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 На основу члана 157. Закона о безбедности 

саобраћаја на путевима (“Службени гласник РС“, 

бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013-одлука УС, 

55/2014, 96/2015-др. закона и 9/2016 – одлука УС), 

члана 64. Статута општине Неготин („Службени 

лист општине Неготин“, бр. 9/2015 – пречишћен 

текст), члана 1. став 2. и члана 5. став 1. Одлуке о 

техничком регулисању саобраћаја на путевима и 

улицама на подручју општине Неготин („Службени 

лист општине Неготин“, бр. 29/2012), Општинско 

веће општине Неготин на седници одржаној 

04.10.2017. године, доноси: 

 

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНИ  И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О 

ТЕХНИЧКОМ РЕГУЛИСАЊУ САОБРАЋАЈА 

НА ПУТЕВИМА И УЛИЦАМА ЗА НАСЕЉЕ 

НЕГОТИН 

 

Члан 1. 

 У члану 1. Одлуке о техничком регулисању 

саобраћаја на путевима и улицама за насеље 

Неготин („Сл. лист општине Неготин“, бр. 11/2016) 

у загради иза речи „Неготин“, додају се речи „и 

главни пројекат саобраћајне сигнализације на Тргу 

Ђорђа Станојевића између пешачке зоне и парка у 

Неготину“. 

Члан 2. 

 У члану 4. у загради иза речи „Неготин“, 

додају се речи „и главни пројекат саобраћајне 

сигранлизације на Тргу Ђорђа Станојевића између 

пешачке зоне и парка у Неготину“. 

Члан 3. 

 У члану 5. став 1. речи „Јавно предузеће за 

грађевинско земљиште општине Неготин“, 

замењује се речима „Јавно предузеће за комуналне 

делатности „Бадњево“, Неготин, као управљач 

путева (у даљем тексту: ЈКП „Бадњево“). 

Члан 4. 

 У члану 6. став 1. и став 2. речи „Јавно 

предузеће за грађевинско земљиште општине 

Неготин“, замењују се речима „ЈКП „Бадњево“. 

 У истом члану у ставу 2. реч „квартално“ 

замењује се речима „једном годишње“. 

Члан 5. 

 Одлука ступа на снагу у року од 8 дана од 

дана објављивања у „Службеном листу општине 

Неготин“. 

 

Број: 344-155/2017-III/07 

Дана: 04.10.2017. године 

Н е г о т и н  

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

Председавајући, 

Владимир Величковић, дипл.педагог физичке 

културе,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,103/2015 и  99/2016)  и  члана 15.  Одлуке о 

буџету општине Неготин за 2017. годину  (“Сл. лист 

општине Неготин”,број: 21/2016,1/2017 и 13/2017), 

Председник општине Неготин, доноси 

        

Р Е Ш Е Њ Е 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

I 

Из  средстава  утврђених  Одлуком о 

буџету општине Неготин за 2017.годину („Сл. лист 

општине Неготин“, број: 21/2016 и 1/2017), у 

разделу 4.- Општинска управа,глава 1.,програм 15.-

опште услуге локалне  самоуправе 0602, програмска 

активност –текућа буџетска резерва 0602-0009, 

функција 111 – извршни и законодавни органи, 

позиција 121, економска класификација 499100 – 

средства резерве – текућа резерва,одобравају се 

средства у  износу од  250.000,00 динара.  

  

   II 

 Средства из става 1.овог решења 

распоређују се у оквиру раздела 2. главе 1.-

Председник општине, програма 16.-политички 

систем локалне самоуправе  2101, програмске 

активности –функционисање извршних органа  

2101-0002, функције 111 – извршни и законодавни 

органи, позиције 27,економскe класификацијe  

422100- трошкови службених путовања у земљи,у 

износу  од  250.000,00 динара. 

 

   III 

             О извршењу овог решења стараће се 

Одељење за буџет, финансије и локалну пореску 

администрацију. 

 

IV 

 Решење  објавити у „Службеном листу 

општине Неготин“. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

На   основу   Обавештења  председника  

oпштине о доношењу решења из текуће  резерве за 

2017. годину,број: 401-462/2017-IV/04   од  

10.10.2017. године  за  одобравањем  додатних  

средстава  за плаћања трошкова смештаја, 

одобравају се  додатна   средства у износу од  

250.000,00  динара из текуће  резерве. 

