20.04.2016.

“Службени лист општине Неготин”

На основу члана 61. став 3.,став 4., став 7,
члана 62. став 4, став 5, став 6, став 7, члана 64. став
3, став 4, члана 64а став 4, став 10, став 24 ,
Закона о пољопривредном земљишту („Сл.гласник
РС“, број: 62/2006, 65/2008-др. закон и 41/2009 и
112/2015) и члана 42. став 1. тачка 52. Статута
општине Неготин („Сл.лист општине Неготин“,
број: 9/2015), Скупштина општине Неготин на
седници одржаној 20.04.2016. године, донела ј е
ОДЛУКУ
О ОДРЕЂИВАЊУ НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА ЗА
СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ДАВАЊА У
ЗАКУП И КОРИШЋЕЊА
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У
ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ НЕГОТИН
Члан 1.
Одређује се председник општине Неготин,
као орган надлежан за доношење:
 Одлуке о расписивању јавног огласа за
давање у закуп пољопривредног земљишта
у државној својини на територији општине
Неготин, уз сагласност Министарства
пољопривреде и заштите животне средине
(у даљем тексту: Министарство) а у складу
са
Годишњим
програмом
заштите,
уређења и коришћења пољопривредног
земљишта на територији
општине
Неготин;
 Јавног позива за остваривање права
коришћења пољопривредног земљишта у
државној својини без плаћања накнаде на
територији општине Неготин;
 Јавног позива за остваривање права пречег
закупа пољопривредног земљишта у
државној својини на територији општине
Неготин;
 Одлуку о давању на коришћење без
плаћања
накнаде
пољопривредног
земљишта у државној својини на
територији општине Неготин, на основу
предлога
Комисије
за
спровођење
поступка јавног надметања за давање у
закуп и коришћење пољопривредног
земљишта у државној својини на
територији општине Неготин ( у даљем
тексту : Комисија), a уз сагласност
Министарства;
 Одлуку о давању у закуп пољопривредног
земљишта у државној својини на
територији општине Неготин, на основу
предлога
Комисије,
уз
сагласност
Министарства;
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Одлуку о давању на коришћење јавним
надметањем по почетној цени од 0 динара
на територији општине Неготин на основу
предлога
Комисије,
уз
сагласност
Министарства;
 Одлуку о давању у закуп пољопривредног
земљишта у државној својини по основу
права пречег закупа на територији
општине Неготин на основу предлога
Комисије, уз сагласност Министарства.
Члан 2.
Одређује се председник општине Неготин,
као надлежан орган, да на основу предлога
Комисије коју образује Министар надлежан за
послове пољопривреде, донесе Одлуку о праву
првенства закупа пољопривредног земљишта у
државној својини на територији општине Неготин.
Члан 3.
Одређује се председник општине Неготин,
као надлежан орган, да формира Комисију за
послове
скидања
и
продаје
усева
са
пољопривредног земљишта у државној својини које
је коришћено без правног основа.
Одређује се председник општине Неготин,
као надлежан орган да на основу предлога Комисије
за послове скидања и продаје усева са
пољопривредног земљишта у државној својини које
је коришћено без правног основа, донесе Одлуку о
скидању и продаји усева.
Члан 4.
Одредбе члана 1.,2. и 3. ове Одлуке односе
се и на пољопривредно земљиште које је у складу
са посебним Законом, одређено као грађевинско
земљиште, а користи се за пољопривредну
производњу до привођења планираној намени као и
на пољопривредне објекте у државној својини.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана
од дана доношења и исту објавити у „Службеном
листу општине Неготин“.
Број:320-71/2016-I/08
20.04.2016. године
Неготин
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
ПРЕДСЕДНИК,
др мед. Љубисав Божиловић,с.р.
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На основу члана 20. став 1. тачка 5. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр.
129/2007 и 83/2014-др.закон) члана 2. став 3. тачка 11. и
члана 4. став 4. Закона о комуналним делатностима
(„Службени гласник РС“, бр. 88/2011), и члана 42. тачка
52. Статута општине Неготин („Службени лист
општине Неготин“, бр.9/2015 - пречишћен текст),
Скупштина општине Неготин, на седници одржаној
20.04.2016.године, доноси

ОДЛУКА
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОДРЖАВАЊУ
ЧИСТОЋЕ
Члан 1.
У Одлуци о одржавању чистоће („Сл. лист
општине Неготин“, бр. 12/2011) у поглављу 3.
Казнене одредбе врши се измена и то:
у члану 32. став 1. износ „50.000,00 до
1.000.000,00 динара“ замењују се износом
„100.000,00 динара“, а износ „2.500,00 до 75.000,00
динара“ замењују се износом „15.000,00 динара“.
У ставу 2. износ „ 5.000,00 до 250.000,00
динара“ замењују се износом „50.000,00 динара“.
Члан 2.
У члану 33. став 1. износ „50.000,00 до
1.000.000,00 динара“ замењују се износом
„100.000,00 динара“ а износ „2.500,00 до 75.000,00
динара“ замењују се износом „15.000,00 динара“.
У ставу 2. износ „5.000,00 до 250.000,00
динара“ замењују се износом „50.000,00 динара“.
У ставу 3. износ „2.500,00 до 75.000,00
динара“ замењују се износом „15.000,00 динара“.
Члан 3.
У члану 34. став 1. износ „50.000,00 до
1.000.000,00 динара“ замењује се износом
„100.000,00 динара“ а износ „2.500,00 до 75.000,00
динара“ замењује се износом „15.000,00 динара“.
У ставу 2. износ „5.000,00 до 250.000,00
динара“ замењује се износом „50.000,00 динара“.
Члан 4.
У члану 35. став 1. износ „50.000,00 до
1.000.000,00 динара“ замењује се износом
„100.000,00 динара“ а износ „2.500,00 до 75.000,00
динара“ замењује се износом „15.000,00 динара“.
У ставу 2. износ „5.000,00 до 250.000,00
динара“ замењује се износом „50.000,00 динара“.
Члан 5.
У члану 36. став 1. износ
1.000.000,00 динара“ замењује
„100.000,00 динара“.

