                            - позиција 208– остале дотације и 

трансфери, за 3,00 %,економска класификација  

465100-остале текуће дотације и трансфери, у износу 

од  30.000,00 динара. 

   

III 

  Износ од 30.000,00 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 

исплату запосленом накнаде штете за 

неискоришћени  годишњи одмор услед престанка 

радног односа због одласка у старосну пензију  и то 

на  новододатој позицији 211/1-накнада штете за 

повреде или штету нанету од стране државних 

органа,економска класификација 485100- накнада 

штете за повреде или штету нанету од стране 

државних органа ,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 Ђуричић,с.р.  

 

 

 

Република Србија 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

Одељење за буџет, финансије и локалну пореску 

администрацију 

Број: 401-43/2016-IV/04 

04.02.2016. године 

Н е г о т и н 

 

 

На основу члана 61. Закона о буџетском 

систему („Службени гласник РС“,број: 

54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/2013,6

3/2013-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) Одељење за буџет, 

финансије  и локалну пореску администрацију, 

д о н о с и 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ПРОМЕНУ 

АПРОПРИЈАЦИЈА ОДОБРЕНИХ 

ОПШТИНСКОЈ  УПРАВИ  НЕГОТИН  У 

2016. ГОДИНИ 

I 

 Одобрава се промена апропријација унутар  

Основног образовања,у оквиру законом предвиђене 

могућности, раздео 4.  глава 15. програм 9-основно 

образовање 2002, програмска активност- 

функционисање  основних школа  2002-

0001,функција 912– основно образовање,позиција  

271-трошкови путовања,економска класификација  

422400-трошкови путовања  ученика , извор 

финансирања 01,у  износу  од  2.019.000,00  динара, 

ради обезбеђења средстава за редован рад  Основног 

образовања на територији општине Неготин. 

 

II 

 Измена апропријација ће се извршити 

умањењем позиције Одлуке о буџету општине 

Неготин за 2016.годину, и то:  

                            - позиција 271– трошкови путовања 

,за 6,51 %,економска класификација  422400- 

трошкови путовања  ученика , у износу од  

2.019.000,00 динара. 

   

III 

  Износ од  2.019.000,00 динара, преусмерава 

се за намене недовољно планиране Одлуком о 

буџету општине Неготин за 2016.годину  и  

Финансијским планом Општинске управе општине 

Неготин  за 2016. годину,а ради обезбеђења 

средстава за реализацију јавних набавки за превоз 

ученика у појединим школама и то на  позицији 

272,економској класификацији 463100- текући 

трансфери осталим нивоима власти,у оквиру раздела 

, главе, програма, програмске активности , функције 

и извора финансирања  из става 1 овог решења. 
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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 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: Општинској 

управи општине 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: 401-53/2016-IV/04 

09.02.2016. године 

Н е г о т и н 

 

 

На основу члана 61. Закона о буџетском 

систему („Службени гласник РС“,број: 

54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/2013,6

3/2013-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) Одељење за буџет, 

финансије  и локалну пореску администрацију, 

 д о н о с и 

 

 

         Р Е Ш Е Њ Е 

            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 0602-0002,функција 160 – опште 

јавне услуге некласификоване на другом 

месту,позиција 156-специјализоване услуге,у 

укупном износу од  80.000,00 динара,ради 

обезбеђења  средстава за финансирање организовања 

манифестације „Свети Трифун“ на рајачким 

пимницама у Рајцу,у   месној  заједници Рајац  

општине Неготин. 

II 

 Измена апропријација ће се извршити 

умањењем позиције Одлуке о буџету општине 

Неготин за 2016.годину, и то: 

 - позиција 156 – специјализоване услуге  за 

8,00 %,у  износу од  80.000,00 динара. 

                             

III 

 Износ од  80.000,00 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 147- услуге по 

уговору,економска класификација  423700 –

репрезентација, у оквиру раздела 4 ,главе 8, програма 

15-локална самоуправа 0602, програмске активности- 

месне заједнице 0602-0002,функције 160–опште 

јавне услуге некласификоване на другом месту. 

