Број 5

Страна 47

“Службени лист општине Неготин”

На основу члана 46. став 6 у вези
става 1. тачка 8. Закона о локалним изборима
(''Службени гласник РС“ број 129/07, 34/10одлука УС и 54/11 ) и члана 36. Статута
општине Неготин ( „Сл. лист општине
Неготин“, бр. 9/2015-пречишћен текст),
Скупштина општине Неготин, на седници
одржаној данa 31.03.2016. године, донела
ОДЛУКУ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКУ
СКУПШТИНЕ НЕГОТИН
Члан 1.
Утврђује се да је одборнику
Скупштине општине Неготин Јованки
Здравковић ,престао мандат-због наступања
смрти одборнице.
Члан 2.
Ова Одлука ће се објавити у
''Службеном листу општине Неготин''.

Поука о правном средству: Против
ове Одлуке може се изјавити жалба Управном
суду у Београду у року од 48 часова од дана
доношења Одлуке.

Број:016-9/2016-I/08
Датум: 31.03. 2016. године
Неготин
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
ПРЕДСЕДНИК,
др мед. Љубисав Божиловић,с.р.

04.04.2016.

На основу члана 48. и 49. Закона о
локалним изборима („Сл. гласник РС “
број:129/2007, 34/10-одлука УС и 54/11) и
Уверења издатог од стране Изборне комисије
општине Неготин број: 013-2-1/2015 од 30.
03. 2016. године, Скупштина општине
Неготин, на седници одржаној 31.03. 2016.
године, донела је
ОДЛУКУ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА
ОДБОРНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН
Члан 1.
Потврђује се мандат одборнику
Скупштине општине Неготин , ДРАГАНУ
ДРОНДИЋУ из Прахова, са изборне листе:
ДЕМОКРАТСКА
СТРАНКА-ПУПС-ДР
КРИСТИЈАН НИКОЛИЋ за кога је Изборна
комисија општине Неготин издала Уверење о
избору за одборника Скупштине општине
Неготин број: 013-2/2015 од 30. 03. 2016.
године.
Члан 2.
Мандат одборнику из члана 1. ове
Одлуке траје до истека мандата одборника
Скупштине општине Неготин изабраних на
редовним изборима.
Члан 3.
Против ове Одлуке може се изјавити
жалба Управном суду у Београду у року од 48
часова од дана доношења ове Одлуке.
Члан 4.
Ову одлуку објавити у „Службеном
листу општине Неготин“.
Број:016-10/2016-I/08
Дана: 31.03. 2016. године
Неготин

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

04.04.2016.

“Службени лист општине Неготин”

Број 5

Страна 48

На основу члана 32. тачка 20. Закона
о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, број
129/2007“ и 83/2014-др.закон) и члана 42.
тачка 9. и 34. Статута општине Неготин
(„Сл.лист општине Неготин“, број 9/2015пречишћен текст), Скупштина општине
Неготин на седници одржаној 31.03.2016.
године, донела је

На основу члана 32. тачка 20. Закона
о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, број
129/2007“ и 83/2014-др.закон) и члана 42.
тачка 9. и 34. Статута општине Неготин
(„Сл.лист општине Неготин“, број 9/2015пречишћен текст), Скупштина општине
Неготин на седници одржаној 31.03.2016.
године, донела је

ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ СА
ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ О
ОБЕЗБЕЂЕЊУ И УТРОШКУ
СРЕДСТАВА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА
ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ
ОПШТИНЕ НЕГОТИН
ЗА ПЕРИОД 01.01.2015. до 31.12.2015.
ГОДИНЕ

ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ
ЗАВОДА ЗА УРБАНИСТИЧКО
ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ
ОПШТИНЕ НЕГОТИН ЗА 2015. ГОДИНУ
И ИЗВЕШТАЈ О ФИНАНСИЈСКОМ
ПОСЛОВАЊУ ЗАВОДА ЗА
УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И
ПРОЈЕКТОВАЊЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН
У 2015. ГОДИНИ

Члан 1.
УСВАЈА СЕ Извештај о раду са
финансијским извештајем о обезбеђењу и
утрошку средстава
Јавног предузећа за
грађевинско земљиште општине Неготин за
период од 01.01.2015. до 31.12.2015. године,
који је усвојио Надзорни одбор
Јавног
предузећа за грађевинско земљиште општине
Неготин, на седници одржаној дана
24.02.2016. године.

Члан 1.
УСВАЈА СЕ Извештај о раду Завода
за урбанистичко планирање и пројектовање
општине Неготин за 2015. годину и Извештај
о финансијском пословању
Завода за
урбанистичко планирање и пројектовање
општине Неготин у 2015. години, који је
усвојио Управни одбор Завода, на седници
одржаној дана 26.02.2016. године.

Члан 2.
Одлуку објавити у „Службеном
листу општине Неготин“.

Члан 2.
Одлуку објавити
листу општине Неготин“.

Број: 402-42/2016-I/08
31.03.2016. године
Неготин

Број: 402-43/2016-I/08
31.03.2016. године
Неготин

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

у

„Службеном

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

Број 5

Страна 49

“Службени лист општине Неготин”

04.04.2016.

На основу члана 32.
тачка 20.
Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник
РС“, број 129/2007 и 83/2014-др.закон) и
члана 42. тачка 9. и 34. Статута општине
Неготин („Сл.лист општине Неготин“, број
9/2015-пречишћен
текст),
Скупштина
општине Неготин на седници одржаној
31.03. 2016. године, донела је

На основу члана 32. тачка 20. Закона
о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, број
129/2007 и 83/2014-др.закон“) и члана 42.
тачка 9. и 34. Статута општине Неготин
(„Сл.лист општине Неготин“, број 9/2015пречишћен текст), Скупштина општине
Неготин на седници одржаној 31.03. 2016.
године, донела је

ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ СА
ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ
МУЗЕЈА КРАЈИНЕ НЕГОТИН ЗА 2015.
ГОДИНУ

ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ СА
ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ
ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА НЕГОТИН ЗА
2015. ГОДИНУ

Члан 1.
УСВАЈА СЕ Извештај о раду са
финансијским извештајем Музеја Крајине за
2015.годину, који је усвојио Управни одбор
Музеја Крајине Неготин, на седници
одржаној дана 07.03.2016. године.

Члан 1.
УСВАЈА СЕ Извештај о раду са
финансијским
извештајем
Историјског
архива Неготин за 2015. годину, који је
усвојио Управни одбор Историјског архива
Неготин, на седници одржаној дана
29.02.2016.године.

Члан 2.
Одлуку објавити
листу општине Неготин“.

у

„Службеном

Број: 402-44/2016-I/08
31.03. 2016. године
Неготин
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
ПРЕДСЕДНИК,
др мед. Љубисав Божиловић,с.р.

Члан 2.
Одлуку објавити у „Службеном
листу општине Неготин“.

Број: 402-45/2016-I/08
31.03. 2016. године
Неготин
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
ПРЕДСЕДНИК,
др мед. Љубисав Божиловић,с.р.

04.04.2016.

“Службени лист општине Неготин”

На основу члана 32. тачка 20. Закона
о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, број
129/2007 и 83/2014-др.закон) и члана 42.
тачка 9. и 34. Статута општине Неготин
(„Сл.лист општине Неготин“, број 9/2015пречишћен текст), Скупштина општине
Неготин на седници одржаној 31.03.2016.
године, донела је

ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ СА
ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ
ДОМА КУЛТУРЕ „СТЕВАН
МОКРАЊАЦ“ НЕГОТИН
ЗА 2015. ГОДИНУ

Члан 1.
УСВАЈА СЕ Извештај о раду са
финансијским извештајем
Дома културе
„Стеван Мокрањац“ Неготин за 2015. годину
,који је усвојио Управни одбор Дома културе
„Стеван Мокрањац“ Неготин, на седници
одржаној дана 18.03.2016. године.
Члан 2.
Одлуку објавити у „Службеном
листу општине Неготин“.

Број:402-46/2016-I/08
31.03.2016. године
Неготин

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

Број 5

Страна 50

На основу члана 32. тачка 20. Закона
о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, број
129/2007 и 83/2014-др.закон) и члана 42.
тачка 9. и 34. Статута општине Неготин
(„Сл.лист општине Неготин“, број 9/2015пречишћен текст), Скупштина општине
Неготин на седници одржаној 31.03. 2016.
године, донела је
ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ СА
ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ
НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ „ДОСИТЕЈ
НОВАКОВИЋ“ НЕГОТИН
ЗА 2015. ГОДИНУ
Члан 1.
УСВАЈА СЕ Извештај о раду са
финансијским
извештајем
Народне
библиотеке „Доситеј Новаковић“ Неготин за
2015. годину ,који је усвојио Управни одбор
Народне библиотеке „Доситеј Новаковић“,на
седници одржаној дана 15.03.2016. године.
Члан 2.
Одлуку објавити у „Службеном
листу општине Неготин“.

Број:402 - 47/2016-I/08
31.03.2016. године
Неготин

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

Број 5

Страна 51

“Службени лист општине Неготин”

На основу члана 32. тачка 20. Закона
о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, број
129/2007 и 83/2014-др.закон) и члана 42.
тачка 9. и 34. Статута општине Неготин
(„Сл.лист општине Неготин“, број 9/2015пречишћен текст), Скупштина општине
Неготин на седници одржаној 31.03.2016.
године, донела је
ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ СА
ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
ОПШТИНЕ НЕГОТИН
ЗА 2015. ГОДИНУ
Члан 1.
УСВАЈА СЕ Извештај о раду са
финансијским извештајем за 2015. годину
Туристичке Организације општине Неготин,
који је усвојио Управни одбор Туристичке
организације општине Неготин, на седници
одржаној дана 21.03.2016. године.
Члан 2.
Одлуку објавити у „Службеном
листу општине Неготин“.

Број: 402-48/2016-I/08
31.03.2016. године
Неготин

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

04.04.2016.

На основу члана 32. тачка 20. Закона
о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, број
129/2007 и 83/2014-др.закон“) и члана 42.
тачка 9. и 34. Статута општине Неготин
(„Сл.лист општине Неготин“, број 9/2015пречишћен текст), Скупштина општине
Неготин на седници одржаној 31.03.2016.
године, донела је
ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ СА
ИЗВЕШТАЈЕМ О ФИНАНСИЈСКОМ
ПОСЛОВАЊУ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ
РАД НЕГОТИН ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.
2015. ГОДИНЕ
Члан 1.
УСВАЈА СЕ Извештај о раду са
Извештајем о финансијским пословању
Центра за социјални рад Неготин за период
01.01.-31.12. 2015. године, који је усвојио
Управни одбор Центра за социјални рад
Неготин, на седници одржаној дана 03. 03.
2016. године.
Члан 2.
Одлуку објавити у „Службеном
листу општине Неготин“.

Број: 402-49/2016-I/08
31.03.2016. године
Неготин

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

04.04.2016.

“Службени лист општине Неготин”

Број 5

Страна 52

На основу члана члана 11 Закона о порезима на имовину (,,Службени гласник РС“, бр.
26/2001, ,,Службени лист СРЈ“ број:42/2002, ,,Службени гласник РС“ број:80/2002, 80/2002други закон, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012-одлука УС,
47/2013, 68/2014-др. закон), члана 42 став 1 тачка 33 Статута општине Неготин (,,Службени
лист општине Неготин“, број:9/2015-пречишћен текст), Скупштина општине Неготин, на
седници одржаној 31.03.2016.године, доноси
OДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О СТОПИ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
НЕГОТИН
Члан 1.
У Одлуци о висини стопе пореза на имовину на територији општине Неготин
(,,Службени лист општине Неготин“ број: 31/2013) у члану 2. став 1. тачка 2. брише се
реч:,,до“.,
тачка 3.мења се и сада гласи:
„3. На права на непокретности пореског обвезника који не води пословне књиге, осим на
земљишту:
На пореску основицу

Плаћа се на име пореза

(1) до 10.000.000 динара

0,40%

(2) од 10.000.000 до 25.000.000 динара

порез из подтачке (1) + 0,6% на износ преко
10.000.000 динара

(3) од 25.000.000 до 50.000.000 динара

порез из подтачке (2) + 1,0% на износ преко
25.000.000 динара

(4) преко 50.000.000 динара

порез из подтачке (3) + 2,0% на износ преко
50.000.000 динара
Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ,,Службеном листу општине
Неготин”.
Број: 436-7/2016-I/08
31.03.2016. године
Неготин
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
ПРЕДСЕДНИК,
др мед. Љубисав Божиловић,с.р.

Број 5

Страна 53

“Службени лист општине Неготин”

04.04.2016.

На основу члана 32. тачка 13. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр.129/07 и
83/2014 – др.закон), члана 9. став 1. Закона о финансирању локалне самоуправе («Сл.гласник
РС»,број: 62/06, 47/2011, 93/2012, 99/2013 – усклађени дин.износ, 125/2014 – усклађени дин.износ и
95/2015 – усклађени дин.износ) и члана 42. тачка 27. Статута општине Неготин («Сл.лист општине
Неготин», број: 9/2015 – пречишћен текст), Скупштина општине Неготин, на седници одржаној дана
31.03.2016.године, д о н е л а ј е