„50.000,00 до
се износом

20.04.2016.

У ставу 2. износ „2.500,00 до 75.000,00
динара“ замењује се износом „15.000,00 динара“.
У ставу 3. износ „5.000,00 до 250.000,00
динара“ замењује се износом „50.000,00 динара“.
У ставу 4. износ „2.500,00 до 75.000,00
динара“ замењује се износом „15.000,00 динара“
Члан 6.
У члану 37. став 1. износ „50.000,00 до
1.000.000,00
динара“
замењује се
изнсом
„100.000,00 динара“.
У ставу 2. износ „2.500,00 до 75.000,00
динара“ замењује се износом „15.000,00 динара“.
У ставу 3. износ „5.000,00 до 250.000,00
динара“ замењује се износом „50.000,00 динара“.
Члан 7.
У члану 38. став 1. износ „50.000,00 до
1.000.000,00 динара“ замењује се износом
„100.000,00 динара“ износ „2.500,00 до 75.000,00
динара“ замењује се износом „15.000,00 динара“
износ „5.000,00 до 250.000,00 динара“ замењује се
износом „50.000,00 динара“ а износ „2.500,00 до
75.000,00 динара“ замењује се износом „15.000,00
динара“.
Члан 8.
У члану 39. став 1. износ „50.000,00 до
1.000.000,00 динара“ замењује се износом
„100.000,00 динара“.
У ставу 2. износ „2.500,00 до 75.000,00
динара“ замењује се износом „15.000,00 динара.“
У ставу 3. износ „5.000,00 до 250.000,00
динара“ замењује се износом „50.000,00 динара“
У ставу 4. износ „2.500,00 до 75.000,00
динара“ замењује се износом „15.000,00 динара“.
Члан 9.
У члану 40. став 1. износ „50.000,00 до
1.000.000,00 динара“ замењује се износом
„100.000,00 динара“.
Износ
„2.500,00 до 75.000,00 динара“
замењује се износом „15.000,00 динара“.
У ставу 2. износ „5.000,00 до 250.000,00
динара“ замењује се износом „50.000,00 динара“.
Члан 10.
У члану 41. став 1. износ „50.000,00 до
1.000.000,00 динара“ замењује се износом
„100.000,00 динара“.
Износ
„2.500,00 до 75.000,00 динара“
замењује се износом „15.000,00 динара“.
У ставу 2. износ „5.000,00 до 250.000,00
динара“ замењује се износом „50.000,00 динара“.
У ставу 3. износ „2.500,00 до 75.000,00
динара“ замењује се износом „15.000,00 динара“.
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Члан 11.
У члану 42. став 1. износ „50.000,00 до
1.000.000,00 динара“
замењује се износом
„100.000,00 динара“.
У ставу 2. износ „2.500,00 до 75.000,00
динара“ замењује се износом „15.000,00 динара“.
У ставу 3. износ „5.000,00 до 250.000,00
динара“ замењује се износом „50.000,00 динара“.
У ставу 4. износ „2.500,00 до 75.000,00
динара“ замењује се износом „15.000,00 динара“.
Члан 12.
У члану 43. став 1. износ „50.000,00 до
1.000.000,00 динара“ замењује се износом
„100.000,00 динара“.
Износ „2.500,00 до 75.000,00 динара“
замењује се износом „15.000,00 динара“.
Износ „5.000,00 до 250.000,00 динара“
замењује се износом „50.000,00 динара“.
Износ „2.500,00 до 75.000,00 динара“
замењује се износом „15.000,00 динара“.
Члан 13.
У члану 44. став 1. износ „5.000,00 до
500.000,00
динара“
замењује
се
износом
„100.000,00 динара“.
У ставу 2. износ „5.000,00 до 250.000,00
динара“ замењује се износом „50.000,00 динара“.
У ставу 3. износ „50.000,00 до 1.000.000,00
динара“ замењује се износом „100.000,00 динара“.
Износ
„2.500,00 до 75.000,00 динара“
замењује се износом „15.000,00 динара“.
Износ „5.000,00 до 250.000,00 динара“
замењује се износом „50.000,00 динара“ и
износ „2.500,00 до 75.000,00 динара“ замењује се
износом „15.000,00 динара“.
Члан 14.
У члану 45. став 1. износ „2.500,00 до
75.000,00 динара“ замењује се износом „15.000,00
динара“.
У ставу 2. износ „2.500,00 до 75.000,00
динара“ замењује се износом „15.000,00 динара“.
У ставу 3. износ „5.000,00 до 250.000,00
динара“ замењује се износом „50.000,00
динара“
Члан 15.
Овлашћује се Служба за скупштинске и
нормативно правне послове Општинске управе
општине Неготин да у року од 30 дана од дана
ступања на снагу ове Одлуке изради пречишћен
текст Одлуке о одржавању чистоће.
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Члан 16.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном листу општине
Неготин.
Број: 352-62/2016-I/08
20.04.2016. године
Неготин