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.  
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Република  Србија 

ОПШТИНСКА УПРАВА 

 ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

Одељење за буџет, финансије и локалну пореску 

администрацију 

Број: 401-58/2016-IV/04 

09.02.2016. године 

Н е г о т и н 

 

 

На основу члана 61. Закона о буџетском 

систему („Службени гласник РС“,број: 

54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/2013,6

3/2013-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) Одељење за буџет, 

финансије  и локалну пореску администрацију, 

 д о н о с и 

 
 Р Е Ш Е Њ Е 

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 15-локална самоуправа 0602, програмска 

активност- функционисање локалне самоуправе и 

градских општина  0602-0001,функција 130– опште 

услуге,позиција 61-социјални доприноси на терет 

послодавца, економска класификација 412100-

допринос за пензијско и инвалидско осигурање,извор  

финансирања 01, у укупном износу од 130.000,00  

динара, ради обезбеђења средстава за исплату 

накнада за годишњи одмор. 

 

II 

 Измена апропријација ће се извршити 

умањењем позиције Одлуке о буџету општине 

Неготин за 2016.годину, и то: 

 - позиција  61- социјални доприноси на 

терет послодавца, за 0,81 %,економска 

класификација 412100- допринос за пензијско и 

инвалидско осигурање,у износу од  130.000,00 

динара.                             

III 

 Износ од 130.000,00 динара,преусмерава се 

за намене недовољно планиране Одлуком о буџету 

општине Неготин за 2016.годину,а ради обезбеђења 

средстава за исплату накнада за годишњи одмор 

запослених код Општинске управе  општине 

Неготин и то на новој позицији 73/1- накнада штете 

за повреде или штету нанету од стране државних 

органа,економска класификација 485100 – накнада 

штете за повреде или штету нанету од стране 

државних органа ,износ од 130.000,00 динара, у 

оквиру 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. 

 

 

 

 

Република  Србија 

ОПШТИНСКА УПРАВА 

 ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

Одељење за буџет, финансије и локалну пореску 

администрацију 

Број: 401-100/2016-IV/04 

22.02.2016. године 

Н е г о т и н 

 

 

 

На основу члана 61. Закона о буџетском 

систему („Службени гласник РС“,број: 

54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/2013,6

3/2013-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) Одељење за буџет, 

финансије  и локалну пореску администрацију, 

 д о н о с и 
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Р Е Ш Е Њ Е 

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 15-локална самоуправа 0602, програмска 

активност- функционисање локалне самоуправе и 

градских општина  0602-0001,функција 130– опште 

услуге,позиција 72- остале дотације и 

трансфери,економска класификација 46510- остале 

текуће дотације и трансфери ,извор  финансирања 

01,у укупном износу од  20.000,00  динара, ради 

обезбеђења средстава за  исплату  јубиларних  

награда. 

 

II 

 Измена апропријација ће се извршити 

умањењем позиције Одлуке о буџету општине 

Неготин за 2016.годину, и то: 

- позиција  72- остале дотације и трансфери , за 0,18 

%,економска класификација 46510- остале текуће 

дотације и трансфери ,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,а ради обезбеђења 

средстава за исплату јубиларних награда  запослених 

код Општинске управе  општине Неготин и то на  

позицији  

65- накнаде,бонуси и остали посебни 

расходи,економска класификација 416100 – награде 

запосленима и остали посебни расходи  ,износ од 

20.000,00 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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С А Д Р Ж А Ј: 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

 

 

 

 

 

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

на територији општине Неготин          36 

 2.    Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве      41 

 

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ, ФИНАНСИЈЕ И ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ 

 

 

1.    Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених Дому културе Неготин  

у 2016. години           41 

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

Неготин у 2016. години          42 

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

у 2016. години           43 

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

општине Неогтин у 2016. години         44 

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

општине Неготин у 2016. години         45 

 

  

      

 