ОДЛУКУ
О ЛОКАЛНИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА
I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком уводе се локалне административне таксе (у даљем тексту: таксе) за списе и
радње у управним стварима, као и за друге списе и радње које органи општине Неготин издају
односно обављају у оквиру послова из своје изворне надлежности.
Одлука из претходног става садржи: списе и радње за које се уводи такса, настанак таксене
обавезе, обвезнике таксе, начин плачања таксе, ослобађања од плачања таксе, поступак за повраћај
таксе и висину таксе.
Члан 2.
Списе и радње за које се уводи такса и висина такси утврђују се Таксеном тарифом за
локалне административне таксе (у даљем тексту: Тарифа), која је саставни део ове Одлуке.
Члан 3.
Такса се плаћа у утврђеном новчаном износу за захтев и за списе и радње које се у вези са
тим захтевом доносе, односно врше, на начин и под условима прописаним законом и овом Одлуком.
Такса се не може наплатити ако Тарифом није прописано, нити се може наплатити у износу
већем или мањем од прописаног.
II-ТАКСЕНИ ОБВЕЗНИК
Члан 4.
Обвезник таксе је физичко односно правно лице, поводом чијег захтева се покреће
поступак, односно врше радње предвиђене тарифом.
Ако за исту таксу постоји више таксених обвезника, њихова обавеза је солидарна.
III-НАСТАНАК ТАКСЕНЕ ОБАВЕЗЕ
Члан 5.
Такса се плаћа у тренутку настанка таксене обавезе.
Таксена обавеза настаје:
1. за захтеве - у тренутку њиховог подношења, а за захтеве дате на записник када се
записник састави,
2. за решења, дозволе и друге исправе - у тренутку подношења захтева за њихово
издавање;
3. за управне радње - у тренутку подношења захтева за извршење тих радњи.
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Члан 6.
Захтеви се подносе непосредно у Општинском услужном центру Општине Неготин или
поштом, путем e –maila и сл.
IV-ПЛАЋАЊЕ ТАКСЕНЕ ОБАВЕЗЕ
Члан 7.
Такса се плаћа у прописаном износу у корист буџета општине Неготин.
Таксени обвезник је дужан, да уз поднети захтев приложи одговарајући доказ да је платио
таксу.
Доказ о уплати одговарајуће таксе придружује се предмету.
Члан 8.
Ако таксени обвезник, који је дужан да плати таксу непосредно поднесе нетаксирани или
недовољно таксирани поднесак, службено лице Општинског услужног центра затражиће од
таксеног обвезника да плати прописану таксу у року од 10 дана од дана упозорења као и на
последице неплаћања таксе о чему сачињава забелешку на спису.
Ако нетаксирани или недовољно таксирани поднесак или други спис стигне поштом или
путем e-mail-a орган надлежан за одлучивање по захтеву позваће таксеног обвезника опоменом да у
року од 10 дана од дана пријема опомене плати редовну и административну таксу за опомену и
упозориће га на последице неплаћања.
Ако таксени обвезник уплати таксу у року из става 1. и 2. овог члана, сматра се да је
поднесак од почетка био уредно таксиран.
Ако обвезник не уплати таксу у року из става 1. и 2. овог члана наплата прописане таксе и
таксе за опомену из става 2. овог члана врши се пре уручења затраженог решења или друге исправе,
односно пре саопштења обвезнику да је радња извршена.
Члан 9.
У решењу, односно другој исправи за коју је такса плаћена, означава се да је такса плаћена,
износ таксе и тарифни број по којем је такса плаћена.
Члан 10.
Кад се на захтев обвезника по поднетом захтеву, односно у поступку издаје решење,
исправа, документ или писмено у више примерака, за сваки други и следећи примерак плаћа се
административна такса као за препис односно као за оверу преписа.
Члан 11.
За захтеве који без приложеног доказа о плаћеној такси у прописаном износу стигну поштом
из иностранства, уручење затраженог решења или друге исправе, односно саопштење обвезнику да
је радња извршена, извршиће се по пријему тог доказа.
V – ОСЛОБАЂАЊЕ ОД ПЛАЋАЊА ТАКСЕ
Члан 12.
Ослобађају се плаћања таксе:
1. органи, организације и институције Републике Србије,
2. органи и организације општине Неготин,
3. организације обавезног социјалног осигурања,
4. организацијa Црвеног крста и остале хуманитарне организације,
5. организације у области друштвене заштите деце и омладине,
6. установе и предузећа чији је оснивач општина Неготин,
7. цркве и верске заједнице, регистроване у складу са законом,
8. корисници новчане социјалне помоћи.
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Члан 13.
Не плаћа се такса за:
1. списe и радње у поступцима који се воде по службеној дужности,
2. списe и радње у поступку за повраћај више или погрешно плаћених јавних прихода,
3. списе и радње у поступку за исправљање грешака у решењима, другим исправама и
службеним евиденцијама,
4. пријаве за упис у матичне књиге, као и прилоге који се морају поднети уз пријаве,
5. све врсте пријава и прилога уз њих за утврђивање јавних прихода, списе и радње у
поступку за утврђивање смањења катастарског прихода због елементарних непогода,
биљних болести, штеточина и других ванредних догађаја, као и списе и радње за
остварење законом признатих олакшица и ослобађања код плаћања пореза и других
јавних прихода,
6. списе и радње у поступку остваривања права из обавезног социјалног осигурања,
друштвене бриге о деци, социјалне заштите, борачко – инвалидске заштите и заштите
цивилних инвалида рата, односно права у складу са прописима којима се уређује
финансијска подршка породици са децом,
7. списе и радње у вези са предшколским и школским васпитањем и образовањем и
образовањем студената,
8. списе и радње у поступку за заснивање радног односа и остваривање права по том
основу,
9. списе и радње у поступку за сахрањивање,
10. списе и радње у вези са регулисањем војне обавезе,
11. за списе и радње у поступцима за утврђивање права насталих у вези са елементарним
непогодама и другим ванредним догађајима,
12. све врсте пријава, списа и прилога у поступку за доделу инвестиционих средстава за
финансирање развоја и унапређења пољопривреде општине Неготин
13. за потврду о пријему захтева,
14. за потврду о правоснажности или извршности која се ставља на управни акт.
Члан 14.
У решењу односно другој исправи која се издаје без плаћања таксе мора се назначити
сврха издавања и основ ослобађања од плаћања таксе.
Решење односно исправа из става 1. овог члана може се употребити само у сврхе за које
је издата, а у друге сврхе, за које је прописана обавеза плаћања таксе, може се употребити само
уколико се за исти плати одговарајућа такса.
VI- ПОВРАЋАЈ ТАКСЕ
Члан 15.
Таксени обвезник који је платио таксу коју није био дужан да плати, или је таксу плати у
већем износу, има право на повраћај уплаћеног износа таксе.
Поступак за повраћај таксе покреће се на захтев обвезника и исти је ослобођен плаћања
таксе.
Решење по захтеву за повраћај таксе из претходног става доноси Одељење за буџет,
финансије и локалну пореску администрацију Општинске управе општине Неготин, уз претходно
прибављен извештај органа који је одлучивао о поднеску.
Члан 16.
У погледу повраћаја, камате, принудне наплате, застарелости и осталог што није
посебно прописано овом Одлуком сходно се примењују прописи којима се уређују порески
поступак и пореска администрација.
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VII – НАДЗОР
Члан 17.
Контролу примене прописа о таксама врши буџетски инспектор Општинске управе
општине Неготин.
Законитост финансијске документације у вези наплате таксе, као и тока финансијске
документације и новчаних средстава, прати Одељење за буџет, финансије и локалну пореску
администрацију Општинске управе општине Неготин.
VIII- КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 18.
Новчаном казном од 3.000,00 динара казниће се за прекршај службено лице ако:
1. у решењу или другој исправи, за коју је такса плаћена не означи да је такса плаћена,
износ који је плаћен и тарифни број по којем је плаћена, односно не означи да је
ослобођено од таксе, тарифни број по којем је ослобођена и да се та исправа може
користити само у сврхе за које је издата (члан 9. и 14. Одлуке);
2. не обавести таксеног обвезника који је захтев поднео без доказа о плаћеној такси у
прописаном износу, да је дужан да плати таксу прописану таксу и да о томе поднесе
доказ, односно ако таксу не плати у прописаном износу пре уручења затраженог
решења или друге исправе, односно пре саопштења обвезнику да је радња извршена
(члан 8. Одлуке);
3. по захтевима који, без доказа о плаћеној такси у прописаном износу, стигну поштом
из иностранства, обвезнику уручи затражено решење или другу исправу, односно
саопштење да је радња извршена (члан 11. Одлуке).
Члан 19.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о општинским административним
таксама («Службени лист општине Неготин»,број:12/2011) и Одлука о накнадама за услуге које
врши Општинска управа општине Неготин («Службени лист општине Неготин»,број:12/2011).
Члан 20.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном листу општине
Неготин».
Број: 434-9/2016 – I/08
Дана: 31.03. 2016.године
Неготин

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
ПРЕДСЕДНИК,
др мед Љубисав Божиловић,с.р.
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TAРИФА ЛОКАЛНИХ АДМИНИСТРАТИВНИХ ТАКСИ
Тарифни број 1
1.

За захтев, молбу, предлог, пријаву и други поднесак.................200,00 динара.

НАПОМЕНА: Такса по овом тарифном броју не плаћа се:
1. за накнадни поднесак којим странка захтева брже поступање по ранијем поднетом захтеву.
2. када је издавање списа, односно вршење радње по том захтеву ослобођено од плаћање таксе у
складу са овом Одлуком и
3. за захтев за приступ информацијама од јавног значаја у складу са законом којим се уређује
слободан приступ информацијама од јавног значаја и
4. за захтеве за остваривање права на премије (подстицање пољопривредне производње.

Тарифни број 2
1. За жалбе и приговоре против решења која доноси Општинска управа ако овом Одлуком
није другачије прописано ...................................300,00 динара.
НАПОМЕНА: Ако се у истој правној ствари подноси једна жалба против више решења од стране
више лица обвезника таксе, такса из тачке 1. овог Тарифног броја плаћа се према броју решења која
се оспоравају жалбом.
2.

За уложене ванредне правне лекове..........................1.500,00 динара.
Тарифни број 3

За сва решења која доноси Општинска управа ако овом Одлуком није другачије
прописано .........................................................................490,00 динара.

Тарифни број 4
За сва уверења и потврде које издаје Општинска управа ако овом Одлуком није другачије
прописано.................................................... 200,00 динара
Тарифни број 5
За опомену којом се обвезник позива да плати таксу..........200,00 динара.
Тарифни број 6
За списе и радње из области саобраћаја, које доноси Општинска управа, плаћа се такса, и
то:
1)

2)

3)

4)

за издавање решења о регистрацији и овери реда вожње у локалном линијском
саобраћају на територији општине Неготин у износу од ...............................1120,00
динара;
за издавање решења којим се одобрава пролаз односно пролаз и заустављање
теретних моторних возила у зони забране у износу од ................................................
2000,00 динара;
за издавање решења којим се одобрава пролаз односно пролаз и заустављање
моторних возила у пешачкој зони насељеног места Неготин у износу
од.....................3000,00 динара;
За акт којим се утврђује испуњеност услова возила за обављање ауто-такси превоза у
износу од..................................1000,00 динара;
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За акт којим се издаје такси дозвола за такси возило у износу од................ 1000,00
динара;
За акт којим се издаје такси дозвола за такси возача у износу од .................1000,00
динара.

Тарифни број 7
За списе и радње из области привреде које доноси Општинска управа у поступку
одређивања категоризација соба.....................................600,00 динара.
Тарифни број 8
За списе и радње из комунално-стамбене и имовинско-правне области које доноси
Општинска управа, плаћа се такса, и то:
1) за решење о исељењу бесправно усељених лица....1240,00 динара;
2) за увођење у посед (по захтеву странке)..................... 500,00 динара;
3) за пријаву на јавни оглас за давање у закуп или отуђење грађевинског земљишта односно
на захтев за давање у закуп или отуђење грађевинског земљишта непосредном
погодбом 700,00 динара;
4) за решење о отуђењу грађевинског земљишта непосредном погодбом................. 500,00
динара;
5) за решење о конверзији права коришћења грађевинског земљишта у право својине, уз
накнаду .....................................................................1.000,00 динара
Тарифни број 9
За списе и радње из области инспекцијских послова које доноси Општинска управа у
вршењу инспекцијског надзора, плаћа се такса у износу од 300,00 динара;
Наплата таксе за увиђај и инспекцијски надзор плаћа се унапред приликом подношења
захтева.
Тарифни број 10
За закључење брака:
1) У просторијама општине Неготин, у радно време плаћа се такса у висини од 250,00 динара.
2) У просторијама општине Неготин, ван радног времена плаћа се такса у висини од 1000,00
динара.
3) Ван просторија општине Неготин и ван радног времена, на месту и у време по жељи
странке плаћа се такса у висини од 6.000,00 динара.
Тарифни број 11
За препис акта односно списа из општинске архиве, по полутабаку оригинала плаћа се такса
у износу од 200,00 динара.
За разгледање архивираних службених списа плаћа се такса у износу од 340,00 динара по
започетом сату.
НАПОМЕНА: Под преписом из овог тарифног броја подразумева се и издавање
фотокопије односно штампање аката, односно списа из меморије рачунара или писаће машине.
Полутабаком у смислу ове одлуке, сматра се лист хартије од две стране формата А4 или
мањег.
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Тарифни број 12
За списе и радње из области урбанизма које обавља Општинска управа плаћа се такса и
то:
1.за увид у урбанистички план.................................................. 500,00 динара;
2.за издавање информације о локацији
за градњу објекта ..............................................................2.000,00 динара;
за издавање услова за израду техничког пројекта парцелације, препарцелације или исправке
границе суседних парцела и спајање парцела истог власника у складу са планом..3.000,00 динара;
за издавање услова за израду урбанистичког пројекта у складу са планом 4.000,00 динара;
3.за издавање извода из плана о одређивању локација и извода из програма за уређење локација за
постављење мањих монтажних објеката на јавној површини утврђује се такса у износу од .............
150,00 динара;
4.за издавање одобрења за постављање мањих монтажних објеката на јавним површинама на
територији општине Неготин................ 500,00 динара;
5.за издавање локацијских услова:
за издавање и измену локацијских услова за класе објекта из категорије “А”....2.000,00 динара;
за издавање и измену локацијских услова за класе објекта из категорије “Б”....3.000,00 динара;
за издавање и измену локацијских услова за класе објекта из категорије “В”и”Г”..7.000,00 динара;
6.за издавање потврде да је урбанистички пројекат изграђен у складу са урбанистичким планом (
организовање јавне презентације урбанистичког пројекта у трајању од седам дана, доставу комисији
за планове урбанистичког пројекта са свим примедбама и сугестијама са јавне презентације, рад
комисије на провери усклађености урбанистичког пројекта са планским документом и Законом о
планирању и иградњи – која по разматрању свих примедби и сугестија са јавне презентације,
саставља и доставља извештај са мишљењем надлежном органу), плаћа се такса у износу
од..................................20.000,00 динара плус трошкови трошкови рада комисије за планове општине
Неготин;
7.за потврђивање Пројекта парцелације и препарцелације да је у складу са планом..................
....................................................................1500,00 динара;
8.за подношење захтева за прикључење објекта на комуналну инфраструктуру 400,00 динара
9.за пријаву радова 400,00 динара
10.за пријаву завршетка израде темеља 400,00 динара
11.за подношење изјаве о завршетку објекта у конструктивном смислу 200,00 динара
12.за подношење захтева за давање сагласности на техничку документацију у погледу мера заштите
од пожара 400,00 динара
13.за издавање употребне дозволе за класе објеката из категорије “А”.........1.500,00 динара;
14.за издавање употребне дозволе за класе објеката из категорије “Б”-------2.000,00 динара
15.за издавање употребне дозволе за класе објекта из категорије “Б” и Г”---5.000,00 динара
16. за издавање обавештења о испуњавању услова за озакоњење објеката----3.000,00 динара
17.за издавање решења о уклањању објеката који услед дотрајалости представљају опасност
за живот и здравље људи--------------------------------------------------------------------------------------2.000,00
динара
18.за издавање уверења о старости објеката и других уверења------ 400,00 дин
19.за приговор на решења и закључке ..............................................400,00 динара.
За списе и радње из области животне средине
1.за издавање решења за сакупљање или транспорт отпада -----------500,00 динара
2.за издавање решења за складиштење ,третман и одлагање отпада--------500,00 динара
3.за издавање решења о потреби процене утицаја затеченог стања пројеката на животну средину----------1.000,00 динара
4.за издавање решења о потреби процене утицаја пројекта на животну средину------400,00 динара
5.за издавање одобрења за локацију за третман отпада у мобилном постројењу----------400,00 динара
6.за издавање решења о одређивању обима и садржаја студије о процени утицаја на животну
средину---------------------500,00 динара
7.за издавање потврде о изузимању од обавезе прибављања дозволе за складиштење отпада--------------------------------400,00 динара
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8.издавање решења о давању сагласности на студију о процени утицаја затеченог стања на животну
средину------------500,00 динара
9.издавање решења о давању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину---------500,00 динара
На основу члана 7, 11, 15 и 60
Закона о финансирању локалне самоуправе
(,,Службени гласник РС,, ,број:62/2006,
47/2011 и 93/2012), члана 20 став 1 тачка 4 и
члана 32 став 1 тачка 3 Закона о локалној
самоуправи (,,Службени гласник РС,,, бр.
129/07,83/20114 – др.закон), и члана 42 став 1
тачка
3
Статута
општине
Неготин
(,,Службени лист општине Неготин,,, број:
9/2015 - пречишћен текст),
Скупштина
општине Неготин на седници од 31.03.2016.
године, донoси
OДЛУКУ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ
ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ
КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН
Члан 1.
У
Одлуци
о
локалним
комуналним таксама на територији
општине Неготин (,,Службени лист
општине Неготин,, број: 27/2015) члан
15 став 1 мења се тако што се брише
:,,5.000,00 динара до 75.000,00`` и сада
стоји:,,15.000``.
Став 2 мења се тако што се брише
:,,10.000,00 динара до 250.000,00`` и
сада стоји:,,50.000``.
Члан 2.
Мења се члан 16 став 1 тако што
се брише ,,50.000,00 динара до
1.000.000,00 динара`` и сада стоји:,,
100.000``.
Став 2 мења се тако што се брише
:,,5.000,00 динара до 75.000,00 `` и сада
стоји:,,15.000``.
Члан 3.
Тарифа локалних комуналних
такси на територији општине Неготин,
допуњује се тако што се:,,
1)
у Тарифном броју 1 изапоследњег
става 7 додаје се нови став који
гласи:,,Обвезник је дужан да таксу из
овог тарифног броја плаћа до 15 у
месецу за претходни месец.,,

Члан 4.
У Тарифном броју 2 иза
последњег става додаје се:,,Такса из
овог тарифног броја плаћа се приликом
издавања одобрења Одељења за општу
управу,
имовинске
и
стамбено
комуналне послове.,,
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог
дана од
дана
објављивања
у
,,
Службеном
листу
општине
Неготин
,.
,,
Број: 434-10/2016-I/08
31.03.2016. године
Неготин
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
ПРЕДСЕДНИК,
др мед.Љубисав Божиловић,с.р.
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На основу члана 6. и 19.
Закона о финансирању локалне
гласник
самоуправе
(,,Службени
РС,,,број: 62/2006, 47/2011 и 93/2012),
члана 104. Закона о туризму
(,,Службени гласник РС,, број: 36/2009,
88/2010, 99/2011 –др.закон, 93/2012 и
84/2015), Уредбе о највишем и
најнижем износу боравишне таксе
(,,Службени гласник РС,, број: 44/2013,
132/2014), члана 20. став 1. тачка 4. и
члана 32. став 1. тачка 3. Закона о
локалној
самоуправи
(,,Службени
гласник РС,,, бр. 129/07,83/2014 –
др.закон), и члана 42. став 1. тачка 3.
Статута општине Неготин (,,Службени
лист општине Неготин,,, број: 9/2015 пречишћен
текст),
Скупштина
општине Неготин
на седници од
31.03. 2016. године, донoси
ОДЛУКУ
О БОРАВИШНОЈ ТАКСИ
ОПШТИНЕ НЕГОТИН
Члан 1.
Овом Одлуком уводи се
обавеза плаћања, утврђује висина,
рокови, начин плаћања, коришћења
боравишне таксе као изворног јавног
прихода општине Неготин, надзор над
применом одлуке.
Члан 2.
Обвезник боравишне таксе је
свако
лице
које
борави
у
угоститељском објекту за смештај
изван свог пребивалишта.
Угоститељски
објекат
за
смештај је објекат у коме се пружају
услуге смештаја, исхране и пића и
друге
услуге
уобичајене
у
угоститељству или само услуге
смештаја (у врсти угоститељског
објекта: хотел, мотел, туристичко
насеље, камп, пансион, хостел,
преноћиште,
одмаралиште,
кућа,
апартман, соба, сеоско туристичко
домаћинство, ловачка вила, кућа или
колиба и други објекти за пружање
услуга смештаја).
Члан 3.
Боравишна такса плаћа се за
сваки дан боравка у туристичком
објекту до 30 дана.
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Члан 4.
Боравишна
такса
на
територији општине Неготин утврђује
се у износу од 70,00 динара дневно и
уплаћује се у корист уплатног рачуна
буџета општине Неготин.
Члан 5.
Обрачун и наплату боравишне
таксе
врше
физичка
лица,
предузетници и правна лица који су
уписани у одговарајући регистар и који
пружају услуге смештаја (у даљем
тексту: давалац смештаја).
Давалац смештаја наплаћује
боравишну таксу истовремено са
наплатом услуге.
Члан 6.
Ако давалац смештаја не
наплати боравишну таксу дужан је да
на свој терет изврши уплату
ненаплаћене боравишне таксе.
Члан 7.
Давалац смештаја је дужан да
у рачуну за услуге смештаја посебно
искаже износ боравишне таксе, а у
случају ослобађања мора навести
основ
ослобађања
од
плаћања
боравишне таксе.
Члан 8.
Средства
од
наплаћене
боравишне таксе давалац смештаја
уплаћује у року од 5 дана по истеку
сваких 15 дана у месецу, односно по
истеку месеца.
Члан 9.
Средства боравишне таксе
уплаћују се у корист буџета општине
Неготин и користе се за информативно
– пропагандни материјал којим се
промовишу туристичке вредности и
културно наслеђе, за обезбеђивање
туристичке сигнализације и за рад
туристичко – информативног центра.
Члан 10.
У погледу начина утврђивања
боравишне
таксе,
обрачунавања,
застарелости, наплате, рокова за
плаћање, обрачуна камате и осталог
што није прописано овом Одлуком
сходно се примењују одредбе закона
којим се уређује порески поступак и
пореска администрација.
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Члан 11.