Одлуком о буџету општине Неготин за 

2017.годину („Сл. лист општине Неготин“, број: : 

21/2016,1/2017 и 13/2017), у разделу 2. глава 1.-
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Председник општине, програм 16.-политички 

систем локалне самоуправе  2101, програмска 

активност –функционисање извршних органа  2101-

0002, функција 111 – извршни и законодавни 

органи, планирана   средства  на позицији 

27,економској класификацији  422100- трошкови 

службених путовања у земљи ,су недовољна за 

плаћања трошкова смештаја. 

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: 401-462/2017-II/04                  

Дана: 10.10.2017. године                                                              

Н е г о т и н 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

Владимир Величковић,дипл. педагог физичке 

културе,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, 

103/2015 и 99/2016)  и  члана 15.  Одлуке о буџету 

општине Неготин за 2017. годину  (“Сл. лист 

општине Неготин”,број: 21/2016,1/2017 и 13/2017), 

Председник општине Неготин, доноси 

  

Р Е Ш Е Њ Е 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

I 

Из  средстава  утврђених  Одлуком о 

буџету општине Неготин за 2017.годину („Сл. лист 

општине Неготин“, број: 21/2016,1/2017 и 13/2017), 

у разделу 4.- Општинска управа,глава 1.,програм 

15.-опште услуге локалне  самоуправе 0602, 

програмска активност –текућа буџетска резерва 

0602-0009, функција 111 – извршни и законодавни 

органи, позиција 121, економска класификација 

499100 – средства резерве – текућа 

резерва,одобравају се средства у  износу од  

2.000.000,00 динара.  

  

II 

 Средства из става 1.овог решења 

распоређују се у оквиру раздела 4. главе 1.-

Општинска управа, програма 2.-комуналне 

делатности  1102, програмске активности –

зоохигијена  1102-0004, функције 111 – извршни и 

законодавни органи, позиције 118,економскe 

класификацијe  483100- новчане казне и пенали по 

решењу судова,у износу  од  2.000.000,00 динара. 

 

III 

             О извршењу овог решења стараће се 

Одељење за буџет, финансије и локалну пореску 

администрацију. 

 

IV 

 Решење  објавити у „Службеном листу 

општине Неготин“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

На   основу   Обавештења  председника  

oпштине о доношењу решења из текуће  резерве за 

2017. годину,број: 401-479/2017-IV/04   од  

24.10.2017. године  за  одобравањем  додатних  

средстава  за плаћања казни и пенала по судским 

решењима,одобравају се  додатна   средства у 

износу од  2.000.000,00  динара из текуће  резерве. 

Одлуком о буџету општине Неготин за 

2017.годину („Сл. лист општине Неготин“, број: : 

21/2016,1/2017 и 13/2017), у разделу 4.- Општинска 

управа,глава 1.,програм 2.-комуналне делатности  

1102, програмска активност –зоохигијена  1102-

0004, функција 111 – извршни и законодавни 

органи, планирана   средства  на позицији 118, 

економској класификацији  483000- новчане казне и 

пенали по решењу судова, су недовољна за плаћања  

новчаних казни и пенала по судским решењима. 

 

Из тог разлога и на основу свега напред 

наведеног,одлучено је као у диспозитиву  решења. 

 

 

Решење  доставити:Управи за трезор 

Експозитури  Неготин, Одељењу за буџет, 

финансије и локалну пореску администрацију и 

архиви Општинске управе општине Неготин.   

                                                  

 

Број: 401-479/2017-II/04                  

Дана: 24.10.2017. године                                                              

Н е г о т и н 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

Владимир Величковић,дипл. педагог физичке 

културе,с.р. 
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Република  Србија 

       Општинска Управа oпштине Неготин 

Одељење за буџет, финансије и локалну пореску 

администрацију 

Број: 401-455/2017-IV/04 

05.10.2017. године 

Н е г о т и н 

 

На основу члана 61. Закона о буџетском 

систему („Службени гласник РС“,број: 

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

63/2013-испр.,108/2013,142/2014,68/2015 – др. 