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

На основу члана 20. тачка 5. и члана 32. тачка 6.
Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр.
129/2007 и 83/2014-др.закон) члан 2. став 3. тачка 1.
и 2, члана 13. став 1. Закона о комуналним
делатностима („Сл.гласник РС“, бр. 88/2011), члана
39. став 2. и 3. Закона о прекршајима („Сл.гласник
РС“, бр. 65/2013 и 13/2016), члана 15. тачка 6. и
члана 42. тачка 7. Статута општине Неготин
(„Сл.лист општине Неготин“, бр. 9/2015-пречишћен
текст) Скупштина општине Неготин на седици
одржаној 20.04.2016. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О
ПРЕЧИШЋАВАЊУ И ДИСТРИБУЦИЈИ ВОДЕ
И ПРЕЧИШЋАВАЊУ И ОДВОЂЕЊУ
АТМОСФЕРСКИХ И ОТПАДНИХ ВОДА
Члан 1.
У Одлуци о пречишћавању и дистрибуцији
воде и пречишћавању и овођењу атмосферских и
отпадних вода („Сл. лист општине Неготин“, бр.
28/2013) у одредби XII – казнене одредбе члан 87.
став 1. мења се и гласи:
„Новчаном казном од 100.000,00 динара
казниће се за прекршај Јавно комунално предузеће
ако:„
Члан 2.
Члан 88. став 1. мења се и гласи:
„Новчаном казном од 100.000,00 динара
казниће се за прекршај правно лице – инвеститор,
извођач радова ако:“
Став 2. мења се и гласи:
„За прекршај из става 1. овог члана,
казниће се новчаном казном од 15.000,00 динара
казниће се и одговорно лице у правном лицу.
Став 3. мења се и гласи:
„За прекршај из става 1. овог члана,
казниће се предузетник новчаном казном од
50.000,00 динара.“
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Члан 3.
Члан 89. став 1. мења се и гласи:
„Новчаном казном од 100.000,00 динара
казниће се корисник, правно лице ако:“
Став 2. мења се и гласи:
„За прекршај из става 1. овог члана казниће
се новчаном казном од 15.000,00 динара и
одговорно лице у правном лицу.“
Став 3. мења се и гласи:
„За прекршај из става 1. овог члана,
казниће се и предузетник новчаном казном од
50.000,00 динара.
Став 4. мења се и гласи:
„За прекршај из става 1. овог члана
казниће се и физичко лице новчаном казном од
15.000,00 динара за коју се издаје прекршајни
налог.“
Члан 4.
Овлашћује се Служба за скупштинске и
нормативно правне послове Општинске управе
општине Неготин да у року од 30 дана од дана
ступања на снагу ове Одлуке изради пречишћен
текст Одлуке о пречишћавању и дистрибуцији воде
и пречишћавању и одвођењу атмосферских и
отпадних вода.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном листу општине
Неготин“.

Број: 352-63/2016-I/08
20.04.2016. године
Неготин

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

На основу члана 2. став 3. тачка 4. Закона о
комуналним делатностима („Службени гласник РС“, бр.
88/2011) члана 20. став 1. тачка 2.Закона о управљањем
отпадом („Службени гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010 и
14/2016), члана 42. тачка 7. Статута општине Неготин
(„Службени лист општине Неготин“, бр.9/2015 - пречишћен
текст), а у вези чл. 39. ст.3. Закона о прекршајима
(„Службени гласник РС“, бр. 65/2013 и 13/2016),
Скупштина општине Неготин, на седници одржаној
20.04.2016.године, донела је

20.04.2016.

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О САКУПЉАЊУ И
ПРИВРЕМЕНОМ СКЛАДИШТЕЊУ КАБАСТОГ
ОТПАДА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
НЕГОТИН
Члан 1.
У Одлуци о сакупљању и привременом
складиштењу кабастог отпада („Службени лист
општине Неготин“ бр. 36/2010), врше се следеће
измене:
Члан 16 се мења и нови гласи: „ Власнику кабастог
отпада издаје се прекршајни налог за следеће
прекршаје, ако:
1. сакупљање кабастог отпада не врши у
складу са овом Одлуком,
2. складишти кабасти отпад ван места
одређеног за ту намену,
3. изврши мешање кабастог отпада са другим
врстама отпада,
4. обавља
транспорт
кабастог
отпада
супротно члану 5. ове Одлуке,
5. не поступи по решењу инспектора за
заштиту животне средине и комуналног
инспектора.
ЈКП-у „Бадњево“ Неготин издаје се прекршајни
налог за следеће прекршаје, ако:
1. не поступи у складу са чланом 11. став 3.
ове Одлуке,
2. не поступи у складу са чланом 12. став 2.
ове Одлуке,
3. кабасти отпад складишти супротно овој
Одлуци ,
4. не поступи по решењу инспектора за
заштиту животне средине и комуналног
инспектора.
Члан 2.
Члан 17 се мења и нови гласи:
За прекршаје из члана 16. предвиђене новчане
казне су у фиксном износу и то:
1. за физичко лице
10.000,оо динара
2. за одговорно лице у правном лицу
10.000,оо динара
3. за предузетнике
40.000,оо динара
4. за правна лица
60.000,оо динара
Члан 3.
Овлашћује се Служба за скупштинске и нормативно
правне послове Општинске управе општине
Неготин да у року од 30 дана од дана ступања на
снагу ове Одлуке изради пречишћен текст Одлуке
о сакупљању и привременом складиштењу кабастог
отпада.
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Задатак Комисије је:
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу општине Неготин “.
Број: 501-35/2016-I/08
Дана: 20.04.2016.године
Неготин
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
ПРЕДСЕДНИК
др мед. Љубисав Божиловић,с.р.
На основу члана 42. тачке 38. и 52. Статута
општине Неготин ( „Сл. лист општине Неготин“, бр.
9/2015- пречишћен текст), а у вези члана 61., 62., 64. и
64а Закона о пољопривредном земљишту ( „Сл. гласник
РС“ , бр. 62/2006, 65/2008-др. закон, 41/2009 и 112/2015)
Скупштина општине Неготин, на седници одржаној
20.04.2016. године,
д о н е л а ј е:
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
ПОСТУПКА ЈАВНОГ
НАДМЕТАЊА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И
КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ НЕГОТИН
I
ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за спровођење поступка
јавног надметања за давање у закуп и коришћење
пољопривредног земљишта у државној својини на
територији општине Неготин.
II
Комисија се састоји од председника и 6 чланова.
Председник Комисије,
Живојин Марковић, дипл.правник
Чланови Комисије:
1.Милован Бранковић, геодетски инжењер,
2.Владица Гавриловић, дипл.инж.пољопривреде,
3. Александра Матић, дипл.инж.пољопривреде,
4. Драган Радосављевић, дипл.инж.пољопривреде,
5. Обрен Николић, пољопривредник
6. Велимир Јоновић, пољопривредник.
Председник и чланови Комисије именују се на
период од 4 године.