Члан 12.

Боравишну таксу не плаћају:
1) деца до седам година старости;
2) лица упућена на лечење;
3) особе са инвалидитетом са телесним
оштећењем од најмање 70%, војни
инвалиди од прве до пете групе,
цивилни инвалиди рата од прве до пете
групе, слепа лица, глува и наглува
лица, лица оболела од дистрофије и
сродних мишићних и неуромишићних
обољења, параплегије и квадриплегије,
церебралне и дечје парализе и
мултиплекс склерозе, особе ометене у
развоју, као и пратилац наведених
особа;
4) ученици и студенти који
организовано бораве у угоститељском
објекту за смештај ради извођења
спортско-рекреативних
и
других
активности по програму министарства
надлежног за послове просвете,
студенти који организовано бораве у
угоститељском објекту за смештај
ради извођења обавезне наставе у
складу са наставним планом образовне
установе, као и учесници републичких
и регионалних такмичења у знању и
вештинама;
5) страни држављани који су
по међународним конвенцијама и
споразумима ослобођени плаћања
таксе;
6) лица која непрекидно
бораве у објекту за смештај дуже од 30
дана.
Боравишну таксу умањену за
50% плаћају лица од седам до 15
година старости.
Лица из става 1. овог члана не
плаћају боравишну таксу ако поднесу
доказ да су испуњени услови из става
1. овог члана (чланска карта, потврда
школе, односно образовне установе,
упут лекарске комисије и друго).

Страна 62

Инспекцијски надзор
над
применом ове одлуке врши порески
инспектор.
Члан 13.
Новчаном од 50.000,00 динара
казниће се правно лице као давалац
смештаја, а одговорно лице у правном
лицу новчаном казном од 8.000,00
динара, ако:
1) не наплати боравишну таксу
истовремено са наплатом услуга
(члан 5. Одлуке ),
2) боравишну таксу наплати у
износу већем или мањем од
прописаног (члан 4. Одлуке ),
3) у рачуну за услуге смештаја
посебно
не
искаже
износ
боравишне таксе или не наведе
основ ослобађања (члан 7. Одлуке
),
4) средства од наплаћене боравишне
таксе не уплати у прописаном
року (члан 8. Одлуке ).
Новчаном од 40.000,00 динара
казниће се предузетник као давалац
смештаја, ако учини прекршај из става
1. овог члана.
Новчаном од 10.000,00 динара
казниће се физичко лице као давалац
смештаја, ако учини прекршај из става
1. овог члана.
Члан 14.
Ступањем на снагу ове
Одлуке престаје да важи Одлука о
утврђивању висине боравишне таксе
на територији општине Неготин (
„Службени лист општине Неготин“,
број: 16/2007).
Члан 15.
Ова Одлука ступа на снагу
осмог дана од дана објављивања у
„Службеном
листу
општине
Неготин“.
Број: 434-11/2016-I/08
Дана: 31.03.2016.године
Неготин
СКУПШТИНАОПШТИНЕ
НЕГОТИН
ПРЕДСЕДНИК,
др мед. Љубисав Божиловић,с.р.
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На основу члана 14. став 2. Закона о превозу
путника у друмском саобраћају („Службени гласник
РС“ бр. 46/95, 66/2001, 61/2005, 91/2005, 62/2006,
31/2011 и 68/2015) и члана 42. тачка 52. Статута
општине Неготин („Службени лист општине
Неготин“ бр. 9/2015-пречишћен текст) Скупштина
општине
Неготин,
на
седници
одржаној
31.03.2016.године, д о н е л а ј е
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ
АУТОБУСКИХ СТАЈАЛИШТА У ЛИНИЈСКОМ
ПРЕВОЗУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
НЕГОТИН
Члан 1.
У члану 2. Одлуке о утврђивању аутобуских
стајалишта у линијском превозу на територији
општине Неготин („Сл. лист општине Неготин“,
бр.2/96 и 4/97) после тачке 98. додају се нове тачке
које гласе:
„99. код Педагошке академије, у оба смера,
100. у Улици Станоје Гачић, код Основне школе “
Бранко Радичевић“, у оба смера,
101. у Улици Добрила Радосављевић, код Основне
школе „ Вера Радосављевић“, у оба смера,
102. у Улици Станко Пауновић, код Улице Иво Лола
Рибар , код Основне школе
„ Вук Караџић“, у оба
смера. „
Члан 2.
Члан 4. исте Одлуке мења се и нови гласи:
„Надзор над спровођењем ове одлуке врши
Одељење за општу управу, имовинске
и стамбено
комуналне послове ,а инспекцијски надзор Одељење
за инспекцијске послове“.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу осмог дана од
објављиваља у „Службеном листу општине Неготин
“.
Број: 344-65/2016-I/08
Дана: 31.03.2016.године
Неготин
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
ПРЕДСЕДНИK
др мед. Љубисав Божиловић,с.р.
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На основу члана 159. став 2. Закона о
основама образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, бр.72/2009, 52/2011, 55/2013,
35/2015 – аутентично тумачење и 68/2015),
члана 9. став 4. Закона о финансијској
подршци породици са децом („Сл. гласник
РС“, бр.16/2002, 115/2005 и 107/2009) и члана
42. тачка 52. Статута општине Неготин („Сл.
лист
општине
Неготин“,
бр.9/2015пречишћен текст), скупштина општине
Неготин на седници одржаној дана 31. 03.
2016. године, донела је
ОДЛУКУ
О БЕСПЛАТНОМ ПРЕВОЗУ
ОДРЕЂЕНИХ КАТЕГОРИЈА ПУТНИКА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН
Члан 1.
Овом одлуком урeђују се ближи
услови, начин и поступак остваривања права
на финансирање бесплатног превоза деце и
њихових
пратилаца
ради
похађања
припремног предшколског програма, ученика
и наставног особља основних школа на
територији општине Неготин, из средстава
буџета општине Неготин.
Члан 2.
Право на бесплатан превоз на
територији општине Неготин остварују:
- деца и њихови пратиоци ради
похађања
припремног
предшколског
програма на удаљености већој од два
километра од седишта школе,
- сви ученици основних и средњих
школа, на удаљености већој од четири
километра од седишта школе
-деца и ученици са сметњама у
развоју , као и њихови пратиоци, без обзира
на удаљеност места становања од школе и
- запослени у основним школа.
Члан 3.
Лица наведена у члану 2. ове Одлуке,
остварују право на бесплатан превоз,
издавањем исправе – легитимације.
Садржај и изглед исправе –
легитимације из става 1. овог члана уредиће
се посебним упутством за чију израду се
задужује Општинска
управа општине
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Неготин
–
Одељење
за
друштвене
делатности, привреду и развој, и које доноси
Општинско веће општине Неготин.
Легитимације ће обавезно садржати
релације на којима ће власници легитимација
имати право на бесплатан превоз.
Члан 4.
Школе имају обавезу да доставе
списак лица из члана 2. ове Одлуке,
Одељењу за друштвене делатности, привреду
и развој, у року од 8 дана од дана ступања на
снагу ове Одлуке.
Сваку промену у списка лица, која
остварују право на бесплатан превоз, школе
су дужне да пријаве напред наведеном
Одељењу, у року од 5 дана од дана када је
наступила промена.
Члан 5.
Надзор над спровођењем ове Одлуке
вршиће Одељење за друштвене делатности,
привреду и развој и Одељење за инспекцијске
послове.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном
листу општине Неготин“.
Број: 344-66/2016-I/08
31.03.2016. године
Неготин

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
ПРЕДСЕДНИК,
др мед. Љубисав Божиловић,с.р.
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На основу члана 20. тачка 5. и члана
32. тачка 6. Закона о локалној самоуправи
(„Сл.гласник РС“ бр.129/2007 и 83/2014др.закон) члан 13.став 1.у вези са чланом
2.став 3.тачка 9.и члана 3.став 1.тачка 9.
Закона о комуналним делатностима („Сл.
гласник РС“ бр.88/2011), члана 39. став 3.
Закона о прекршајима ( „Сл. гласник РС“, бр.
65/2013 и 13/2016) и члана 42. тачка 7. у вези
са чланом 15.став 1.тачка 6. Статута Општине
Неготин („Службени лист општине Неготин“
, број 9/2015-пречишћен текст) Скупштина
општине Неготин на седници одржаној
31.03.2016. године, донела је
ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ОДЛУКЕ
О ПИЈАЦАМА НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ НЕГОТИН
Члан 1.
У одлуци о пијацама на територији
општине Неготин ( „Сл. лист општине
Неготин“, бр.26/2015 и 3/2016) у члану 9. став
2. на крају става додају се речи:“ ,производи
од папира и картона, кројачки производи и
др.“
Члан 2.
Члан 18. мења се и гласи : „ Допрема
робе на „Зеленој пијаци“ може се вршити од
почетка радног времена пијаце до 9:00
часова, а одпремање робе може се вршити у
периоду од 13:00-14:00 часова, као и
најраније сат и по времена пре краја радног
времена пијаце.
Члан 3.
У члану 66. став 1. уместо „ 50.000,00
до
250.000,00“ , сада има стајати :
„100.000,00“.
У истом члану у ставу 2. уместо
„5.000,00 до 75.000,00“ ,: сада има
стајати“15.000,00“.
Члан 4.
У члану 67. став 1. уместо „ 10.000,00
до
250.000,00“ , сада има стајати:
„100.000,00“.
У истом члану у ставу 2. уместо
„5.000,00 до 75.000,00“ , сада има стајати:
“15.000,00“.
У истом члану у ставу 3. уместо
„5.000,00 до 75.000,00“ , сада има стајати:
„50.000.00“.
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У истом члану у ставу 4. уместо
„5.000,00 до 75.000,00“ , сада има стајати:
“15.000,00“.
Члан 5.
Ова одлука ступа на наредног дана
од дана објављивања у „Службеном листу
општине Неготин“.
Број: 352-48/2016-I/08
Дана: 31.03.2016. године
Неготин
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
ПРЕДСЕДНИК,
др.мед. Љубисав Божиловић,с.р.

На основу члана 32. тачка 20. Закона
о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр.
129/2007 и 83/2014-др.закон), члана 6. и 24.
Закона о јавном окупљању („Сл. гласник РС“,
бр. 6/2016) и члана 42. тачка 52. Статута
општине
Неготин
(„Сл.лист
општине
Неготин“, бр. 9/2015-пречишћен текст)
Скупштина општине Неготин на седници
одржаној дана 31.03.2016. године, донела је
ОДЛУКУ
О ЈАВНОМ ОКУПЉАЊУ НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН
Члан 1.
Овом Одлуком одређује се простор
на територији општине Неготин на коме није
дозвољено јавно окупљање под којим се
подразумева окупљање више од 20 (двадесет)
лица ради изражавања, остваривања и
промовисања
државних,
политичких,
социјалних и националних уверења и циљева,
других слобода и права у демократском
друштву.
Окупљањем, у смислу ове Одлуке,
сматрају се и други облици окупљања којима
је сврха остваривање верских, културних,
хуманитарних, спортских, забавних и других
интереса.
Члан 2.
Јавно окупљање у смислу члана 1.
ове Одлуке на територији општине Неготин

04.04.2016.

није дозвољено на месту на којем, због
карактеристика самог места или његове
посебне намене, прети опасност од наступања
угрожавања безбедности људи и имовине,
јавног здравља, морала, права других или
безбедности Републике Србије.
Члан 3.
Јавно окупљање у Неготину као
седишту локалне самоуправе није дозвољено:
- Трг Стевана Мокрањца бр.1- потес
испред зграде општине Неготин
- у Ул.Бадњевска бр.4 – на потесу
испред Здравственог центра Неготин
(Дома здравља и Опште болнице),
- у Ул. Интернационалних бригада
бр.57 – потес испред ОШ „Бранко
Радичевић“,
- у Ул.Јована Јовановића Змаја бб –
потес
испред
ОШ
„Вера
Радосављевић“,
- у Ул.Лоле Рибара бр.1 – потес испред
ОШ „Вук Караџић“,
- у Ул. Хајдук Вељкова бр.3 – потес
испред Неготинске гимназије,
- у Ул. Буковски пут бб – потес испред
Пољопривредне школе са Домом
ученика „Рајко Боснић“,
- у Ул. Миомира Радосављевића –
Пикија бр.9 – потес испред Техничке
школе и
- у Ул. Добропољска бб – потес испред
Предшколске установе „Пчелица“.
Члан 4.
Ступањем на снагу ове Одлуке
престаје да важи Одлука о одређивању
простора за одржавање јавих скупова грађана
Неготина („Сл. лист општина“, бр.24/1992 и
бр.1/1994“).
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном
листу општине Неготин“.
Број: 212-2 /2016-I/08
31.03.2016. године
Неготин
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
ПРЕДСЕДНИК,
др мед. Љубисав Божиловић,с.р.