закон,103/2015 и  99/2016)  и  члана 15. Одлуке о 

буџету општине Неготин за 2017. годину  (“Сл. лист 

општине Неготин”,број: 21/2016,1/2017 и 

13/2017),Одељење за буџет,финансије и локалну 

пореску администрацију, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ПРОМЕНУ   

АПРОПРИЈАЦИЈА ОДОБРЕНИХ 

 ОПШТИНСКОЈ  УПРАВИ  ОПШТИНЕ 

 НЕГОТИН  У 2017. ГОДИНИ 

 

I 

 Одобрава се промена апропријација 

Општинској управи  општине Неготин,у оквиру  

законом  предвиђене  могућности,до 5 % 

апропријације,раздео 4.  глава 1.  програм 15-опште 

услуге локалне самоуправе 0602, програмска 

активност- функционисање локалне самоуправе и 

градских општина 0602-0001,функција 111–

извршни и законодавни органи,позиција 119-

новчане казне и пенали по решењу 

судова,економска класификација  483100 - новчане 

казне и пенали по решењу судова, извор  

финансирања 01,у  износу од  33.000,00  

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 2017.годину, и то: 

   - позиција  119-новчане казне и пенали по 

решењу судова,за 0,83%,економска класификација  

483100 - новчане казне и пенали по решењу 

судова,извор  финансирања  01,у  износу од  

33.000,00  динара. 

III 
Износ  од  33.000,00 динара,преусмерава се 

за намене недовољно планиране Одлуком о буџету 

општине Неготин за 2017.годину,а ради обезбеђења 

средстава  за  редован  рад  Општинске управе 

општине Неготин и то на позицији  117- дотације 

невладиним организацијама-Црвени крст 

,економска класификација  481100 – дотације 

Црвеном крсту, у износу од 33.000,00 динара, извор  

финансирања  01, а у оквиру раздела , главе, 

програма, програмске активности ,функције и 

извора финансирања  из става 1 овог решења. 

 

                IV 

 О промени одобрене апропријације на 

начин утврђен ставом II и III, упознати  

председника општине Неготин.                      

 

               V 

За износ одобрене промене апропријација 

извршити измене распоређених средстава на 

одговарајућим позицијама Одлуке о буџету 

општине Неготин за 2017.годину  и Финансијског 

плана за рад Општинске управе  општине Неготин 

за 2017. 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.  

    

       

     РУКОВОДИЛАЦ  ОДЕЉЕЊА 

      Валентина Ђуричић,с.р. 
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Република  Србија 

Општинска Управа oпштине Неготин  

Одељење за буџет, финансије и локалну пореску 

администрацију 

Број: 401-481/2017-IV/04 

24.10.2017. године 

Н е г о т и н 

 

 

На основу члана 61. Закона о буџетском 

систему („Службени гласник РС“,број: 

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

63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. 

закон, 103/2015 и  99/2016)  и  члана 15. Одлуке о 

буџету општине Неготин за 2017. годину  (“Сл. лист 

општине Неготин”,број: 21/2016,1/2017 и 

13/2017),Одељење за буџет,финансије и локалну 

пореску администрацију, доноси 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

        О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА 

ПРОМЕНУ АПРОПРИЈАЦИЈА ОДОБРЕНИХ 

ОПШТИНСКОЈ  УПРАВИ  ОПШТИНЕ 

НЕГОТИН  У 2017. ГОДИНИ 

 

I 

 Одобрава се промена апропријација 

Општинској управи  општине Неготин,у оквиру  

законом  предвиђене  могућности,до 10 % 

апропријације,раздео 4.  глава 2.  програм 15-опште 

услуге локалне самоуправе 0602, програмска 

активност- функционисање локалне самоуправе и 

градских општина 0602-0001,функција 160–oпште 

јавне услуге које нису класификоване на другом 

месту,позиција 124-порези,обавезне таксе,казне и 

пенали,економска класификација  482100 – остали 

порези, извор  финансирања 01,у  износу од  

70.000,00  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 2017.годину, и то: 

   - позиција  124- порези,обавезне 

таксе,казне и пенали ,за 10%,економска 

класификација  482100 – остали порези,извор  

финансирања  01,у  износу од  70.000,00  динара. 

III 
Износ  од  70.000,00 динара,преусмерава се 

за намене недовољно планиране Одлуком о буџету 

општине Неготин за 2017.годину,а ради обезбеђења 

средстава  за  редован  рад  Општинске управе 

општине Неготин и то на позицији  123- трошкови 

платног промета ,економска класификација  421100 

– трошкови платног промета  и банкарских услуга,  

извор  финансирања  01, а у оквиру раздела , главе, 

програма, програмске активности ,функције и 

извора финансирања  из става 1 овог решења.    

 

IV 

 О промени одобрене апропријације на 

начин утврђен ставом II и III, упознати  

председника општине Неготин.                     

 

V 

За износ одобрене промене апропријација 

извршити измене распоређених средстава на 

одговарајућим позицијама Одлуке о буџету 

општине Неготин за 2017.годину  и Финансијског 

плана за рад Општинске управе  општине Неготин 

за 2017. 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.  