давање предлога председнику општине Неготин за
доношење Одлуке о давању на коришћење без плаћања
накнаде пољопривредног земљишта у државној својини
на територији општине Неготин;
давање предлога председнику општине Неготин за
доношење Одлуке о давању у закуп пољопривредног
земљишта у државној својини по основу права пречег
закупа на територији општине Неготин;
давање предлога председнику општине Неготин за
доношење Одлуке о давању на коришћење јавним
надметањем по почетној цени од 0 динара на
територији општине Неготин;
спровођење поступка давања у закуп пољопривредног
земљишта у државној својини по основу јавног
надметања, вођење записника и давање предлога
председнику општине Неготин за доношење Одлуке о
давању у закуп пољопривредног земљишта у државној
својини на територији општине Неготин;
прикупљање неопходне документације и утврђивање
висине
накнаде
за
бесправно
коришћење
пољопривредног земљишта у државној својини, а у
циљу реализације вансудских поравнања на територији
општине Неготин.

IV
Стручне послове за прикупљање потребне
документације ради давања у закуп пољопривредног
земљишта у државној својини, организационе и
административне послове за Комисију врши Одељење за
друштвене делатности, привреду и развој Општинске
управе општине Неготин.
V
Доношењем овог Решења о образовању Комисије за
спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп
пољопривредног земљишта у државној својини на
територији општине Неготин, ставља се ван снаге Решење
о образовању Комисије за спровођење поступка јавног
надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у
државној својини на територији општине Неготин ( „Сл.
лист општине Неготин“, бр. 22/2014, 38/2014, 27/2015).
VI
Ово решење објавити у „Службеном листу општине
Неготин“.
Број: 320-72/2016-I/08
20.04.2016. године
Неготин
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
ПРЕДСЕДНИК,
др мед. Љубисав Божиловић,с.р.
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На основу члана 99. став 13. Закона о планирању и
изградњи (,,Службени гласник РС”, број: 72/2010,
81/2009-испр., 64/2010-Одлука УС, 24/2011,
121/2012, 42/2013-Одлука УС, 50/2013-Одлука УС,
98/2013-Одлука УС, 132/2014 и 145/2014), члана
42. тачка 16. Статута општине Неготин (,,Службени
лист општине Неготин“, број: 9/2015 - пречишћен
текст) и члана 192. Закона о општем управном
поступку (,,Службени лист СРЈ”, број: 33/97 и 31/01
и ,,Службени гласник РС”, број: 30/2010) у
предмету отуђења грађевинског земљишта у јавној
својини општине Неготин јавним надметањем и то:
к.п.бр. 9813, к.п.бр. 12547/15 и к.п.бр.12970/1 све у
К.О.: Неготин, Скупштина општине Неготин на
седници одржаној 20.04.2016. године, д о н о с и
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3. У року од тридесет дана од дана
доношења овог решења наведна лица су дужна
да закључе уговор о отуђењу предметног
грађевинског земљишта.
4. Уколико лица, којима се земљиште
отуђује не закључе уговор о отуђењу
грађевинског земљишта, губе право на повраћај
депозита.
5. Лица којима се земљиште отуђује сносе
следеће трошкове: овере уговора код јавног
бележника, пореза на пренос апсолутних права,
трошкове укњижбе права својине код Службе за
катастар непокретности
Неготин и остала
плаћања.
Образложење

РЕШЕЊЕ
О ОТУЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН
ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ И ТО: К.П.БР. 9813,
К.П.БР. 12547/15 И К.П.БР. 12970/1, СВЕ У
К.О.: НЕГОТИН

1. Љиљани ( Божидар ) Станојевић из
Карбулова, општина Неготин, ОТУЂУЈЕ СЕ
грађевинско земљиште у јавној својини
општине Неготин јавним надметањем, ради
изградње и то:
катастарска парцела број: 9813,
површине 492 м2, К.О.: Неготин уз накнаду у
износу од 5.050,87 евра.
Бори ( Љубомир ) Јовановићу из Мале
Каменице, општина Неготин, ОТУЂУЈЕ СЕ
грађевинско земљиште у јавној својини
општине Неготин јавним надметањем, ради
изградње и то:
- катастарска парцела број: 12547/15,
површине 320 м2, К.О.: Неготин уз накнаду у
износу од 3.285,12 евра.
Боривоју ( Драгиша ) Димитријевићу из
Неготина, ул.“Жарка Зрењанина“, бр.7,
ОТУЂУЈЕ СЕ грађевинско земљиште у јавној
својини општине Неготин јавним надметањем,
ради изградње и то:
- катастарска парцела број: 12970/1,
површине 558 м2, К.О.: Неготин уз накнаду у
износу од 8.072,03 евра.
2. Лица, којима се земљиште отуђује
дужна су да износ цене отуђења уплате пре
закључења
уговора
у
динарској
противвредности по средњем девизном курсу
евра Народне банке Србије на дан уплате.