04.04.2016.
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На основу члана 20. став 1. тачка 10) Закона о локалној самоуправи (,,Службени
гласник РС,,, бр. 129/07, 83/2014 – др.закон), члана 6. став 1. тачка 10) и члана 7. Закона о
финансирању локалне самоуправе („Сл.гласник РС“, бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012), члана 12.
став 1. Уредбe о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом,
давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања
писмених понуда ("Службени гласник РС", бр. 24/2012, 48/2015 и 99/2015) и члана 15. став 1.
тачка 11) и 42. став 1. тачка 3) Статута општине Неготин („Сл. лист општине Неготин“, број
9/2015 - пречишћен текст), Скупштина општине Неготин на седници одржаној
31.03.2016.године, донела је
ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ЗАКУПНИНЕ И НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПОСЛОВНОГ
ПРОСТОРА У СВОЈИНИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН
Члан 1.
Овом Одлуком утврђује се начин и поступак утврђивања закупнине и накнаде
за коришћење за пословни простор у својини општине Неготин (у даљем тексту: општинска
својина).
Члан 2.
Почетна закупнина пословног простора у општинској својини утврђује се по
следећим основима:
1) зона у којој се пословни простор налази;
2) делатности која се у порстору обавља;
3) врсте пословног простора;
4) процене комуналне опремљености и стања пословног простора;
5) површине пословног простора.
У случају давања на коришћење пословног простора у општинској својини накнада
за коришћење одређује се у висини почетне закупнине одређене у складу са овом одлуком.
Члан 3.
Зоне пословног простора:
1) прва зона – Неготин са следећим улицама: Краљевића Марка, трг Ђорђа
Станојевића, Обилићева, трг Стевана Мокрањца, Кнеза Михајла, Војводе Мишића, Кнеза
Милоша, Станка Пауновића, ЈНА, Момчила Ранковића, Добропољска;
2)
3)
Уровица;
4)

друга зона – Неготин: остале улице;
трећа зона: Буковче, Душановац, Јабуковац, Кобишница, Прахово, Радујевац,
четврта зона: Михајловац, Мокрање, Плавна, Штубик;

5) пета зона: Видровац, Дупљане, Јасеница, Ковилово, Малајница, Мала
Каменица, Милошево, Самариновац, Сиколе, Слатина, Србово, Трњане, Чубра,
Александровац;
6) шеста зона: Браћевац, Брестовац, Вратна, Карбулово, Поповица, Рајац, Речка,
Шаркамен;
7)

седма зона: Вељково, Рогљево, Смедовац, Тамнич, Црномасница.
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Члан 4.
Према основу процене:
1) комуналне опремљености пословног простора:
(1) потпуно комунално опремљен пословни простор за који се вредност бода увећава
за 10% у првој и другој зони, и то ако пословни простор има у функцији: водовод,
канализацију, електроинсталацију и телекомуникациону везу;
(2) делимично комунално опремљен пословни простор за који се вредност бода
умањује за 2,5% за онај вид комуналне опремљености којим пословни простор не располаже
или није у функцији;
(3) уколико се пословни простор загрева електричном енергијом вредност бода
умањује се за 10%, а уколико се загрева на чврста или течна горива или постоји могућност
комбинованог загревања, умањује се за 5%;
2)

стања пословног простора:

(1) на којем је могуће, ако закупац захтева, изводити радове на текућем одржавању
или инвестиционом одржавању или адаптацији, вредност бода се не умањује нити увећава;
(2) на којем постоји потреба за санацијом или реконструкцијом, вредност бода
умањује се 80%.
Процену комуналне опремљености и стања пословног простора даје комисија коју
образује председник општине.
Вредност бода не умањује се по основу процене комуналне опремљености пословног
простора у шестој и седмој зони.
Вредност бода не умањује се по основу процене комуналне опремљености пословног
простора ако постоје разлози из тачке 2) подтачка (2) става 1. овог члана.
Члан 5.
Према основу врсте пословног простора утврђују се врсте пословног простора:
локали, канцеларијски простор, магацин, атељеи, производне хале, гараже, мањи монтажи
објекти, терасе, подруми, поткровља, ходници, отворени и затворени тавански простор,
спортске сале, сале.
Члан 6.
Према основу делатности која се обавља у пословном простору утврђују се:
1) вредност бода се не увећава нити умањује профитним делатностима: трговина,
угоститељство, производња, занатство;
2) вредност бода умањује се за 80% непрофитним делатностима: хуманитарним
организацијама које имају за циљ помоћ оболелој деци и лицима са инвалидитетом,
удружењима грађана из области здравства, културе, науке, просвете, спорта, социјалне и
дечије заштите, парламентарним политичким странкама и добровољним организацијама које
учествују у спасилачким акцијама, који пословни простор не користе за стицање прихода;
3) вредност бода умањује се за 70% непрофитним делатностима: агенцијама,
дирекцијама, службама и другим организацијама чији је оснивач носилац права јавне својине,
ако пословни простор користе за обављања послова из њиховог делокруга рада.
На закупце из тачке 2) и 3) става 1. овог члана не примењује се члан 4. став 1. тачка
1) ове одлуке.
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Члан 7.
Према основу површине пословног простора вредност бода може се умањити:
1) за локале веће од 100m2 за 0,5% за сваки метар квадратни изнад 100m2, а највише 10%;
2) за терасе, подруме, поткровља, ходнике, магацине и атељее изнад 30m2 за 0,5%, за
сваки метар квадратни изнад 30m2, а највише за 5%.
Вредност бода не умањује се за пословни простор у шестој и седмој зони.
Члан 8.
У зависности од врсте пословног простора и зоне у којој се пословни простор налази
утврђује се следећи број бодова:
Пословни
простор
Канцеларије
Локали
Атељеи
Производне
хале
Магацин
Мањи
монтажни
објекти
Терасе
Подруми
Поткровља
Ходници
Отворени
складишни
простор
Затворени
складишни
простор
Гараже
Спортске
сале
Сале

Зона
3
4
50
40
50
40
30
25

1
420
400
80

2
250
170
70

5
30
30
30

6
15
15
10

7
10
10
10

80

70

30

25

20

10

5

80

70

30

25

20

10

5

100

80

30

25

20

10

5

50
50
50
50

40
40
40
40

20
20
20
20

15
15
15
15

10
10
10
10

5
5
5
5

3
3
3
3

70

60

30

20

15

5

2

70

60

30

20

15

5

2

25

15

5

20

15

5

2

25

15

5

4

3

2

2

25

15

5

4

3

2

2

Члан 9.
Намену односно делатност која је дозвољена у пословном простору одређује
надлежна скупштинска комисија , у складу са посебном оптшинском одлуком.
Члан 10.
Утврђује се вредност бода у висини од 1 динара за давање у закуп пословног
простора у поступку јавног надметања и прикупљања писаних понуда.
Скупштина општине Неготин ће након ступања на снагу ове одлуке посебним
решењем утврђивати вредност бода из претходног става.
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Члан 11.
Уколико се пословни простор даје само одређени број сати у току дана вредност
бода умањује се за 95%, а закупнина се утврђује као производ површине, броја бодова,
вредности бода и броја започетих сати без примене члана 4, 6, и 7.
Члан 12.
Уколико умањење вредности бода по свим основима за умањење вредности бода
прелази 80% вредност бода може се умањити највише за 80%.
Члан 13.
Месечна закупнина је понуђени износ закупнине у поступку јавног надметања
односно прикупљања писаних понуда увећаван месечно за индекс раста потрошачких цена и
порез на додату вредност.
Месечна накнада за коришћење пословног простора је почетни износ закупнине,
утврђен у складу са овом одлуком, увећаван месечно за индекс раста потрошачких цена и
порез на додату вредност.
Закупнина се може платити унапред за цео период закупа или периода закупа дужи
од месец дана, приликом закључења основног уговора.
Члан 14.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
општине Неготин“.
Члан 15.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о утврђивању закупнине и
накнаде за коришћење пословног простора у својини општине Неготин („Сл. лист општине
Неготин“, број 29/2012).

Број: 361-12/2016-I/08
31.03.2016.године
Неготин

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

04.04.2016.
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007 и 83/2014-др.
закон), члана 100. Закона о заштити животне средине („Сл.гласник РС“, бр. 135/2004, 36/2009, 72/2009др.закон и 43/2011-Одлука УС) и члана 42. тачка 52. Статута општине Неготин („Сл.лист општине
Неготин“, бр. 9/2015-пречишћен текст) Скупштина општине Неготин на седници одржаној дана
31.03.2016. године, д о н е л а ј е

ОДЛУКУ
О ДОНОШЕЊУ ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН ЗА 2016. ГОДИНУ

Члан 1.
Доноси се Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине
општине Неготин за 2016. годину, на који је Министарство пољопривреде и заштите животне
средине Републике Србије дало сагласност број 401-00-385/2016-09 од 23.02.2016. године.
Члан 2.
Саставни део ове Одлуке чини Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту
животне средине општине Неготин за 2016. годину.

Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине
Неготин“.

Број: 415-4/2016-I/08
31.03.2016. године
Неготин

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
ПРЕДСЕДНИК
др мед. Љубисав Божиловић,с.р.
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На основу члана 100. став 4. Закона о заштити животне средине ("Службени гласник РС", број
135/2004, 36/2009 и 72/2009 – др.закон, 43/2011), члана 42.Статута општине Неготин („Сл. лист
општине Неготин“, бр.9/2015- пречишћен текст) и акта о давању сагласности на предлог Програма,
које је Министарство пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије, донело под
бројем:401-00-385/2016-09 од 23. 02. 2016.године, Скупштина општине Неготин на седници
одржаној дана 31.03.2016. године, д о н е л а ј е

ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ
ОПШТИНЕ НЕГОТИН ЗА 2016.ГОДИНУ
I
Програмом коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине општине Неготин за
2016.годину утврђује се намена и начин коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне
средине, која су утврђена Одлуком о буџету општине Неготин за 2015.годину („Сл. лист општине
Неготин“, бр.27/2015).
II
Средства буџетског фонда за заштиту животне средине општине Неготин, утврђена Одлуком о
буџету општине Неготин за 2016.годину, користе се наменски за финансирање наставка активности,
чија је реализација почела у претходном периоду, на основу Програма на који је Министарство дало
сагласност, број 401-00-1726/2015 од 12.03.2015.године.
Средства буџетског фонда за заштиту животне средине општине Неготин утврђена Одлуком о
буџету општине Неготин за 2016.годину користе се и за финансирање осталих активности у
области заштите животне средине, које су прописане као законска обавеза локалне самоуправе као и
за финансирање активности предвиђених локалним стратешким плановима и програмима из
области заштите животне средине.
III
У поступку коришћења средстава буџетског фонда општине Неготин примењују се принципи
законитости, јавности у раду и доношењу одлука, објективности, ефикасности и одговорности.
IV
Одлуком о буџету општине Неготин за 2016.годину („Сл. лист општине Неготин“, бр.27/2015)
средства Буџетског фонда за заштиту животне средине општине Неготин, у разделу Заштита
животне средине –функционална класификација 560, планирана су у укупном износу од
60.000.000,00 динара и то: 40.000.000,00 динара планираних прихода који се остварују у овој
години, 20.000.000,00 динара остварених средстава из ранијег периода – вишка прихода.
V
У складу са Акционим планом, који је саставни део Програма заштите животне средине на
територији општине Неготин за период од 2013-2017.године ( Сл.лист општине Неготин,
број:15/2013), средства буџетског фонда за заштиту животне средине општине Неготин, која су
планирана Одлуком о буџету општине Неготин за 2016.годину у укупном износу од 60.000.000,00
динара, користиће се за финансирање активности на следећи начин:
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Услуге по уговору -------------------------------------------200.000,00
1) Информисање и објављивање података о стању и квалитетеу
животне средине и предузетим мерама;
У смислу члана 78.Закона о заштити животне средине органи јединице
локалне самоуправе дужни су да редовно, благовремено, потпуно и
објективно обавештавају јавност о стању животне средине, односно о
појавама које се прате у оквиру мониторинга загађујуће материје и
емисије, као и мерама упозорења или развоју загађења која могу
представљати опасност за живот и здравље људи.
Обавеза обавештавања јавности у области заштите животне средине
дефинисана је и Закона о процени утицаја на животну средину и другим
посебним законима из ове области.
Информисање јавности је изузетно важно у подизању свести грађана о
значају заштите животне средине.
Путем локалних медија емитовале би се не само информације које су
одређене законима, него и сви садржаји и форме на тему заштите
животне средине који треба да допринесу подизању нивоа еколошке
свести.
2) Услуге саветовања, односно експертске услуге у циљу припреме и
израде документације за учешће на конкурсима и успешну
реализацију пројеката из области заштите животне средине;
За учешће на конкурсима које објављују међународне организације, као
и успешну реализацију пројеката неопходна су одређена посебна знања,
способности и искуства.
Успешна реализација већине наведених пројеката захтева познавање
међународних стандарда у вези са управљањем заштитом животне
средине, знање енглеског језика и искуство у изради еколошке пројектне
документације, као и искуство у организацији и управљању свим
активностима у реализацији еколошких пројеката.
3) Услуге обуке у циљу подизања нивоа свести о значају заштите
животне средине и јачања административних капацитета за
успешно спровођење прописа из области заштите животне средине;
Усвајањем закона и других прописа из области заштите животне средине
општине, поред осталих послова, обављају и бројне послове из области
заштите животне средине, са тенденцијом њиховог сталног увећавања,
када је у питању област заштите животне средине.

У општини Неготин нису довољно изграђени административни
капацитети за спровођење закона из области заштите животне средине.
У циљу јачања администартивних капацитета у општини Неготин
неопходно је обезбедити услуге експерата, који би те обуке реализовала.
Такође, поред администартивних капацитета у општини Неготин
планира се обука различитих циљних група у општини Неготин.
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Већи број обука појединих циљних група, које су планиране у овом
периоду, захтевају ангажовање предавача која имају стручна знања и
искуства из области које ће бити предмет обуке.
4) Услуге израде документације неопходне за израду програма,
планова и пројеката из области заштите животне средине;
Садржај и период важења програма, планова и пројеката дефинисан је
посебним законима и другим прописима из области заштите животне
средине.
У зависности од документа за који је донета одлука да се приступи
његовој изради, неопходно је обезбедити услуге без којих је немогуће
ефикасно планирање, како услуге израде основних евиденција ( базе
података) применом савремених информационих технологија, тако и
услуге израде потребних стручних анализа и процена.
5) Услуге штампања еколошких водича, брошура, плаката, летака и
другог едукативног и промотивног материјала;
6) Набавка стручне литературе;
424000

Специјализоване услуге--------------------------------------------- 31.000.000,00
1) Контрола и праћење стања животне средине (мониторинг)
Члан 69 Закона о заштити животне средине дефинише да јединица
локалне самоуправе у оквиру своје надлежности утврђене законом
обезбеђује континуирану контролу и праћење стања животне средине
(мониторинг). Садржина и начин вршења мониторинга је дефинисана
одредбом члана 70.Закона.

Мониторинг нивоа буке;
Мониторинг буке се врши систематским мерењем, оцењивањем и
прорачуном одређеног индикатора буке од стране овлашћене стручне
организације.
У овом периоду се планира континуирани мониторинг буке на
одређеним мерним местима. Мерењем би били обухваћени следећи
параметри буке: еквивалентни ниво буке, процентни нивои буке,
максимални и минимални нивои буке, као и праћење параметара
саобраћаја. Систематско мерење нивоа буке је важно не само са
здравственог аспекта, него и са аспекта грађевинарства, јер омогућује да
се изврши правилно зонирање града у односу на буку, да се проблем
буке сагледа и угради у просторне планове, као и да се обезбеди примена
прописа из области изградње објеката.
Обавезе дефинисане Законом о заштити од буке у животној средини
реализоваће се у општини Неготин предузимањем активности на
ангажовању стручне организације за мерење буке, континуираним
мониторингом буке на одређеним мерним местима, израдом и
доношењем Програма мониторинга буке, израдом и доношењем Одлуке
о акустичком зонирању на територији општине Неготин, израдом плана
контроле нивоа буке у животној средини и плана за смањење нивоа буке,
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редовним обавештавањем јавности о стању буке у животној средини и
предузетим мерама.
Мониторинг квалитета ваздуха;
Законом о заштити ваздуха (Сл.гл.РС, број: 36/2009) прописано је да
заштиту и побољшање квалитета ваздуха обезбеђује, у оквиру својих
овлашћења и јединица локалне самоуправе.
Послови мерења концентрација загађујућих материја у 2014.години били
су поверени Заводу за јавно здравље „Тимок“ из Зајечара.
У циљу успостављања локалне мреже мерних станица и/или мерних
места планира се наставак активности вршења мерења и спровођење
поступка процене за зоне за које не постоје подаци о нивоу загађујућих
материја.
У току сезоње цветања свакодневно ће се вршити и мерења
концентарције полена у ваздуху од стране овлашћених стручних
организација, као и редовно информисање јавности о резултатима
мерења.
С обзиром да се Локална мрежа може успоставити само на основу
Програма мониторинга квалитета ваздуха, у овом периоду ће се
наставити активности у циљу израде Програма мониторинга квалитета
ваздуха на територији општине Неготин.
У случају загађења ваздуха које може нарушити здравље људи и
животну средину обавиће се и наменска мерења нивоа загађујућих
материја.