 

РУКОВОДИЛАЦ  ОДЕЉЕЊА 

Валентина Ђуричић,с.р. 

 

 

Република  Србија 

Општинска Управа oпштине Неготин  

Одељење за буџет, финансије и локалну пореску 

администрацију 

Број: 401-484/2017-IV/04 

25.10.2017. године 

Н е г о т и н 

 

На основу члана 61. Закона о буџетском 

систему („Службени гласник РС“,број: 

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

63/2013-испр.,108/2013,142/2014,68/2015 – др. 

закон,103/2015 и  99/2016)  и  члана 15. Одлуке о 

буџету општине Неготин за 2017. годину  (“Сл. лист 

општине Неготин”,број: 21/2016,1/2017 и 13/2017) 

Одељење за буџет,финансије и локалну пореску 

администрацију, доноси 
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Р Е Ш Е Њ Е  

        О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ПРОМЕНУ 

АПРОПРИЈАЦИЈА ОДОБРЕНИХ   

ПРЕДСЕДНИКУ ОПШТИНЕ НЕГОТИН   

У 2017. ГОДИНИ 

 

I 

 Одобрава се промена апропријација 

Председнику општине Неготин,у оквиру  законом  

предвиђене  могућности,до 5 % 

апропријације,раздео 2.  глава 1.  програм  16-

политички систем локалне  самоуправе 

2101,програмска активност-функционисање 

извршних органа 2101-0002,функција 111–извршни 

и законодавни органи,позиција 26-стални 

трошкови,економска класификација  421300-

комуналне услуге (одводњавање),извор  

финансирања 01,у  износу од  310.000,00  

динара,ради обезбеђења средстава за редован рад 

Председника општине Неготин. 

 

II 

 Измена апропријација ће се извршити 

умањењем позиције Одлуке о буџету општине 

Неготин за 2017.годину, и то: 

  - позиција 26-стални трошкови ,за 2,62 

%,економска класификација  421300-комуналне 

услуге (одводњавање), извор  финансирања  01,у  

износу од  310.000,00  динара. 

 

     III 

Износ  од  310.000,00 динара,преусмерава 

се за намене недовољно планиране Одлуком о 

буџету општине Неготин за 2017.годину,а  ради  

обезбеђења  средстава  за  редован  рад  

Председника  општине Неготин и то на  позицији  

30- материјал,економска класификација  426100 – 

административни материјал, извор  финансирања 

01, у оквиру  раздела ,глава, програма, програмских   

активности и функција  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 2017.годину  и Финансијског 

плана за рад Председника  општине Неготин за 

2017. годину. 

VI 

 О реализацији  дате  сагласности стараће се 

Одељење за буџет,финансије и локалну пореску 

администрацију.                                                       

 

VII 

 Сагласност за промену апропријација 

Председника 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.  

    

        

РУКОВОДИЛАЦ  ОДЕЉЕЊА 

Валентина Ђуричић,с.р. 

 

 

Република Србија 

Општинска Управа oпштине Неготин  

Одељење за буџет, финансије и локалну пореску 

администрацију 

Број: 401-441/2017-IV/04 

27.09.2017. године 

Н е г о т и н 

 

 

На основу члана 61. Закона о буџетском 

систему („Службени гласник РС“,број: 

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

63/2013-испр.,108/2013,142/2014,68/2015 – др. 

закон,103/2015 и  99/2016)  и  члана 15. Одлуке о 

буџету општине Неготин за 2017. годину  (“Сл. лист 

општине Неготин”,број: 21/2016,1/2017 и 13/2017), 

Одељење за буџет,финансије и локалну пореску 

администрацију,доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ПРОМЕНУ 

АПРОПРИЈАЦИЈА ОДОБРЕНИХ 

ИСТОРИЈСКОМ АРХИВУ  НЕГОТИН  У 

2017. ГОДИНИ 

 

I 

 Одобрава се промена апропријација  

Историјском архиву Неготин , у оквиру законом 

предвиђене могућности , за раздео 4, главу 10 –

Установе у култури, програм 13-развој културе и 

информисања 1201, програмску активност - 

функционисање локалних установа културе 1201-

0001, функцију 820- услуге културе,позицију  193 –

текуће поправке и  одржавање, у износу од  5.000,00 

динара , извор финансирања 04-сопствени приходи, 

ради обезбеђења средстава за редован рад 

Историјског архива   Неготин.          