Комисија
за
отуђење
грађевинског
земљишта је дана 06. априла 2016.године
одржала јавно
надметање за
отуђење
грађевинског земљишта у јавној својини
Општине Неготин, за к.п.бр. 9813, к.п.бр.
12547/15 и к.п.бр.12970/1, све у К.О: Неготин,
по огласу Скупштине општине Неготин, број:
463-17/2016-I/08 од 19.02.2016.године.
По наведеном огласу је поднета по једна
благовремена и потпуна пријава од стране
следећих лица и то:
1. За к.п.бр. 9813, К.О.: Неготин пријаву на оглас
је поднела Љиљана Станојевић из Карбулова,
општина Неготин и
2. За к.п.бр. 12547/15, К.О.: Неготин пријаву на
оглас је поднео Бора Јовановић из Мале
Каменице, општина Неготин
Такође су по наведеном огласу поднете две
благовремене и потпуне пријаве од стране стране
следећих лица и то:
1. За к.п.бр. 12970/1, К.О.: Неготин пријаву на
оглас су поднели Боривоје Димитријевић из
Неготина и Милија Корнић, такође из Неготина
Након спроведеног поступка јавног надметања
Комисија је утврдила да су испуњени услови за
отуђење грађевинског земљишта у К.О.: Неготин
за к.п.бр. 9813, Љиљани Станојевић из
Карбулова, општина Неготин и за к.п.бр.
12547/15, Бори Јовановићу из Мале Каменице,
општина Неготин по почетној цени отуђења из
огласа, јeр су једини учесници јавног надметања
за предметне парцеле прихватили почетну цену
од 17,11 евра по метру квадратном, док је за
к.п.бр. 12970/1,
на јавном надметању
најповољнији
понуђач
био
Боривоје
Димитријевић из Неготина, који је понудио цену
од 24,11 евра по метру квадратном, уз попуст за
једнократну исплату цене отуђења од 30 % и
умањење за уплаћени депозит од 10 % за све
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побројане парцеле, те је одлучено сагласно
условима огласа, као у ставу 1. и 2. диспозитива.
Записник са јавног надметања после
читања и прегледа без примедби на ток поступка
јавног надметања потписали су присутни чланови
Комисије и учесници јавног надметања.
У смислу члана 99. став 14. Закона о
планирању и изградњи одлучено је као у ставу 3.
диспозитива.
Одлучено је као у ставу 4. и 5. диспозитива
сагласно условима учешћа на јавном надметању
предвиђених огласом, на које су лица којима се
земљиште отуђује пристала подносећи пријаву на
јавно надметање.
Обзиром на чињенице утврђене у
образложењу, одлучено је као у диспозитиву овог
решења.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против овог решења не може се изјавити жалба,
нити водити управни спор, али се може поднети
тужба надлежном суду за поништај уговора
закљученог на основу овог решења у року од 8 дана
од сазнања за закључење уговора, а најкасније у
року од 30 дана од дана закључења уговора.
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: Станојевић
Љиљани из Карбулова, општина Неготин,
Јавановић Бори из Мале Каменице, општина
Неготин, Димитријевић Боривоју из Неготина,
ул.“Жарка Зрењанина“, бр.7, Корнић Милији из
Неготина, ул.“Добривоја Радосављевића Бобија“,
бр.25 и архиви.
Број: 463-34/2016-I/08
20.04..2016.године
Неготин

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
ПРЕДСЕДНИК
др мед. Љубисав Божиловић,с.р.
На основу члана 69. Закона о буџетском
систему
(„Службени гласник РС“,број:54/2009,
73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/2013,63/2013испр., 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), Председник општине
Неготин, д о н о с и
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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
794.000,00 динара Месној заједници Јабуковац
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 Јабуковац
општине Неготин и то на позицији 153, економској
класификацији 483100-новчане казне и пенали по
решењу судова,у износу од 794.000,00 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 захтева
МЗ
Јабуковац,број:401-267/2016-IV/04 од 07.04.2016.
године за одобравањем финансијских средстава,
пресуде привредног суда у Зајечару посл. Бр.
5.П.180/2014 од 03.03.2015. године и пресуде
Привредног апелационог суда Београд број 3 Пж
1858/15 од 23.03.2016. године, за плаћање по
судској пресуди 3 Пж 1858/15 од 23.03.2016. године
ради измирења обавезе према добављачу ДОО
„Мокпромет“ из Неготина одобравају се додатна
средства у износу од 794.000,00 динара из текуће
резерве.
Одлуком о буџету општине Неготин за
2016.годину („Сл.лист општине Неготин“, број:
27/2015) и Финансијским планом МЗ Јабуковац
за 2016. годину на економској класификацији
483100-новчане казне и пенали по решењу судова
нису планирана средства да би се извршила
плаћања по по судској пресуди 3 Пж 1858/15 од
23.03.2016. године.
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Из тог разлога и на основу свега напред
наведеног,одлучено је као у диспозитиву решења.
Решење доставити: МЗ Јабуковац, Управи
за трезор Експозитури Неготин, Одељењу за буџет,
финансије и локалну пореску администрацију и
архиви Општинске управе општине Неготин.
Број: 401-267/2016-II/04
Дана: 11.04.2016. године
Неготин

20.04.2016.

класификацији 424900-остале специјализоване
услуге,у износу од 60.000,00 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

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН
Јован Миловановић,
дипл.инж.електротехнике,с.р.

На основу члана 69. Закона о буџетском
систему
(„Службени
гласник
РС“,број:54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012
,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, д о н о с и
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
I
Из средстава утврђених Одлуком о
буџету општине Неготин за 2016.годину („Сл. лист
општине Неготин“, број: 27/2015), 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
60.000,00 динара Месној заједници Јасеница
општине Неготин.