Истовремено ће се спроводити едукација грађана у вези са изворима
загађивања и активностима које евентуално могу произвести емисије и
загађења.
Мониторинг квалитета земљишта;
Заштита земљишта остварује се мерама системског праћења квалитета
земљишта, праћењем индикатора за оцену ризика од деградације
земљишта, као и спровођењем ремедијационих програма за отклањање
последица контаминације и деградације земљишног простора, било да се
они дешавају природно или да су узроковани људским активностима.
Планира се узорковање земљишта са локалитета поред фреквентних
саобраћајница, локалитета са рекреативним садржајем, као и локалитета
у близини индустријских постројења.
Подаци добијени праћењем квалитета земљишта биће коришћени за
оцену квалитета земљишта, као и за израду извештаја о стању
земљишта.
Мониторинг квалитета вода;
У смислу члана 23. Закона о заштити животне средине, заштита вода се
остварује предузимањем мера систематског и контролног праћења
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квалитета вода, смањивањем загађивања вода загађујућим материјама
испод прописаних граничних вредности и предузимањем техничкотехнолошких и других потребних мера за њихово пречишћавање, како
би се спречило уношење у воде опасних, отпадних и других штетних
материја, као и праћењем утицаја загађених вода на здравље људи,
животињски и биљни свет и животну средину.
Општина Неготин ће у наредном периоду наставити са реализацијом
свих прописаних мера заштите вода, у складу са прописима из области
заштите животне средине.
2) Активности на заштити, очувању и унапређењу природе
У области заштите, очувања и унапређења природе планира се израда
Програма заштите природе на територији општине Неготин, који поред
осталих стратешких докумената, треба да представља основни документ
заштите природе и природних вредности.
На територији општине Неготин има велики број природних вредности,
које заслужују, односно имају потребу да буду заштићени неким видом
заштите.
У смислу Закона о заштити природе општина Неготин је овлашћена да
проглашава заштићено подручје III категорије.
У циљу доношења акта о проглашењу заштићеног подручја неопходно је
приступити изради студија заштите одређених подручја на територији
општине Неготин.
За израду наведених докумената неопходно је ангажовати овлашћена и
стручна правна лица у складу са Законом.
3) Израда Плана управљања отпадом;
Законом о управљању отпадом из 2010. године („Службени гласник
РС“, број: 36/09, 88/2010), дефинисана је обавеза израде локалних и
регионалних планова који би требало међусобно да буду усаглашени.
Скупштина општине Неготин је на седници одржаној дана
28.11.2013.године донела Одлуку о приступању изради Локалног плана
управљања отпадом ( Сл.лист општине Неготин, број:31/2013).
Стручну подршку општини Неготин у изради Плана управљања отпадом
пружа Стална конференција градова и општина – Савез градова и
општина Србије,а у оквиру Програма EU EXCHANGE 4, који финансира
Европска унија.
Све активности на реализацији овог пројекта који је одобрен у
2014.години биће завршене у 2015.години.
4) Санација дивљих депонија и спречавање настајања нових депонија
у општини Неготин;
У смислу Закона о управљању отпадом јединица локалне самоуправе
сноси све трошкове уклањања отпада изложеног изван депоније, чије
порекло не може да се утврди, односно не може да се установи његова
веза са произвођачем, односно лицем које га је одложило.
Програмом заштите животне средине на територији општине Неготин за
период од 2013-2017.године ( Сл.лист општине Неготин, број:15/2013)
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предвиђене су сталне активности на уклањању отпада изложеног изван
депоније ( уклањање отпада са тзв.дивљих депонија) .
Послови чишћења дивљих депонија на територији општине Неготин
биће поверени у складу са законом.
5) Активности на успостављању регионалног система управљања
отпадом;
Стратегија управљања отпадом за период 2010-2019.године (
„Сл.гласник РС“, бр 29/2010) предвиђа оснивање регионалних центара за
управљање комуналним отпадом.
Предлог образовања регионалних центара обухвата и општину Неготин,
поред осталих општина Борског и Зајечарског округа.
Општина Неготин је у децембру месесцу 2014. године донела Одлуку о
давању сагласности на текст Споразума о заједничком управљању
комуналним отпадом између града Зајечара и општина Мајданпек,
Кладово Бор, Неготин, Књажевац и Бољевац ( Сл.лист општине Неготин,
број 41/2014.)
Споразумом су уређени циљеви и задаци свих учесника у управљању
комуналним отпадом, начин финансирања свих активности, изградња
заједничког регионалног центра за управљање отпадом и друга питања
од значаја за организацију и управљање отпадом.
Општина Неготин, као потписница наведеног Споразума, предузеће све
активности на које се Споразумом обавезала, а у циљу успостављању
регионалног система управљања отпадом.
6) Активности на формирању заштитног зеленила, уређењу и
одржавању јавних зелених површина, садњи дрвећа и цветњака;
У циљу очувања животне средине и унапређења квалитета живота
грађана од великог је значаја формирање, одржавање и развој система
зелених површина.
Истовремено ће се организовати тематске манифестације, радионице,
предавања и трибине, штампање едукативног материјала и предузимање
свих активности које имају за циљ јачање свести и унапређење знања у
овој области.

425000

Текуће поправке и одржавање-------------------------------5.500.000,00
1) Активности текућег одржавања канала и водотокова, у складу са
прописима из области заштите животне средине;
Већину канала и водотокова на територији општине Неготин, као и
простора око њих карактерише неуређеност и забрињавајуће еколошко
стање. Поред осталог, највише су угрожени отпадом, који смањује
њихову пропусну моћ, а због њиховог нередовног одржавања временом
настају дивље депоније.Несавесни грађани константно бацају све врсте
отпада, од кабастог, грађевинског до амбалажног.
У смислу Закона о управљању отпадом јединица локалне самоуправе
сноси све трошкове уклањања отпада изложеног изван депоније, чије
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порекло не може да се утврди, односно не може да се установи његова
веза са произвођачем, односно лицем које га је одложило.

Поред едукације и појачаног инспекцијског надзора, предузеће се
активности на редовном одржавању предметног простора, пре свега
активности чишћења, сакупљања и селекције сакупљеног отпада и
одлагање на званичну депонију, односно предаја овлашћеном оператеру

426000

Материјал-----------------------------------1) Материјал
садржаја:

за

реализацију

300.000,00

едукативно-промотивних

Организовање такмичења за избор најбољег ликовног рада и
најбоље еко поруке на тему заштите животне средине за ученике
основних и средњих школа на теритроији општине Неготин;
Поред организације најмање два такмичења за избор најбољег ликовног
рада и најбоље еко поруке, биће организована и изложба радова. Аутори
свих радова који по одлуци посебне Комисије уђу у ужи избор, биће
представљени јавности у општини Неготин на изложби, која ће бити
организована поводом обележавања важних еколошких датума.
Едукативне трибине;
Трибине на теме из области заштите животне средине биле би
организоване у основним школама, на којима би учествовали ученици и
њихови родитељи.
Трибином би руководили запослени у надлежној организационој
јединици Општинске управе општине Неготин, а као предавачи били би
ангажовани представници запослених у јавно комуналном предузећу и
представници еколошких удружења на територији општине Неготин.
За учеснике трибина биће обезбеђен промотивни материјал у вези са
конкретном темом трибине - флајери, свеске, налепнице за уџбенике,
оловке, платнени цегери и слично.
Еколошке радионице;
Еколошке радионице организоваће се посебно за ученике основног и
средњег образовања, а посебно за остале циљне групе ( грађане,
пољопривредне произвођаче и остале)
Кроз еколошке радионице реализоваће се еколошка обука на тему
селективног сакупљања отпада, значаја енергетске ефикасности и
употребе обновљивих извора енергије, заштите вода и земљишта и
осталих приоритетних тема из области заштите животне средине.
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Еколошке радионице за ученике основног и средњег образовања
организовали би запослени у надлежној организационој јединици
Општинске управе општине Неготин у сарадњи са предметним
наставницима и професорима.
За успешну реализацију еколошких радионица за остале циљне групе,
поред запослених у у надлежној организационој јединици Општинске
управе општине Неготин били би ангажовани и представници других
стручних органа и организација, која имају посебна знања из одређене
области.
Путем локалних медија јавност би била благовремено обавештена о
плану одржавања радионица, као и свим активностима и резултатима са
одржаних радионица.
Еколошке акције;
У 2014.години успешно су реализоване бројне еколошке акције.
У акцији сакупљања отпадног папира учествовало је преко 1500 ученика
основних школа. Најуспешније школе добиле су пригодне награде.
Такође, организоване су бројне акције у циљу промовисања селективног
сакупљања отпада.
У наредном периоду планира се организовање бројних еколошких
акција, које треба да допринесу стварању позитивних навика, како у
области управљања отпадом, тако и у другим областима заштите
животне средине.
Обележавање важних еколошких датума;
Поред Дана заштите животне средине у наредном периоду планира се
обележавање бројних еколошких датума, организовањем разних
еколошких садржаја, у складу са календаром значајних еколошких
датума.
Учествовање на сајмовима и фестивалима на тему заштите животне
средине;
Посета сајмова и других манифестација на тему заштите животне
средине је један од начина да се запослени информишу о новим
техникама и технологијама, као и примерима најбоље праксе у наведеној
области.
На тај начин ће се допринети и унапређењу сарадње са запосленима у
другим локалним самоуправама и другим субјектима заштите животне
средине.
Учествовање у програмским активностима заштите животне
средине које спроводе:ловци, риболовци, планинари, извиђачи,
еколошка друштва и покрети, културна и хуманитарна удружења;
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У складу са Законом у заштити животне средине сви субјекти система
заштите животне средине дужни су да међусобно сарађују, обезбеђују
координацију и усклађивање у доношењу и спровођењу одлука.
451000

Субвенције јавним нефинансијским предузећима
и организацијама-----------------------------------23.000.000,00
1) Наставак активности из претходног периода, на које је
Министарство дало сагласност, а које су усмерене на
унапређење и проширење инфраструктуре у области
заштите животне средине и повећања енергетске
ефикасности, кроз реализацију пројеката који су
предвиђени и Акционим планом, који је саставни део
Програма заштите животне средине на територији општине
Неготин за период од 2013-2017.године:
Пројекат Реконструкције
постројења за пречишћавање
отпадних вода (наставак активности из претходног периода, које
су започеле према Програму коришћења средстава буџетског
фонда општине Неготин за 2014.годину, на који је
Министраство дало сагласност);
Пројекат проширења система за сакупљање и одвођење
отпадних вода из домаћинства;
Пројекат замене старих и дотрајалих азбестних водоводних
цеви;
Успостављање система управљања амбалажним отпадом;
Успостављање система управљања електронским и електричним
отпадом;
Успостављање система управљања отпадним возилима;
Успостављање ефикасног система управљања отпадом и
проширења обима сакупљања комуналног отпада кроз набавку:
наменских возила- набавка нових транспортних
средстава (смећара, утоваривача и слично-наставак
активности из претходног периода на које је
Министарство дало сагласност);
набавка стандардизованих контејнера и канти за
одлагање комуналног отпада;
набавка контејнера и кеса у боји за примарну селекцију
отпада;
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Пројекат повећања енергетске ефикасности, који предвиђа да се
у оквиру санације, односно инсталирања нове јавне расвете
користе ефикасне сијалице, с обзиром да је за јавну расвету на
територији општине Неготин карактеристично постојање
доминантног броја сијалица са живиним извором светлости;
Замена старих Т8-флуоросцентних сијалица ефикасним
сијалицама у објектима јавне намене;

VI
Издаци буџетског фонда се извршавају сразмерно примањима буџетског фонда.
Ако се у току године примања буџетског фонда смање, издаци буџетског фонда ће се извршавати по
приоритетима, које на предлог локалног органа управе надлежног за заштиту животне средине,
утврђује председник општине, у складу са законом.
На крају текуће године неискоришћена средства са рачуна буџетског фонда преносе се у
наредну годину.

VII
Локални орган управе надлежан за финансије прати реализацију програма коришћења средстава
буџетског фонда и врши контролу над рационалним коришћењем средстава буџетског фонда.
Извештај о реализацији програма коришћења средстава буџетског фонда локални орган управе
надлежан за финансије доставља Министарству надлежном за заштиту животне средине и надлежном
органу општине Неготин, у складу са законом и посебним актима општине Неготин.
VIII
Програм коришћења средстава буџетског фонда општине Неготин доноси се за период од
годину дана.
Програм коришћења средстава буџетског фонда општине Неготин за 2016.годину објавити у
„Службеном листу општине Неготин“.

Број: 415-4/2016-I/08
31.03.2016.године
Неготин

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
ПРЕДСЕДНИК
др мед.Љубисав Божиловић,с.р.
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На основу члана 46. став 1. Закона о
планирању и изградњи (Службени гласник
РС", број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-Одлука
УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 50/13Одлука УС и 98/13-Одлука УС, 132/14 и
145/14), члана 31. Правилника о садржини,
начину и поступку израде докумената
просторног и урбанистичког планирања
("Службени гласник PC", 6рој 64/15), и члана
42. став 1 тачка 6. Статута општине Неготин
("Службени лист општине Неготин", број
9/15-пречишћен текст), по прибављеном
мишљењу Комисије за планове општине
Неготин, број 350-16/2016-IV/02 од 18.02.
2016. године, Скупштина општине Неготин,
на седници одржаној дана 31.03. 2016.
године, донела је
ОДЛУКУ
о изради измена и допуна Плана детаљне
регулације коридора далековода 110 kV
између ТС 110/35 kV "Мосна" и ТС 110/35
kV "Никине воде",
деоница на територији општине Неготин
Члан 1.
Приступа се изради измена и допуна
Плана
детаљне
регулације
коридора
далековода 110 kV између ТС 110/35kV
"Мосна" и ТС 110/35kV "Никине воде",
деоница на територији општине Неготин
("Службени лист општине Неготин", број
20/15) - у даљем тексту: Измена и допуна
Плана).
Члан 2.
Циљ израде Измена и допуна Плана
је стварање планског основа за изградњу
деонице далековода 110kV од ТС 110/35kV
"Мосна" - ТС 110/35kV "Никине воде", на
територији општине Неготин.
Члан 3.
Повод за израду Измена и допуна
Плана је обезбеђење прихватљиве сигурносне
удаљености између планираног далековода
(ТС 110/35 kV "Мосна"-ТС 110/35 kV
"Никине
воде")
и
ветрогенератора
планираних у склопу ветропарка "Никине
воде" на територији општине Неготин.
Од око 5,5km колико износи дужина
планираног далековода на територији
општине Неготин, предмет Измена и допуна
Плана представља деоница дужине око 650
m, од ст. km 4+926,9 до увођења у ПРП/ ТС
110/35 kV "Никине воде".

04.04.2016.
Члан 4.

За носиоца израде Изменa и допунa
Плана одређује се Одељење за урбанизам и
грађевинарство Општинске управе Неготин.
Члан 5.
Измена и допуна Плана спроводи се
у делу катастарске општине Плавна у обиму
који је неопходан за постављање, безбедну
експлоатацију и одржавање далековода
напонског нивоа 110 kV Оквирну границу
Измена и допуна Плана представља коридор
укупне ширине 60,0 (2х30,0) m.
Оквирном границом Измена и допуна
Плана обухваћене су у целини и делом
следеће катастарске парцеле број: 7935, 8043,
8044, 8045, 8046, 8049, 8050, 8051, 8052, 8053,
8054, 8055, 8056, 8057, 8058, 8059, 8149, 8150,
8151, 8152, 8153, 8154, 8156, 8157, 8158, 8159,
8160, 8162, 8172, 8173, 8174, 8175, 8176 и
14821, све у КО Плавна.
Графички приказ оквирног обухвата
Измена и допуна Плана и прелиминарног
решења нове трасе далековода одштампан је
уз ову одлуку и чини њен саставни део.
Члан 6.
Површина простора у обухвату
Измена и допуна Плана износи око 3,9 ha.
Током израде Измена и допуна Плана
могуће је одступање од оквирне границе
дефинисане овом Одлуком, што ће се
верификовати приликом стручне контроле
нацрта Измена и допуна Плана од стране
Комисије за планове општине Неготин.
Члан 7.
Садржај Измена и допуна Плана биће
усклађен са важећим планским документима,
позитивним прописима којима се уређује
област
изградње
високонапонских
електроенергетских објеката и израдa
докумената урбанистичког планирања за
инфраструктурне коридоре.
Измена и допуна Плана ће садржати
текстуални и графички део са приказом
измена регулационог решења коридора
далековода од ст. km 4+926,9 до увођења у
ПРП/ ТС 110/35 kV "Никине воде".
Саставни део Измена и допуна Плана
представљаће и Документациона основа
измена и допуна Плана.
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Члан 8.
Рок за израду нацрта Измена и
допуна Плана је шест месеци од дана ступања
на снагу ове Одлуке.
Члан 9.
Средства за израду Измена и допуна
Плана и обрађивача Измена и допуна Плана
обезбеђује предузеће "Ват Енергија" д.о.о из
Новог Сада.
Члан 10.
Саставни део ове Одлуке је и Одлука
о неприступању израде Стратешке процене
утицаја Измена и допуна Плана на животну
средину, која је донета на основу решења
Одељења за урбанизам и грађевинарство
Општинске упране Неготин, број 50118/2016-IV/02 од 18.02.2016. год.
Члан 12.
Излагање нацрта Измена и допуна
Плана на јавни увид врши се после обављене
стручне контроле од стране Комисије за
планове општине Неготин.
Нацрт Измена и допуна Плана
излаже се на јавни увид у просторијама
општине Неготин, у трајању од 30 дана од
дана оглашавања.
Излагање нацрта Измена и допуна
Плана на јавни увид, као и време и место
одржавања јавне седнице, оглашава се у
дневном и локалном листу, огласној табли у
згради Скупштине општине и путем локалних
електронских медија..
О излагању нацрта Плана на јавни
увид стараће се Одељење за урбанизам и
грађевинарство Општинске управе Неготин.
По
завршеном
јавном
увиду,
Комисија за планове општине Неготин
одржава јавну седницу и припрема извештај о
обављеном јавном увиду у нацрт планског
документа
Извештај о стручној контроли нацрта
Измена и допуна Плана и извештај о
обављеном јавном увиду представљају
саставни део образложења предлога Измена и
допуна Плана који се упућује Скупштини
општине Неготин на доношење.
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Члан 13.
Текстуални и графички део Измена и
допуна Плана се израђује у по четири
примерака у аналогном и дигиталном облику.
Члан 14.
`Ова Одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у "Службеном
листу општине Неготин".
Број: 350-43/2016-I/08
31.03.2016.године
Неготин
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
ПРЕДСЕДНИК
др мед.Љубисав Божиловић,с.р.
На основу члана 42. тачка 34.
Статута општине Неготин („Сл.лист општине
Неготин“, бр. 9//2015-пречишћен текст), и
члана 59. Закона о јавним предузећима
(„Сл.гласник РС“, бр.15/2016), Скупштина
општине Неготин на седници одржаној дана
31.03.2016. године, д о н е л а ј е
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРВЕ
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА
ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА
КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
„БАДЊЕВО“ НЕГОТИН ЗА 2016.
ГОДИНУ СА ФИНАНСИЈСКИМ
ПЛАНОМ
Члан 1.
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Прве
измене и допуне Програма пословања Јавног
предузећа
за
комуналне
делатности
„Бадњево“ Неготин за 2016. годину
са
Финансијским планом,
који је донео
Надзорни одбор ЈКП „Бадњево“ Неготин, на
седници одржаној дана 18.03.2016. године.
Члан 2.
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Неготин“.
Број: 402-50/2016-I/08
31.03.2016. године
Неготин
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
ПРЕДСЕДНИК,
др мед Љубисав Божилови,с.р.
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04.04.2016.