На основу захтева МЗ Јасеница општине
Неготин, број: 08/2016 од 12.04.2016. године и
Обавештења председника општине о доношењу
решења из текуће резерве,број: 401-280/2016-IV/04
од 15.04.2016. године за одобравањем средстава за
измирење обавеза по уговору о извођењу радовачишћење бушотине за потребе снабдевања школе
водом,број:08/2016 од 08.04.2016. године и фактуре
број: U03-0002 од 08.04.2016. године СР „Бунарсан“ Неготин,одобравају се додатна
средства у
износу од 60.000,00 динара из текуће резерве.
Одлуком о буџету општине Неготин за
2016.годину („Сл.лист општине Неготин“, број:
27/2015) и Финансијским планом МЗ Јасеница за
2016. годину на економској класификацији 424900остале специјализоване услуге нису планирана
средства да би се извршила плаћања по фактури
број: U03-0002 од 08.04.2016. године.
Из тог разлога и на основу свега напред
наведеног,одлучено је као у диспозитиву решења.
Решење доставити: МЗ Јасеница, Управи
за трезор Експозитури Неготин, Одељењу за буџет,
финансије и локалну пореску администрацију и
архиви Општинске управе општине Неготин.

Број: 401-280/2016-II/04
Дана:15.04.2016. године
Неготин
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН
Јован Миловановић,
дипл.инж.електротехнике,с.р.

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 Јасеница
општине Неготин и то на позицији 148, економској

20.04.2016.
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На основу члана 98. став 19. Закона о
основама система образовања и васпитања (,,Сл.
гласник РС“, број:72/09, 52/11, 55/13, 35/15аутентично тумачење и 68/15), члана 34. став 6.
Закона о предшколском васпитању и образовању
(,,Сл.гласник РС“, број:18/10), члана 26. став 4.
Закона о финансијској подршци породици са децом
(,,Сл. гласник РС“, број:16/02, 115/05 и 107/09),
члана 7. Правилника о додатној образовној,
здравственој и социјалној подршци детету и
ученику (,,Сл. гласник РС“, број:63/10) и члана 31.
Одлуке о Општинској управи општине Неготин
(,,Сл. лист општине Неготин“, број:24/11, 38/14,
6/15 и 20/15), Општинска управа општине Неготин,
доноси
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРОЦЕНУ
ПОТРЕБА ЗА ПРУЖАЊЕМ ДОДАТНЕ
ОБРАЗОВНЕ, ЗДРАВСТВЕНЕ И СОЦИЈАЛНЕ
ПОДРШКЕ ДЕТЕТУ И УЧЕНИКУИНТЕРРЕСОРНЕ КОМИСИЈЕ

I
Овим Решењем именује се Комисија за
процену потреба за пружањем додатне образовне,
здравствене и социјалне подршке детету и ученику
на територији општине Неготин – Интерресорна
комисија (у даљем тексту:Комисија).
II
У Комисију се именују, као стални
чланови:
Др Љубинка Мусмар, педијатар,
Весна Станојевић, школски психолог,
Славица Вујаковић, социјални радник.
Председника Комисије именују стални
чланови Комисије из својих редова.
III
Комисија поред три стална, има и два
повремена члана, која одређује председник
Комисије, из састава: представник здравствене
заштите (изабрани лекар или лекар специјалиста),
представник образовања (васпитач, наставник
разредне наставе, одељенски старешина, предметни
наставник или стручни сарадник запослен у
образовној установи коју дете похађа) и
представник социјалне заштите (стручни радник из
установе социјалне заштите, водитељ случаја,
представник установе социјалне заштите у коју је
дете смештено и др.)
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Задатак Комисије је да изврши процену
потреба за пружањем додатне образовне,
здравствене или социјалне подршке детету и
ученику, коме је услед социјалне ускраћености,
сметње у развоју, инвалидитета, тешкоћа у учењу и
других разлога, потребна додатна подршка у
образовању, здравству или социјалној заштити, у
складу са Правилником о додатној образовној,
здравственој и социјалној подршци детету и
ученику (Сл.гласник РС“, број:63/2010).
V
За обављање стручних и административних
послова за потребe Комисије одређује се Сузана
Станисављевић, виши сарадник, у Одељењу за
друштвене делатности, привреду и развој
(координатор Комисије).
VI
Председнику и члановима Комисије
припада накнада за рад у Комисији.
Средства за рад Комисије обезбеђују се у
буџету општине Неготин.
VII
Доношењем овог Решења о именовању
Комисије за процену потреба за пружањем додатне
образовне, здравствене и социјалне подршке детету
и ученику – Интерресорне комисије, ставља се ван
снаге Решење о именовању Комисије за процену
потреба за пружањем додатне образовне,
здравствене и социјалне подршке детету и ученику
– Интерресорне комисије (,,Сл.лист општине
Неготин“, бр.4/2011, 32/2014).
VIII
Решење објавити у ,,Службеном листу
општине Неготин“.
Решење доставити: Именованима и архиви
Општинске управе општине Неготин.

Број: 560-11/2016-IV/05
Дана:13.04.2016.године
Неготин

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

Број 7

Страна 169

“Службени лист општине Неготин”

Република Србија
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
Одељење за буџет, финансије и локалну пореску
администрацију
Број: 401-258/2016-IV/04
04.03.2016. 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,
63/2013-испр.,108/2013,142/2014,68/2015 – др. закон
и 103/2015), и члана 15. Одлуке о буџету општине
Неготин за 2016. годину (“Сл. лист општине
Неготин”,број: 27/2015) Одељење за буџет,
финансије и локалну пореску администрацију,
доноси
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ПРОМЕНУ
АПРОПРИЈАЦИЈА ОДОБРЕНИХ
ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ
НЕГОТИН У 2016. ГОДИНИ
I
Одобрава
се
промена
апропријација Општинској управи
општине
Неготин, у оквиру законом предвиђене могућности
до 5% апропријације,раздео 4. глава 1. програм 15локална самоуправа 0602, програмска активностфункционисање локалне самоуправе и градских
општина 0602-0001,функција 474– вишенаменски
развојни пројекти,позиција 124-услуге по уговору,
економска класификација 423100-административне
услуге,извор финансирања 06, у укупном износу од
19.000,00 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 124- услуге по уговору, за 1,57
%,економска
класификација
423100административне услуге,у износу од 19.000,00
динара.
III
Износ
од
19.000,00
динара,преусмерава се за намене недовољно
планиране Одлуком о буџету општине Неготин за
2016.годину,а ради обезбеђења средстава за редован
рад Општинске управе општине Неготин и то на
новој
позицији
123/1трошкови
путовања,економска класификација 422100 –
трошкови службених путовања у земљи , у оквиру

20.04.2016.