На основу члана члана 47. став 4. и 50. став 3. Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама
(„Сл.гласник РС“, бр. 88/2011 и 15/2016), члана 9. Закона о комуналним делатностима („Сл.гласник
РС“, бр. 88/11) и члана 40. тачка 52. Статута општине Неготин („Сл. лист општине Неготин“, бр.
9/2015-пречишћен текст), Скупштина општине Неготин на седници одржаној дана 31.03.2016.
године, д о н е л а ј е
ОДЛУКУ
О ПРВОЈ ИЗМЕНИ УГОВОРА О ПОВЕРАВАЊУ КОМУНАЛНЕ
ДЕЛАТНОСТИ ЛИНИЈСКОГ ПРИГРАДСКОГ ПРЕВОЗА ПУТНИКА НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН БРОЈ 344-16/2016-II/07 ОД 08.02.2016.ГОДИНЕ
Општина Неготин, давалац концесије, одобрава измену закљученог Уговора о
поверавању комуналне делатности линијског приградског превоза путника на територији
општине Неготин са превозником-концесионаром: PREDUZEĆЕ NIKOLIĆ PREVOZ DOO
SAMARINOVAC, матични број: 17225758, ПИБ: 100775795, DOO AS-TURS NEGOTIN,
матични број: 17547666,ПИБ: 103251100, MOTO BOEM TRANSA DOO NEGOTIN, матични
број: 20490594, ПИБ: 106156606 тако што:
1) место првобитно уговореног износa концесионе накнаде од 160,60 динара са порезом на
додату вредност од 20%, односно 133,81 без пореза на додату вредност, измењени уговорени
износ концесионе накнаде износи 147,20 динара са порезом на додату вредност од 10%
односно 133,81 динара без пореза на додату вредност,
2) у члану 38. тачка 3. после речи: „ године“ додају се речи: „ и анекс бр.1 споразума о
конзорцијуму заведен код: PREDUZEĆA NIKOLIĆ PREVOZ DOO SAMARINOVAC под
бројем 10102-16 од 01.02.2016.год., DOO AS-TURS под бројем 02-02/16 од 01. 02. 2016.год,
MOTO BOEM TRANS DOO под бројем 39-2/16 од 08.02.2016. год.
Анекс бр 1. о првој измени Уговора о поверавању обављања комуналне делатности
линијског приградског превоза путника на територији општине Неготин број _____ од____
примењује се од 08.02. 2016.године.
Објективни разлог за измену уговора је промена у споразуму о конзорцијуму
превозника који је саставни део основног уговора и ступање на снагу Закона о изменама и
допунама Закона о порезу на додату вредност ,,Службени гласник Републике Србије“, број:
83/2015 у току спровођења поступка за давање концесије који је другачије уредио висину
стопе пореза на додату вредност за превоз путника у односу на стопу пореза на додату
вредност из Концесионог акта за поверавање обављања делатности приградског превоза
путника на територији општине Неготин, на основу кога је расписан Јавни позив К1/2015 – за
прикупљање понуда за поверавање обављања комуналне делатности приградског превоза
путника на територији општине Неготин.
Овлашћује се председник општине Неготин да у име Општине Неготин, као даваоца
концесије, потпише Анекс бр 1 о првој измени Уговора о поверавању обављања комуналне
делатности линијског приградског превоза путника на територији општине Неготин, са
овлашћеним представником концесионара, у року који није дужи од 30 дана од дана
објављивања ове одлуке у ,,Службеном листу општине Неготин“.
Ову одлуку објавити у ,,Службеном листу општине Неготин“ и званичној интернет
страници Општине Неготин www.negotin.rs .
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Образложење
Општина Неготин, давалац концесије, и концесионар-превозник: PREDUZEĆЕ
NIKOLIĆ PREVOZ DOO SAMARINOVAC, матични број: 17225758, ПИБ: 100775795, DOO
AS-TURS NEGOTIN, матични број: 17547666,ПИБ: 103251100, MOTO BOEM TRANSA DOO
NEGOTIN, матични број: 20490594, ПИБ: 106156606 закључили су дана 08.02.2016.године
Уговор о поверавању комуналне делатности линијског приградског превоза путника на
територији општине Неготин број 344-16/2016-II/07, на основу Одлуке о избору најповољније
понуде у поступку поверавања обављања комуналне делатности приградског превоза
путника на територији општине Неготин број: 344-190/2015-I/08 од 28.12.2015.године коју је
донела Скупштина општине Неготин и која је објављена у ,,Службеном листу општине
Неготин“ број: 28/2015.
Обзиром да је у току спровођења поступка за давање концесије ступио на снагу
04.октобра 2015.године са почетком примене 15.октобар 2015.године Закон о изменама и
допунама Закона о порезу на додату вредност објављен у ,,Службеном гласнику Републике
Србије“, број: 83/2015 који је другачије уредио висину стопе пореза на додату вредност за
превоз путника и њиховог пратећег пртљага предвиђајући стопу пореза од 10% у односу на
стопу пореза на додату вредност од 20% која је била предвиђена Концесионим актом за
поверавање обављања делатности приградског превоза путника на територији општине
Неготина и основу кога је расписан Јавни позив К1/2015 – за прикупљање понуда за
поверавање обављања комуналне делатности приградског превоза путника на територији
општине Неготин настали су објективни разлози за измену закљученог уговора. Дана
01.03.2016. године, Министарство финансија је Општинској управи општине Неготин
доставило мишљење бр. 011-00-1535/2015-04 којим потврђује да се у овом случају треба
примењивати пореска стопа од 10%.
Такође, потреба за изменом основног уговора настала је јер су превозници
закључили анекс бр.1 споразума о конзорцијуму заведен код: PREDUZEĆA NIKOLIĆ
PREVOZ DOO SAMARINOVAC под бројем 10102-16 од 01.02.2016.год., DOO AS-TURS под
бројем 02-02/16 од 01. 02. 2016.год, MOTO BOEM TRANS DOO под бројем 39-2/16 од
08.02.2016. год.

На основу свег изнетог одлучено је да се закључи Анекс бр 1. о првој измени
Уговора о поверавању комуналне делатности линијског приградског превоза путника на
територији општине Неготин број ___ од____.2016.године.
Број: 344-67 /2016-I/08
31.03.2016. године
Неготин
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
ПРЕДСЕДНИК,
др мед. Љубисав Божиловић,с.р.
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04.04.2016.

На основу члана 47. став 4. и 50. став 3. Закона о јавно-приватном партнерству и
концесијама („Сл.гласник РС“, бр. 88/2011 и 15/2016), члана 9. Закона о комуналним делатностима
(„Сл.гласник РС“, бр. 88/11) и члана 40. тачка 52. Статута општине Неготин („Сл. лист општине
Неготин“, бр. 9/2015-пречишћен текст), Скупштина општине Неготин на седници одржаној дана
31.03.2016. године, донела ј е
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА КОНАЧНИ НАЦРТ AНЕКСА БР 1. О ПРВOЈ ИЗМЕНИ
УГОВОРА О ПОВЕРАВАЊУ КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ ЛИНИЈСКОГ
ПРИГРАДСКОГ ПРЕВОЗА ПУТНИКА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН
БРОЈ 344-16/2016-II/07 ОД 08.02.2016.ГОДИНЕ
Члан 1.
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на коначни нацрт Анекса бр.1 о првој измени Уговора о
поверавању обављања комуналне делатности линијског приградског превоза путника на
територији општине Неготин број ____ од _____.2016.године.
Члан 2.
Саставни део ове Одлуке je коначни нацрт Анекса бр 1. о првој измени Уговора о
поверавању обављања комуналне делатности линијског приградског превоза путника на
територији општине Неготин број ____ од _____.2016.године.
Члан 3.
Ова Одлука биће објављена у „Службеном листу општине Неготин“.

Број: 344-68/2016-I/08
31.03.2016. године
Неготин

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

04.04.2016.
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На основу Одлуке о првој измени Уговора о поверавању комуналне делатности
линијског приградског превоза путника на територији општине Неготин број ___ коју је
донела Скупштине општине Неготин дана _____.2016.године
Општина Неготин (у даљем тексту:општина), коју заступа Председник општине Неготин,
Јован Миловановић, и
PREDUZEĆE NIKOLIĆ PREVOZ DOO SAMARINOVAC, матични број: 17225758,ПИБ:
100775795 (у даљем тексту: превозник ), кога заступа Горан Николић,
DOO
AS-TURS
NEGOTIN,
матични
број:
17547666,
ПИБ: 103251100, (у даљем тексту: превозник), кога заступа Славољуб Анђеловић,
MOTO
BOEM
TRANS
DOO
NEGOTIN,
матични
број:
20490594
ПИБ: 106156606, кога заступа Новица Лазић
дана __________2016.године закључују:
АНЕКС БР 1.
О ПРВОЈ ИЗМЕНИ УГОВОРА О ПОВЕРАВАЊУ КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
ЛИНИЈСКОГ ПРИГРАДСКОГ ПРЕВОЗА ПУТНИКА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН БРОЈ 344-16/2016-II/07 ОД
08.02.2016.ГОДИНЕ
Члан 1.
Општина и превозник су сагласни да се измени члан 12. став 1. Уговора о поверавању
комуналне делатности линијског приградског превоза путника на територији општине Неготин
број 344-16/2016-II/07 од 08.02.2016.године (у даљем тексту:основни уговор) тако да: уместо
,,160,60“ треба да стоји ,,147,20 динара са порезом на додату вредност од 10%, односно 133,81
динара без пореза на додату вредност“.
Члан 2.
У члану 38. алинеја 3. основног уговора после речи:„ године“ додају се речи:„ и анекс
бр.1 споразума о конзорцијуму заведен код: PREDUZEĆA NIKOLIĆ PREVOZ DOO
SAMARINOVAC под бројем 10102-16 од 01.02.2016.год., DOO AS-TURS под бројем 02-02/16
од 01. 02. 2016.год, MOTO BOEM TRANS DOO под бројем 39-2/16 од 08.02.2016. год.
Члан 3.
Саставни део овог Анекса је Одлука о првој измени Уговора о поверавању комуналне
делатности линијског приградског превоза путника на територији општине Неготин број ___
коју је донела Скупштине општине Неготин дана _____.2016.године.
Члан 4.
Овај анекс се примењује од датума закључења основног уговора.
Члан 5.
У осталом делу основни уговор примењује се без измена.
Члан 6.
Овај анекс је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка од којих су по 2 (два) за сваку од
уговорних страна.
ЗА ПРЕВОЗНИКА
______________
PREDUZEĆE NIKOLIĆ PREVOZ
DOO SAMARINOVAC
Горан Николић

ЗА ОПШТИНУ
____________________
Председник општине Неготин
Јован Миловановић
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04.04.2016.

На основу члана 27. став 10. и члана
29. став 3. Закона о јавној својини ( „ Сл. лист
РС“, број 72/2011,88/2013 и 105/14) и члана
42. тачка 14. Статута општине Неготин ( „
Сл. лист општине Неготин“ бр. 9/2015пречишћен текст) Скупштина општине
Неготин, на седници одржаној 31.03.
2016.године, донела је

На основу члана 27. став 10. и члана
29. став 3. Закона о јавној својини ( „ Сл. лист
РС“, број 72/2011,88/2013 и 105/14) и члана
42. тачка 14. Статута општине Неготин ( „
Сл. лист општине Неготин“ бр. 9/2015пречишћен текст) Скупштина општине
Неготин, на седници одржаној 31.03.2016
године, донела је

ОДЛУКУ
О ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У
ЈАВНУ СВОЈИНУ БЕСТЕРЕТНИМ
ПРАВНИМ ПОСЛОМ У КО БРЕСТОВАЦ

ОДЛУКУ
О ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У
ЈАВНУ СВОЈИНУ БЕСТЕРЕТНИМ
ПРАВНИМ ПОСЛОМ У КО МОКРАЊЕ
И КО УРОВИЦА

Члан 1.
ПРИБАВЉА СЕ у јавну својину
општине Неготин, шума 4. класе, на
мзв.“Крива лука“, површине 0.10,88 ха, која
се налази на кп.бр. 6654 , уписана у лист
непокретности број 273 КО Брестовац.
Члан 2.
Земљиште из члана 1. ове Одлуке
прибавља се у корист општине Неготин
бестеретним послом тј. једностраном изјавом
о одрицању од стране власника.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном
листу општине Неготин“.
Број: 464-14 /2016-I/08
Дана: 31.03. 2016.године
Неготин

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

Члан 1.
ПРИБАВЉА СЕ у јавну својину
општине Неготин:
-виноград 2. класе, површине 0.0800 ха, који
се налази на кп.бр. 8578 , виноград 5. класе,
површине 0.0480 ха, који се налази на кп.бр.
8741,све уписана у лист непокретности број
1891 КО Мокрање,
-24748/32573
ливаде
6.класе,
на
мзв.“поењ“,површине1,36,73 ха, која се
налази на кп.бр.6287, 24748/32573 ливаде
7.класе, на мзв.“поењ“,површине1,89,00 ха,
која се налази на кп.бр.6287, све уписана у
лист непокретности број 2712 КО Уровица.
Члан 2.
Земљиште из члана 1. ове Одлуке
прибавља се у корист општине Неготин
бестеретним послом тј. једностраном изјавом
о одрицању од стране власника.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном
листу општине Неготин“.
Број: 464-15/2016-I/08
Дана: 31.03. 2016.године
Неготин
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
ПРЕДСЕДНИК,
др.мед. Љубисав Божиловић,с.р.

04.04.2016.

“Службени лист општине Неготин”

На основу члана 60. Закона о
пољопривредном земљишту („Службени
гласник РС“ бр. 62/2006, 65/2008 – др закон
41/2009 и 112/2015), члана 32. тачка 6. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник
РС“ бр. 129/2007 и 83/20014-др закон) и члана
15.тачка 21. и 45 Статута општине Неготин
(„Службени лист општине Неготин“ бр.
9/2015- пречишћен текст) , Скупштина
општине Неготин на седници одржаној
31.03.2016.године донела је
ОДЛУКУ
О ОДРЕЂИВАЊУ НАДЛЕЖНОГ
ОРГАНА ЗА ДОНОШЕЊЕ ГОДИШЊЕГ
ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И
КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ
ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН
Члан 1.
Овом
Одлуком
одређује
се
Општинском већу општине Неготин као
орган надлежан за доношење Годишњег
програма заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта у државној
својини на територији општине Неготин, уз
сагласност Министарства пољопривреде и
заштите животне средине и по претходном
прибављеном мишљењу Комисије за давање
мишљења на Годишњи програм заштите,
уређења и коришћења пољопривредног
земљишта у државној својини на територији
општине Неготин.
Члан 2.
Одлука ступа на снагу наредног дана
од дана доношења и исту објавити у
„Службеном листу општине Неготин“.
Број: 320-56/2016-I/08
Дана:31.03.2016.године
Неготин
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
ПРЕДСЕДНИК,
др мед.Љубисав Божиловић,с.р.
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На основу члана 27. став 10. и 29.
став 1. Закона о јавној својини (,,Службени
гласник РС” бр. 72/2011, 88/2013 и
105/2014), члана 2. и 17. Уредбе о
условима
прибављања
и
отуђења
непокретности непосредном погодбом,
давањем у закуп ствари у јавној својини и
поступцима
јавног
надметања
и
прикупљања писмених понуда (,,Службени
гласник РС”, бр. 24/2012, 48/2015
и
99/2015) и члана 42. став 1. тачка 14.
Статута општине Неготин (“Службени
лист општине Неготин”, бр. 9/2015пречишћен текст), Скупштина општине
Неготин
на
седници
одржаној
31.03.2016.године, д о н е л а ј е
ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ПРИБАВЉАЊА
НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ
ОПШТИНЕ НЕГОТИН,
ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСМЕНИХ
ПОНУДА,
У КО СИКОЛE I
Члан 1.
ПРИСТУПА СЕ
прибављању
непокретности у јавну својину општине
Неготин прикупљањем писмених понуда у
КО Сиколе I:
1) Једна или више парцела укупне
површине од 35-40 ари, које се
налазе у грађевинском подручју и
непосредно се
граниче са
парцелом на к.п.бр.11421 ( сеоско
гробље).
Члан 2.
Сврха прибављања парцела је проширење
сеоског гробља у селу Сиколе.
Члан 3.
Непокретност из члана 1. ове Одлуке
прибавиће се по купопродајној цени која не
може бити виша од тржишне вредности коју
утврди овлашћени порески орган , у складу са
Законом о јавној својини.
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Члан 4.
Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у “Службеном листу
општине Неготин”.
Број: 464-16/2016-I/08
31.03.2016. године
Неготин
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
ПРЕДСЕДНИК,
др мед. Љубисав Божиловић,с.р.
На основу члана 27. став 10. Закона о
јавној
својини
(„Сл.гласник
РС“,
бр.72/2011, 88/2013 и 105/2014), члана 2.,
17. и 18. Уредбе о условима прибављања и
отуђења
непокретности
непосредном
погодбом, давања у закуп ствари у јавној
својини и поступцима јавног надметања и
прикупљања писмених понуда(,,Службени
гласник РС”, бр. 24/2012, 48/2015 и
99/2015) и члана 42. тачка 14. Статута
општине
Неготин
(''Службени
лист
општине Неготин'', број: 9/2015-пречишћен
текст), Скупштина општине Неготин на
седници одржаној 31.03.2016.године,доноси
ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ОГЛАСА ЗА
ПРИБАВЉАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У
ЈАВНУ СВОЈИНУ ОПШТИНЕ
НЕГОТИН, ПРИКУПЉАЊЕМ
ПИСМЕНИХ ПОНУДА,У К.О.: СИКОЛE I
Члан 1.
Расписује се оглас за прибављање
непокретности у јавну својину општине
Неготин прикупљањем писмених понуда у
К.О.: Сиколе I.
Члан 2.
Предмет прибављања је :
1) Једна или више парцела укупне
површине од 35-40 ари, које се налазе у
грађевинском подручју у КО Сиколе I и
непосредно се граниче са парцелом на
к.п.бр.11421 ( сеоско гробље).
Сврха прибављања парцела је проширење
сеоског гробља у селу Сиколе.