раздела ,главе , програма , програмске активности
и функције из става 1. овог решења.
IV
О промени одобрене апропријације на
начин утврђен ставом II и III, упознати
председника општине Неготин.
V
За износ одобрене промене апропријација
извршити измене распоређених средстава на
одговарајућим позицијама Одлуке о буџету
општине Неготин за 2016.годину и Финансијског
плана за рад Општинске управе општине Неготин
за 2016. годину.
VI
О реализацији дате сагласности стараће се
Одељење за буџет,финансије и локалну пореску
администрацију.
VII
Сагласност за промену апропријација
Општинској управи општине Неготин, објавити у
„Службеном листу општине Неготин“.
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: Управи
за трезор Експозитури Неготин, Одељењу за буџет,
финансије и локалну пореску администрацију и
архиви Општинске управе општине Неготин.

ШЕФ ОДЕЉЕЊА
Валентина Ђуричић,с.р.

Република Србија
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
Одељење за буџет, финансије и локалну пореску
администрацију
Број: 401-256/2016-IV/04
01.04.2016. 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,
доноси

20.04.2016.
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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 до 5% апропријације,раздео
4. глава 8. програм 15-локална самоуправа 0602,
програмска активност- месне заједнице 06020002,функција 160 – опште јавне услуге
некласификоване на другом месту,позиција 150материјал, економска класификација
426100административни материјал,у укупном износу од
2.000,00 динара, извор финансирања 01,ради
обезбеђења средстава за редован рад Месне
заједнице Буковче,општине Неготин.
II
Измена апропријација ће се извршити
умањењем позиције Одлуке о буџету општине
Неготин за 2016.годину, и то:
- позиција 150 – материјал, за 4,00 %,
економска класификација 426100-административни
материјал у износу од 2.000,00 динара.
III
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 активности- месне заједнице
0602-0002,функције
160 –опште јавне услуге
некласификоване на другом месту.
IV
О промени одобрене апропријације на
начин утврђен ставом II и III,упознати председника
општине Неготин.
V
За износ одобрене промене апропријација
извршити измене распоређених средстава на
одговарајућим позицијама Одлуке
о буџету
општине Неготин за 2016.годину и Финансијског
плана МЗ Буковче општине Неготин за 2016.
годину.
VI
О реализацији дате сагласности стараће
се Одељење за буџет,финансије и локалну пореску
администрацију.
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VII
Сагласност за промену апропријација
месних заједница општине Неготин,објавити у
„Службеном листу општине Неготин“.
РЕШЕЊЕ
ДОСТАВИТИ:MЗ
Буковче,Управи за трезор Експозитури Неготин,
Одељењу за буџет, финансије и локалну пореску
администрацију и архиви Општинске управе
општине Неготин.
ШЕФ ОДЕЉЕЊА,
Валентина Ђуричић,с.р.

Република Србија
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
Одељење за буџет, финансије и локалну пореску
администрацију
Број: 401-284/2016-IV/04
15.04.2016. 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,
доноси
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ПРОМЕНУ
АПРОПРИЈАЦИЈА ОДОБРЕНИХ
ОСНОВНОЈ ШКОЛИ “ПАВЛЕ ИЛИЋ
ВЕЉКО“ ДУШАНОВАЦ У 2016.
ГОДИНИ

I
Одобрава се промена апропријација
Основној школи “Павле Илић Вељко” Душановац, у
оквиру законом предвиђене могућности до 5%
апропријације, за раздео 4. главу 15 –Основно
образовање, програм 9-основно образовање 2002,
програмску активност - функционисање основних
школа 2002-0001, функцију 912 – Основно
образовање,позицију-материјала у износу од
10.000,00 динара,ради обезбеђења средстава за
редован рад у Основној школи “ Павле Илић
Вељко“ Душановац.
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II
Промена апропријације односи се на
промену у финансијском плану Основне школе
“Павле Илић Вељко“ Душановац за 2016. годину
тако што се умањује намена - позиција материјал за
5,00
%,економска
класификација
426100канцеларијски материјал, у износу од 10.000,00
динара.
III
Износ од 10.000,00 динара,преусмерава се
за намене недовољно планиране у финансијском
плану буџетског корисника за 2016.годину а ради
обезбеђења средстава за редован рад у Основној
школи “Павле Илић Вељко“ Душановац и то за
намену- позицију текуће поправке и одржавање
,економска класификација 425100-текуће поправке
и одржавање зграда 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 “Павле Илић Вељко“
Душановац.
V
О реализацији дате сагласности стараће се
Одељење за буџет, финансије и локалну пореску
администрацију.
VI
РЕШЕЊЕ
ДОСТАВИТИ:
Основној школи “Павле Илић Вељко“ Душановац,
Управи за трезор Експозитури Неготин,Одељењу за
буџет,
финансије
и
локалну
пореску
администрацију и архиви Општинске управе.

ШЕФ ОДЕЉЕЊА,
Валентина Ђуричић,с.р.