04.04.2016.

Члан 3.
Саставни део ове Одлуке је Оглас за
прибављање непокретности у јавну својину
општине Неготин, прикупљањем писмених
понуда, у КО Сиколе I.
Члан 4.
Одлуку објавити у „Службеном листу
општине Неготин“.
Члан 5.
Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном листу
општине Неготин“.
Број: 464-17/2016-I/08
Дана: 31.03.2016. године
Неготин
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
ПРЕДСЕДНИК
др мед. Љубисав Божиловић,с.р.

04.04.2016.

“Службени лист општине Неготин”
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На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини („Сл.гласник РС“, бр.72/2011, 88/2013
и 105/2014), члана 2., 17. и 18. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности
непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и
прикупљања писмених понуда (,,Службени гласник РС”, бр. 24/2012, 48/2015 и 99/2015) и члана
42. тачка 14. Статута општине Неготин (''Службени лист општине Неготин'', број: 9/2015пречишћен текст), Скупштина општине Неготин на седници одржаној 31.03.2016.године,
расписује
ОГЛАС
ЗА ПРИБАВЉАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ ОПШТИНЕ НЕГОТИН,
ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСМЕНИХ ПОНУДА,У К.О.: СИКОЛE I
ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ
1.
-Непокретност се прибавља у јавну својину Општине Неготин, ради проширења сеоског гробља у
селу Сиколе
-Предмет прибављања је :
1) Једна или више парцела укупне површине од 35-40 ари, које се налазе у грађевинском
подручју у КО Сиколе I и непосредно се граниче са парцелом на к.п.бр.11421
( сеоско гробље).
2.
Право учешћа у поступку прибављања непокретности у јавну својину општине Неготин имају:
физичка и правна лица која су власници непокретности ближе описаних у тачки 1.огласа
3.
Испуњеност услова за подношење писмених понуда понуђач доказује оригиналним документима,
односно овереним фотокопијама.
Понуђач је дужан да уз понуду достави:
-доказ о праву својине на парцелама које су предмет прибављања у јавну својину и које су
уписане
у
катастар
непокретности
-лист
непокретности;
-оверену писану изјаву власника да на непокретностима које су предмет прибављања не постоје
права трећих лица, да није оптерећена теретима, да није под спором, нити под забраном
располагања, да није предмет теретног или безтеретног правног посла, нити уговора о
доживотном издржавању и да не постоје друге сметње за пренос права својине, као и изјаву да у
колико се утврди да на непокретности која се нуди постоји било какав терет, продавац се
обавезује да га отклони о свом трошку, односно да купцу пружи заштиту од евикције и сноси сву
одговорност за евентуалне правне недостатке;
-доказ да су измирени сви трошкови коришћења непокретности која се нуди (комуналије, порез на
имовину и др.)
4.
Критеријум за избор најповољнијег понуђача је најнижа понуђена цена, а у случају да два
понуђача понуде исту цену, предност ће имати понуда понуђача парцеле која има већу
површину.
Непокретности се прибављају по тржишној купопродајној цени у висини процењене
тржишне вредности непокретности од стране надлежног пореског органа или другог надлежног
органа, односно понуђена цена не може бити већа од процењене тржишне вредности
непокретности утврђене од стране надлежног пореског органа односно другог надлежног
органа.
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У понуди навести цену која треба да буде изражена у еврима, с тим што се исплата врши у
динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан исплате.
Писмена понуда физичког лица треба да садржи: име и презиме, адресу, број личне карте,
матични број и број телефона и мора бити потписана. Писмена понуда правног лица треба да
садржи назив, седиште, број телефона и мора бити потписана од стране овлашћеног лица. Уз
понуду правног лица прилаже се извод из регистра привредних субјеката надлежног органа и
потврда о пореском идентификационом броју.
5.
Понуђач је дужан да уз понуду достави:
-доказ о праву својине на парцелама које су предмет прибављања у јавну својину и које су
уписане
у
катастар
непокретности-лист
непокретности
-оверену писану изјаву власника да на непокретнсотима које су предмет прибављања не постоје
права трећих лица, да није оптерећена теретима, да није под спором, нити под забраном
располагања, да није предмет теретног или безтеретног правног посла, нити уговора о
доживотном издржавању и да не постоје друге сметње за пренос права својине, као и изјаву да у
колико се утврди да на непокретности која се нуди постоји било какав терет, продавац се
обавезује да га отклони о свом трошку односно да купцу пружи заштиту од евикције и сноси сву
одговорност
за
евентуалне
правне
недостатке.
-оверену изјаву да су измирени сви трошкови коришћења непокретности која се нуди
(комуналије, порез на имовину и др.)
2. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Рок за достављање пријава за јавно надметање је 15 дана од дана објављивања огласа у
дневном листу „Тимок“ и то до 12.00 часова. Уколико крајњи рок падне у нерадни дан, крајњи
рок за достављање пријава се помера на први наредни радни дан и то до 12.00. часова. Пријаве
које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим.
Отварање понуда ће се обавити два дана по истеку рока за подношење пријава и то у 12.00
часова, а ако је други дан по истеку рока за подношење пријава нерадан дан, првог наредног
радног дана у 12.00 часова у просторијама мале сале општине Неготин, Трг Стевана Мокарањца
1, у Неготину.
Отварање понуда спровешће Комисија за спровођење поступка прибављања
непoкретности у јавну својину општине Неготин, прикупљањем писмених понуда у
К.О.: Сиколе I.
Пријаве се искључиво предају у пријемној канцеларији Општинског услужног центра
Општинске управе општине Неготин, међуспрат, Трг Стевана Мокрањца 1, Неготин са
назнаком «за Комисију за спровођење поступка прибављања непoкретности у јавну својину
општине Неготин, прикупљањем писмених понудау К.О.: Сиколе I» у затвореној коверти на
чијој предњој страни пише за Комисију за спровођење поступка прибављања непoкретности у
јавну својину општине Неготин, прикупљањем писмених понудау К.О.: Сиколе I, Оглас
број:________/2016-I/08, на задњој страни име презиме и адреса, односно назив и седиште
подносиоца пријаве и контакт телефон.
На предњој страни уписати назнаку „ ПОНУДА-НЕ ОТВАРАТИ“.
Неблаговремене и непотпуне понуде неће се разматрати.

04.04.2016.
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Комисија за спровођење поступка прибављања непoкретности у јавну својину општине
Неготин, прикупљањем писмених понуда у К.О.: Сиколе I, предметно земљиште откупиће од
учесника јавног надметања који понуди најнижу цену по квадратном метру.
Учесник јавног надметања који понуди најнижу цену, која се накнадно не може мењати,
дужан је да у року од 30 дана од дана доношења одлуке о прибављању непокретности закључи
са Општином Неготин Уговор о прибављању непокретности у јавну својину општине Неготин.
Прихваћену цену у еврима (одређену по званичном средњем девизном курсу евра Народне
банке Србије на дан јавног надметања, умањену за износ депозита израженог у еврима по
званичном средњем девизном курсу евра Народне банке Србије на дан уплате депозита)
Општина Неготин је дужна да плати у року од 45 дана од закључења уговора, у динарској
противвредности по званичном средњем девизном курсу евра Народне банке Србије на дан
уплате.
Информације ће бити пружане на питања постављена на e-mail: ruzica.milanovic@negotin.rs
или у канцеларији 71, Oпштинске управе општине Неготин, лицу за контакт: Ружица
Милановић, тел. број: 019/544 000, локал 126, моб.тел. 069/848 27 27 .
Оглас објавити у дневном листу„Тимок“, на званичној интернет страници општине
Неготин wwwnegotin.rs., на огласној табли Општине Неготин и огласној табли Месне заједнице
Сиколе.

Број: 464-17/2016-I/08
Дана:31.03.2016. године
Неготин

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
ПРЕДСЕДНИК
др мед. Љубисав Божиловић,с.р.
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На основу члана 27. став 10. и 29.
став 1. Закона о јавној својини (,,Службени
гласник РС” бр. 72/2011, 88/2013 и
105/2014), члана 17. став 1.Уредбе о
условима
прибављања
и
отуђења
непокретности непосредном погодбом,
давањем у закуп ствари у јавној својини и
поступцима
јавног
надметања
и
прикупљања писмених понуда (,,Службени
гласник РС”, бр. 24/2012,48/2015 и
99/2015) и члана 42. став 1. тачка 14.
Статута општине Неготин (“Службени
лист општине Неготин”, бр. 9/2015пречишћен текст), Скупштина општине
Неготин
на
седници
одржаној
31.03.2016.године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА
ПРИБАВЉАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У
ЈАВНУ СВОЈИНУ ОПШТИНЕ
НЕГОТИН, ПРИКУПЉАЊЕМ
ПИСМЕНИХ ПОНУДА,
У КО СИКОЛE I
Члан 1.
ФОРМИРАСЕ
Комисија
за
спровођење
поступка
прибављања
непoкретности у јавну својину општине
Неготин, прикупљањем писмених понуда
у К.О.: Сиколе I , у следећем саставу:
1. Ружица Милановић, дипл. правникпредседник,
2. Аника Радојковић, правник- заменик
председника,
3. Марија
Петровић,
пејзажни
архитекта, члан,
4. Перица Станковић, инж.грађевине,
заменик члана,
5. Горан Ристић, дипл. ецц.- члан
6. Чедомир Пуљецовић, дипл. ецц.заменик члана
Члан 2.
Задатак Комисије је
да: прикупи
писмене понуде, спроведе поступак отварања
понуда, сачини записник о току отварања
писмених понуда и предложи Скупштини
општине Неготин доношење одлуке о избору
најповољнијег понуђача.

04.04.2016.

Члан 3.
Решење ће бити објављено у
„Службеном листу општине Неготин“, а
ступиће на снагу осмог дана од дана
објављивања.
Број: 464-18/2016-I/08
Дана: 31.03.2016. године
Неготин
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
ПРЕДСЕДНИК
др мед. Љубисав Божиловић,с.р.

На основу члана 32. тачка 9. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Србије“ бр. 129/2007 и 83/2014-др
закон) члана 124.став 3. Закона о социјалној
заштити („Службени гласник Републике
Србије“ бр. 24/2011) и члана 42. тачка 10.
Статута општине Неготин (Службени лист
општине Неготин бр. 9/2015-пречишћен
текст) , Скупштина општине Неготин на
седници одржаној 31.03. 2016.године,
д о н е л а је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА
ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД НЕГОТИН
Члан 1.
ИМЕНУЈЕ СЕ Дане Суруџић,
дипл.спец.педагог из Неготина, за директора
Центра за социјални рад Неготин са
31.мартом 2016.године.
Члан 2.
Директор Центра за социјални рад
Неготин, именује се на период од четири
године.

04.04.2016.
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Члан 3.
Ово решење објавити у „Службеном
листу опоштине Неготин“.
Број:022-16/2016.-I/08
31.03. 2016.године
Неготин
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
ПРЕДСЕДНИК,
др мед. Љубисав Божиловић,с.р.
На основу члана 60. став 2., 3. и 4.
Закона о пољопривредном земљишту („Сл.
гласник РС“, бр.62/2006, 65/2008 – др.закон,
41/2009 и 112/2015) и члана 3. и 25.
Пословника о раду Општинског већа
општине Неготин („Службени лист општине
Неготин“, бр.23/2008 и 35/2014), Општинско
веће општине Неготин на седници одржаној
дана 01.априла 2016. године, донело је
ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА
ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН ЗА
2016. ГОДИНУ
Члан 1.
Усваја се Годишњи програм заштите уређења
и коришћења пољопривредног земљишта на
територији општине Неготин за 2016. годину,
на који је дало сагласност Министарство
пољопривреде и заштите животне средине,
број: 320-11-03119/2016-14 од 01.04.2016.
године.
Члан 2.
Овим Програмом утврђује се врста и обим
радова које треба извршити у периоду за који
се програм доноси, динамика извођења
радова и улагање средстава.
Члан 3.
Саставни део ове Одлуке је Годишњи
програм заштите уређења и коришћења
пољопривредног земљишта на територији
општине Неготин за 2016. годину, који ће се
објавити у
„Службеном листу општине
Неготин“ и на сајту општине Неготин.
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Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења
и биће објављена у „Службеном листу
општине Неготин“.

Број: 320-57/2016-III/07
01.април 2016. године
Неготин
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
НЕГОТИН
ПРЕДСЕДНИК,
ЈованМиловановић,
дипл.инж.електротехнике,с.р.

ГОДИШЊИ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ,
УРЕЂЕЊА
И
КОРИШЋЕЊА
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН ЗА
2016. ГОДИНУ налази се на диску.
На основу члана 60. став 3. Закона о
пољопривредном
земљишту
(„Службени
гласник РС“, број: 62/2006, 65/2008-др. закон,
41/2009 и 112/2015) и члана 62. Статута
општине Неготин („Службени лист општине
Неготин“, број: 9/2015-пречишћен текст),
председник општине Неготин, дана 17.03.2016.
године, д о н о с и
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА
ДАВАЊЕ МИШЉЕЊА НА ПРЕДЛОГ
ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ,
УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН ЗА
2016. ГОДИНУ
I
Образује се Комисија за давање
мишљења на предлог Годишњег програма
заштите,
уређења
и
коришћења
пољопривредног земљишта на територији
општине Неготин за 2016. годину.
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II
Комисију чине председник и 4 члана.
За председника:
1. Слађана Стојановић, из Неготина, дипл.
инж.пољопривреде
За чланове:
1. Славољуб Лекић, из Карбулова,
пољопривредник, БПГ 728586000365
2. Зоран Ђорђевић, из Рогљева,
пољопривредник, БПГ 728748000012
3. Слободан Лицуловић, из Плавне,
пољопривредник, БПГ 728683000110
4. Станоје Петровић, из Мокрања,
пољопривредник, БПГ 728667000209
III
Задатак Комисије је да размотри предлог
Годишњег програма заштите, уређења и
коришћења пољопривредног земљишта на
територији општине Неготин за 2016. годину
и да своје мишљење на исти.
IV
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Неготин“.
Број: 320-49/2016-II/07
Дана: 17.03.2016. године
Неготин
ОПШТИНА НЕГОТИН
ПРЕДСЕДНИК,
Јован Миловановић,
дипл.инж.електротехнике,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-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,
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), у разделу

04.04.2016.

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 490.000,00 динара Месној
заједници Рајац општине Неготин.
II
Средства из става 1.овог решења распоређују
се у оквиру раздела 4. главе 8.- месне
заједнице,програма 15. – локална самоуправа
0602,програмске
активности
–месне
заједнице 0602-0002,функције 160 –опште
јавне услуге некласификоване на другом
месту, МЗ Рајац општине Неготин и то на
позицији 148, економској класификацији
424600-услуге
очувања
животне
средине,науке и геодетске услуге,у износу од
490.000,00 динара.
III
О извршењу овог решења стараће се
Одељење за буџет, финансије и локалну
пореску администрацију.
IV
Решење објавити
листу општине Неготин“.

у

„Службеном

Образложење
На
основу захтева МЗ Рајац
општине
Неготин, број: 05/2016 од
24.03.2016.
године
и
Обавештења
председника општине о доношењу решења из
текуће резерве,број: 401-239/2016-IV/04 од
24.03.2016. године за одобравањем средстава
за измирење обавеза по уговору о геодетском
снимању и изради катастарско-топографског
плана на комплексу Рајачких пивница,КО
Рајац,општина
Неготин,број:58/2015
од
22.12.2015. године и анексу I уговора,број:
4/2016 од 22.02.2016. године ,одобравају се
додатна средства у износу од 490.000,00
динара из текуће резерве.

04.04.2016.

“Службени лист општине Неготин”

Одлуком о буџету општине Неготин
за 2016.годину („Сл.лист општине Неготин“,
број: 27/2015) и Финансијским планом МЗ
Рајац
за 2016. годину на економској
класификацији
424600-услуге очувања
животне средине,науке и геодетске услуге
нису планирана средства да би се извршила
плаћања по рачуну број:03/16 од 14.03.2016.
године.
Из тог разлога и на основу свега
напред наведеног,одлучено је као у
диспозитиву решења.
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текућа резерва,одобравају се средства у
износу од 150.000,00 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
130
–
опште
услуге,позицијe
71- материјал,економскe
класификацијe
426100-административни
материјал,у износу од 150.000,00 динара.

Решење доставити: МЗ Рајац,
Управи за трезор Експозитури Неготин,
Одељењу за буџет, финансије и локалну
пореску администрацију и архиви Општинске
управе општине Неготин.

III
О извршењу овог решења стараће се
Одељење за буџет, финансије и локалну
пореску администрацију.

Број: 401-239/2016-II/04
Дана: 24.03.2016. године
Неготин

IV
Решење објавити
листу општине Неготин“.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН
Јован Миловановић,
дипл.инж.електротехнике,с.р.
На основу
члана 69. Закона о
буџетском систему
(„Службени гласник
РС“,број:54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,9
3/2012,62/2013,63/2013испр.,108/2013,142/201
4,68/2015 – 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,
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), 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 –

у

„Службеном

Образложење
На
основу
Обавештења
председника oпштине о доношењу решења
из текуће резерве,број: 401-111/2016-IV/04
од 24.02.2016. године за одобравањем
додатних
средстава за редован рад
Општинске
управе
општине Неготин,
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), у
разделу 4., глави 1.Општинска управа,програму
15.-локална
самоуправа 0602,програмској активности функционисање локалне самоуправе и
градских општина 0602-0001,функцији 130 –
опште услуге, планирана
средства
на
позицији
71материјал,економској
класификацији
426100-административни
материјал, су недовољна за редован рад
Општинске управе општине Неготин .
Из тог разлога и на основу свега
напред наведеног,одлучено је као у
диспозитиву решења.
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“Службени лист општине Неготин”

Решење
доставити:Управи за
трезор Експозитури Неготин, Одељењу за
буџет, финансије и локалну пореску
администрацију и архиви Општинске управе
општине Неготин.
Број: 401-111/2016-II/04
Дана: 24.02.2016. године
Неготин
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН
Јован Миловановић,
дипл.инж.електротехнике,с.р.
На основу
члана 69. Закона о
буџетском систему
(„Службени гласник
РС“,број:54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,9
3/2012,62/2013,63/2013испр.,108/2013,142/201
4,68/2015 – 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,
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), 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 301.000,00 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 130 –
опште услуге,позицијe
74- зграде и
грађевински
објекти
,економскe

04.04.2016.

класификацијe 511300-капитално одржавање
зграда и објеката,у износу од 301.000,00
динара.
III
О извршењу овог решења стараће се
Одељење за буџет, финансије и локалну
пореску администрацију.
IV
Решење
објавити у „Службеном
листу општине Неготин“.
Образложење
На
основу
Обавештења
председника oпштине о доношењу решења
из текуће резерве,број: 401-170/2016-IV/04
од 15.03.2016. године за одобравањем
додатних средстава за радове на санацији
дела крова шалтер сале општине Неготин –
Општински услужни центар,одобравају се
додатна средства у износу од 301.000,00
динара из текуће резерве.
Одлуком о буџету општине Неготин
за 2016.годину („Сл. лист општине Неготин“,
број: 27/2015), у
разделу 4., глави 1.Општинска управа,програму
15.-локална
самоуправа 0602,програмској активности функционисање локалне самоуправе и
градских општина 0602-0001,функцији 130 –
опште услуге, планирана
средства
на
позицији 74- зграде и грађевински објекти
,економскe класификацијe 511300-капитално
одржавање зграда и објеката, су недовољна
за редован рад Општинске управе општине
Неготин .
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: 401-170/2016-II/04
Дана: 15.03.2016. године
Неготин
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН
Јован Миловановић,
дипл.инж.електротехнике,с.р.

04.04.2016.

“Службени лист општине Неготин”

Република Србија
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ
НЕГОТИН
Одељење за буџет, финансије и локалну
пореску администрацију
Број: 401-250/2016-IV/04
30.03.2016. године
Неготин

На основу члана 61. Закона о
буџетском систему („Службени гласник
РС“,број:54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,9
3/2012,62/2013,63/2013испр.,108/2013,142/201
4,68/2015 – 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,
доноси
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА
ПРОМЕНУ АПРОПРИЈАЦИЈА
ОДОБРЕНИХ НЕГОТИНСКОЈ
ГИМНАЗИЈИ У 2016. ГОДИНИ
I
Одобрава
се
промена
апропријација
Неготинској гимназији Неготин, у оквиру
законом предвиђене могућности до 10%
апропријације, за раздео 4. главу 16 –
Средње образовање, програм 10-средње
образовање 2003, програмску активност функционисање средњих школа 2003-0001,
функцију 920 – Средње образовање,позицију
-текуће поправке и одржавање у износу од
60.000,00 динара , ради обезбеђења средстава
за редован рад Неготинске гимназије
Неготин.
II
Промена апропријације односи се на промену
у финансијском плану Неготинске гимназије
Неготин за 2016. годину тако што се умањује
намена - позиција
текуће поправке и
одржавање
за
10,00
%,економска
класификација 425100- текуће поправке и
одржавање зграда и објеката, у износу од
60.000,00 динара.
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III
Износ од 60.000,00 динара,преусмерава се за
намене недовољно планиране у финансијском
плану буџетског корисника за 2016.годину а
ради обезбеђења средстава за редован рад
Неготинске гимназије
Неготин и то за
наменупозицију
услуге
по
уговору,економска класификација 423300услуге образовања и усавршавања запослених
у износу од 30.000,00 динара и економска
класификација 423500-стручне услуге у
износу од 30.000,00 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
Неготинске
гимназије
Неготин за
2016.годину.
V
О реализацији дате сагласности стараће се
Одељење за буџет, финансије и локалну
пореску администрацију.
РЕШЕЊЕ
ДОСТАВИТИ:
Неготинској
гимназији 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: 401-241/2016-IV/04
25.03.2016. године
Неготин

На основу члана 61. Закона о
буџетском систему („Службени гласник
РС“,број:54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,9
3/2012,62/2013,63/2013испр.,108/2013,142/201
4,68/2015 – 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
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, програмска
активностфункционисање
локалне
самоуправе и градских општина
06020001,функција 130– опште услуге,позиција
75машине
и
опрема,економска
класификација
512200-административна
опрема,извор финансирања 01,у укупном
износу од
400.000,00
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 75- машине и опрема, за
5,71 %,економска класификација
512200- административна опрема ,у
износу од 400.000,00 динара.

04.04.2016.

III
Износ
од
400.000,00
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 позицији 74зграде и грађевински објекти,економска
класификација
511300 – капитално
одржавање зграда и објеката,износ од
400.000,00 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.

04.04.2016.

“Службени лист општине Неготин”

Република Србија
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ
НЕГОТИН
Одељење за буџет, финансије и локалну
пореску администрацију
Број: 401-119/2016-IV/04
26.02.2016. године
Неготин
На основу члана 61. Закона о
буџетском систему („Службени гласник
РС“,број:54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,9
3/2012,62/2013,63/2013испр.,108/2013,142/201
4,68/2015 – 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
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 5развој пољопривреде
0101, програмска
активност-подстицаји
пољопривредној
производњи
0101-0002,функција 421–
пољопривреда,позиција
81субвенције
јавним нефинансијским предузећима и
организацијама-расподела
средстава по
конкурсу,економска класификација 451100субвенције
јавним
нефинансијским
предузећима и организацијама-расподела
средстава по конкурсу,извор финансирања
01,у укупном износу од 1.500.000,00 динара,
ради обезбеђења средстава за исплату
гранских пољопривредних удружења.
II
Измена
апропријација
ће
се
извршити умањењем позиције Одлуке о
буџету општине Неготин за 2016.годину, и
то:
- позиција 81- субвенције јавним
нефинансијским
предузећима
и
организацијама-расподела
средстава по
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конкурсу, за 6,00 %,економска класификација
451100- субвенције јавним нефинансијским
предузећима и организацијама-расподела
средстава по конкурсу ,у износу од
1.500.000,00 динара.
III
Износ од 1.500.000,00 динара,
преусмерава се за намене недовољно
планиране Одлуком о буџету општине
Неготин за 2016.годину,а ради обезбеђења
средстава за исплату ради
обезбеђења
средстава
за
исплату
гранских
пољопривредних удружења код Општинске
управе општине Неготин и то на новододатој
позицији
81/1дотације
невладиним
организацијама,економска
класификација
481900 – дотације осталим непрофитним
институцијама-пољопривредна
гранска
удружења , 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: 401-153/2016-IV/04
21.03.2016. године
Неготин
На основу члана 61. Закона о
буџетском систему („Службени гласник
РС“,број:54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,9
3/2012,62/2013,63/2013испр.,108/2013,142/201
4,68/2015 – 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
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 15локална самоуправа 0602, програмска
активностмесне
заједнице
06020002,функција
620
–
развој
заједнице,позиција 159-машине и опрема,у
укупном износу од 50.000,00 динара,ради
обезбеђења
средстава за финансирање
добротворног организовања манифестације
„Душановачко пролеће“ које ће бити одржано
22.03.2016. године у Душановцу ,у циљу
прикупљања новчаних средстава за изградњу
одбрамбеног зида као заштиту Дома културе
у Душановцу од поплава.
II
Измена
апропријација
ће
се
извршити умањењем позиције Одлуке о
буџету општине Неготин за 2016.годину, и
то:
- позиција 159 – машине и опрема за
2,50 %,у износу од 50.000,00 динара.

04.04.2016.

III
Износ од
50.000,00 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 147услуге по уговору,економска класификација
423700 –репрезентација, у оквиру раздела 4
,главе 8, програма 15-локална самоуправа
0602,
програмске
активностимесне
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 Душановац 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 Душановац,
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.

04.04.2016.
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Република Србија
III
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ
НЕГОТИН
Одељење за буџет, финансије и локалну
пореску администрацију
Број: 401-249/2016-IV/04
30.03.2016. године
Неготин
На основу члана 61. Закона о буџетском
систему („Службени гласник РС“,број:
54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62
/2013,63/2013испр.,108/2013,142/2014,68/2015
– др. закон и 103/2015), и члана 15. Одлуке о
буџету општине Неготин за 2016. годину
(“Сл. лист општине Неготин”,број: 27/2015)
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 15локална самоуправа 0602, програмска
активностмесне
заједнице
06020002,функција 160 – опште јавне услуге
некласификоване на другом месту,позиција
150-материјал, економска класификација
426900-материјали за посебне намене,у
укупном износу од 2.000,00 динара, извор
финансирања 01,ради обезбеђења средстава
за
редован
рад
Месне заједнице
Речка,општине Неготин.

II
Измена
апропријација
ће
се
извршити умањењем позиције Одлуке о
буџету општине Неготин за 2016.годину, и
то:
- позиција 150 – материјал, за 3,33
%,
економска
класификација
426900материјали за посебне намене у износу од
2.000,00 динара.

Износ од
2.000,00 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 152порези,обавезне
таксе,казне
и
пенали
,економска класификација 482200 – обавезне
таксе, у оквиру раздела 4 ,главе 8, програма
15-локална самоуправа 0602, програмске
активностимесне
заједнице
06020002,функције
160 –опште јавне услуге
некласификоване на другом месту.
I
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 Речка 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 Речка,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: 401-240/2016-IV/04
25.03.2016. године
Неготин
На основу члана 61. Закона о буџетском
систему („Службени гласник РС“,број:
54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62
/2013,63/2013испр.,108/2013,142/2014,68/2015
– др. закон и 103/2015), и члана 15. Одлуке о
буџету општине Неготин за 2016. годину
(“Сл. лист општине Неготин”,број: 27/2015)
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 15локална самоуправа 0602, програмска
активностмесне
заједнице
06020002,функција 620 –развој заједнице,позиција
159-машине и опрема,у укупном износу од
40.000,00 динара,ради обезбеђења средстава
за плаћање по захтеву број: 401-197/2016IV/04 од 18.03.2016. године за повраћај
средстава која су уложена у жалбеном
поступку.

II
Измена
апропријација
ће
се
извршити умањењем позиције Одлуке о
буџету општине Неготин за 2016.годину, и
то:
- позиција 159 – машине и опрема за
2,00 %,у
износу од
40.000,00
динара.

04.04.2016.

III
Износ од
40.000,00 динара,
преусмерава се за намене недовољно
планиране Одлуком о
буџету општине
Неготин за 2016.годину,а ради обезбеђења
средстава за финансирање месних заједница
општине Неготин и то на позицији 153новчане казне и пенали по решењу судова
,економска класификација 483100 – новчане
казне и пенали по решењу судова , у оквиру
раздела 4 ,главе 8, програма 15-локална
самоуправа 0602, програмске активностимесне 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 Шаркамен 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“.

РЕШЕЊЕДОСТАВИТИ:MЗШаркамен,Упр
ави за трезор Експозитури Неготин, Одељењу
за буџет, финансије и локалну пореску
администрацију и архиви Општинске управе
општине Неготин.
ШЕФ ОДЕЉЕЊА,
Валентина Ђуричић,с.р.

04.04.2016.

“Службени лист општине Неготин”

Република Србија
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ
НЕГОТИН
Одељење за буџет, финансије и локалну
пореску администрацију
Број: 401-141/2016-IV/04
08.03.2016. године
Неготин
На основу члана 61. Закона о буџетском
систему („Службени гласник РС“,број:
54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62
/2013,63/2013испр.,108/2013,142/2014,68/2015
– др. закон и 103/2015), и члана 15. Одлуке о
буџету општине Неготин за 2016. годину
(“Сл. лист општине Неготин”,број: 27/2015)
Одељење за буџет, финансије и локалну
пореску администрацију, д о н о с и
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА
ПРОМЕНУ АПРОПРИЈАЦИЈА
ОДОБРЕНИХ ОСНОВНОЈ ШКОЛИ “12.
СЕПТЕМБАР“ НЕГОТИН У 2016.
ГОДИНИ
I
Одобрава се промена апропријација
Основној школи “12. септембар” Неготин,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
текуће поправке и одржавање у износу од
6.000,00 динара и
намену - позицију
трошкови материјала у износу од 6.000,00
динара,ради обезбеђења средстава за редован
рад у Основној школи
“12. септембар“
Неготин.
II
Промена апропријације односи се на
промену у финансијском плану Основне
школе “12. септембар ” Неготин за 2016.
годину тако што се умањује намена позиција текуће поправке и одржавање за
5,00 %,економска класификација 425200 текуће поправке и одржавање опреме, у
износу од 6.000,00 динара и намена –
позиција трошкови материјала за 1,00
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%,економска
класификација
426100канцеларијски материјал,у износу од 6.000,00
динара.
III
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 редован рад у Основној школи
“12. септембар“ Неготин и то за намену позицију
накнаде
трошкова
за
запослене,економска класификација 415100 накнаде трошкова за запослене 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 “12.
септембар” Неготин.
V
О реализацији дате сагласности
стараће се Одељење за буџет, финансије и
локалну пореску администрацију.
VI
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: Основној
школи “12. септембар” 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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Република Србија
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ
НЕГОТИН
Одељење за буџет, финансије и локалну
пореску администрацију
Број: 401-128/2016-IV/04
01.03.2016. године
Неготин

На основу члана 61. Закона о буџетском
систему („Службени гласник РС“,број:
54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62
/2013,63/2013испр.,108/2013,142/2014,68/2015
– др. закон и 103/2015), и члана 15. Одлуке о
буџету општине Неготин за 2016. годину
(“Сл. лист општине Неготин”,број: 27/2015)
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, за
раздео 4. главу 15 –Основно образовање,
програм
9-основно
образовање
2002,
програмску активност - функционисање
основних школа 2002-0001, функцију 912 –
Основно
образовање,позицију
-текуће
поправке и одржавање у износу од 7.000,00
динара и позицију -машине и опрема у износу
од
15.000,00
динара,ради
обезбеђења
средстава за допуну пројектне документације
за Пројекат изградње парног грејања у
матичној школи “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 намена позиција текуће поправке и одржавање за
3,35 %,економска класификација 425200текуће поправке и одржавање опреме, у
износу од 7.000,00 динара и намена - позиција
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машине и опрема за 9,49%,економска
класификација
512200-административна
опрема, у износу од 15.000,00 динара.
III
Износ
од
22.000,00
динара,
преусмерава се за намене недовољно
планиране у финансијском плану буџетског
корисника за 2016.годину а ради обезбеђења
средстава
за
допуну
пројектне
документације за Пројекат изградње парног
грејања у матичној школи “Хајдук Вељко“
Штубик 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
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.
VI
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.
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