Република Србија
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
Одељење за буџет, финансије и локалну пореску
администрацију
Број: 401-252/2016-IV/04
01.04.2016. 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,
доноси
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РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ПРОМЕНУ
АПРОПРИЈАЦИЈА ОДОБРЕНИХ
ОСНОВНОЈ ШКОЛИ “ВУК КАРАЦИЋ“
НЕГОТИН У 2016. ГОДИНИ
I
Одобрава се промена апропријација
Основној школи “Вук Караџић” Неготин,у оквиру
законом
предвиђене
могућности
до
5%
апропријације,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 стални трошкови, у
износу од 23.000,00 динара,ради обезбеђења
средстава за редован рад у Основној школи “ Вук
Караџић“ Неготин.
II
Промена апропријације односи се на
промену у финансијском плану Основне школе
“Вук Караџић” Неготин за 2016.годину тако што се
умањује намена-позиција стални трошкови за 0,46
%,економска класификација 421300 – комуналне
услуге, у износу од 23.000,00 динара.
III
Износ од 23.000,00 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 “Вук Караџић“ Неготин и то за намену позицију
трошкови
путовања,економска
класификација 422400 - трошкови путовања
ученика, у оквиру раздела, главе, програма,
програмске активности и функције из става 1. овог
решења.
IV
О промени одобрене апропријације на
начин утврђен ставом II и III, упознати
председника општине Неготин.
V
За износ одобрене промене апропријација
извршити промену у финансијском плану Основне
школе “ Вук Караџић ” Неготин.
VI
О реализацији дате сагласности стараће се
Одељење за буџет, финансије и локалну пореску
администрацију.
VII
Сагласност за промену апропријација
Основнoj школи “ Вук Караџић ” Неготин.,
објавити у „Службеном листу општине Неготин“.
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РЕШЕЊЕ
ДОСТАВИТИ:
Основној
школи “ Вук Караџић ” Неготин, Управи за трезор
Експозитури Неготин,Одељењу за буџет, финансије
и локалну пореску администрацију и архиви
Општинске управе.
ШЕФ ОДЕЉЕЊА
Валентина Ђуричић,с.р.
Република Србија
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
Одељење за буџет, финансије и локалну пореску
администрацију
Број: 401-291/2016-IV/04
20.04.2016. 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,
доноси
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ПРОМЕНУ
АПРОПРИЈАЦИЈА ОДОБРЕНИХ
ОСНОВНОЈ ШКОЛИ “ВУК КАРАЦИЋ“
НЕГОТИН У 2016. ГОДИНИ
I
Одобрава се промена апропријација
Основној школи “Вук Караџић” Неготин,у оквиру
законом
предвиђене
могућности
до
5%
апропријације,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 13.000,00 динара и позицију
материјал,у износу од 6.000,00 динара,ради
обезбеђења средстава за редован рад у Основној
школи “ Вук Караџић“ Неготин.
II
Промена апропријације односи се на
промену у финансијском плану Основне школе
“Вук Караџић” Неготин за 2016.годину тако што се
умањује намена-позиција текуће поправке и
одржавање за 3,25 %,економска класификација
425100 – текуће поправке и одржавање зграда и
објеката, у износу од 13.000,00 динара и наменапозиција
материјал
за
1,00%,економска
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класификација
426100административни
материјал,у износу од 6.000,00 динара.
III
Износ од 19.000,00 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 “Вук Караџић“ Неготин и то за намену позицију накнаде за социјалну заштиту из
буџета,економска класификација 472700 – накнаде
из буџета за образовање,културу,науку и спорт, у
оквиру раздела, главе, програма, програмске
активности и функције из става 1. овог решења.
IV
О промени одобрене апропријације на
начин утврђен ставом II и III, упознати
председника општине Неготин.
V
За износ одобрене промене апропријација
извршити промену у финансијском плану Основне
школе “ Вук Караџић ” Неготин.
VI
О реализацији дате сагласности стараће се
Одељење за буџет, финансије и локалну пореску
администрацију.
VII
Сагласност за промену апропријација
Основнoj школи “ Вук Караџић ” Неготин.,
објавити у „Службеном листу општине Неготин“.
РЕШЕЊЕ
ДОСТАВИТИ:
Основној
школи “ Вук Караџић ” 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: 401-292/2016-IV/04
20.04.2016. 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,
доноси
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ПРОМЕНУ
АПРОПРИЈАЦИЈА ОДОБРЕНИХ
ОСНОВНОЈ ШКОЛИ “ВУК КАРАЦИЋ“
НЕГОТИН У 2016. ГОДИНИ
I
Одобрава се промена апропријација
Основној школи “Вук Караџић” 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 стални трошкови, у износу од 13.000,00
динара и позицију накнаде у натури,у износу од
9.000,00 динара,ради обезбеђења средстава за
редован рад у Основној школи “ Вук Караџић“
Неготин.
II
Промена апропријације односи се на
промену у финансијском плану Основне школе
“Вук Караџић” Неготин за 2016.годину тако што се
умањује намена-позиција стални трошкови за 0,26
%,економска класификација 421200 –енергетске
услуге, у износу од 13.000,00 динара и позиција
накнаде у натури за 10 %,економска класификација
413100- накнаде у натури,у износу од 9.000,00
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 редован рад у Основној
школи “Вук Караџић“ Неготин и то за намену позицију нематеријална имовина ,економска
класификација 515100 - нематеријална имовина,у
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оквиру раздела, главе, програма, програмске
активности и функције из става 1. овог решења.
IV
О промени одобрене апропријације на
начин утврђен ставом II и III, упознати
председника општине Неготин.
V
За износ одобрене промене апропријација
извршити промену у финансијском плану Основне
школе “ Вук Караџић ” Неготин.
VI
О реализацији дате сагласности стараће се
Одељење за буџет, финансије и локалну пореску
администрацију.
VII
Сагласност за промену апропријација
Основнoj школи “ Вук Караџић ” Неготин.,
објавити у „Службеном листу општине Неготин“.
РЕШЕЊЕ
ДОСТАВИТИ:
Основној
школи “ Вук Караџић ” 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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