II 

 Измена апропријација ће се извршити 

умањењем позиције Одлуке о буџету општине 

Неготин за 2017.годину, и то:  
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           - позиција 193–текуће поправке и  

одржавање, економска класификација  425200- 

текуће поправке и  одржавање опреме,извор 

финансирања 04,у износу од  5.000,00 динара.  

 

III 

 Износ од 5.000,00 динара, преусмерава се за 

намене недовољно планиране Одлуком о буџету 

општине Неготин за 2017.годину  и  Финансијским 

планом Историјског архива       Неготин  за 2017. 

годину,а ради обезбеђења средстава  за редован рад 

Историјског архива     Неготин  и то на  позицији 

194-материјал,економска класификација 426300- 

материјали  за образовање и усавршавање 

запослених,извор финансирања 04, а у оквиру 

раздела , главе, програма, програмске активности , 

функције и извора финансирања  из става 1 овог 

решења. 

 IV 

О промени одобрене апропријације на начин 

утврђен ставом II и III, упознати  председника 

општине Неготин.                                                                                 

 

V 

За износ одобрене промене апропријација 

извршити измене распоређених средстава на 

одговарајућим позицијама Одлуке о буџету 

општине Неготин  и Финансијског  плана  

Историјског архива    Неготин за 2017. годину.                         

 

VI 

О  реализацији дате сагласности стараће се 

Одељење за буџет, финансије и локалну пореску 

администрацију.                                                                   

 

VII 
 Сагласност за промену апропријација  

Историјском архиву Неготин, објавити у 

„Службеном листу општине Неготин“. 

 

РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: Историјском 

архиву  Неготин,Управи за трезор Експозитури 

Неготин, Одељењу за буџет, финансије и локалну 

пореску администрацију и архиви Општинске 

управе општине Неготин. 

 

 

                                                                                             

РУКОВОДИЛАЦ  ОДЕЉЕЊА 

  Валентина Ђуричић,с.р.  

 

 

 

 

 

 

 

Република Србија 

Општинска Управа oпштине Неготин  

Одељење за буџет, финансије и локалну пореску 

администрацију 

Број: 401-482/2017-IV/04 

24.10.2017. године 

Н е г о т и н 

 

На основу члана 61. Закона о буџетском 

систему („Службени гласник РС“,број: 

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

63/2013-испр.,108/2013,142/2014,68/2015 – др. 

закон,103/2015 и  99/2016)  и  члана 15. Одлуке о 

буџету општине Неготин за 2017. годину  (“Сл. лист 

општине Неготин”,број:21/2016,1/2017 и 13/2017), 

Одељење за буџет, финансије и локалну пореску 

администрацију, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ПРОМЕНУ 

АПРОПРИЈАЦИЈА ОДОБРЕНИХ 

МУЗЕЈУ КРАЈИНА  НЕГОТИН 

  У 2017. ГОДИНИ 

 

I 

 Одобрава се промена апропријација  Музеју 

Крајине  Неготин , у оквиру законом предвиђене 

могућности , за раздео 4, главу 10 –Установе у 

култури, програм 13-развој културе и информисања 

1201, програмску активност - функционисање 

локалних установа културе 1201-0001, функцију 

820- услуге културе,позицију  191 –услуге по 

уговору, у износу од  41.000,00 динара,позицију 

193-текуће поправке и одржавање, у износу од  

35.000,00 динара,позицију 197-порези,обавезне 

таксе,казне и пенали, у износу од  10.000,00 

динара,позицију 200-зграде и грађевински објекти,у 

износу од 5.000,00 динара и позицију 202-

нематеријална имовина,у износу од 5.000,00 

динара,извор финансирања 04-сопствени 

приходи,ради обезбеђења средстава за реализацију 

Пројекта „Римски Лимес на Дунаву“ Музеја 

Крајине Неготин.                                                            

II 

 Измена апропријација ће се извршити 

умањењем позиције Одлуке о буџету општине 

Неготин за 2017.годину, и то:  

            - позиција 191 –услуге по уговору,економска 

класификација  423500-стручне услуге, извор 

финансирања 04, у износу од  41.000,00 динара,  

           -позиција  193-текуће поправке и 

одржавање,економска класификација  425100- 

текуће поправке и одржавање зграда и објеката, 

извор финансирања 04,у износу од  35.000,00 

динара,                                          

          - позиција  197- порези,обавезне таксе, казне и 

пенали,економска класификација  482200- обавезне 

таксе, у износу од  5.000,00 динара и  економска 
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класификација  482300- новчане казне и пенали, у 

износу од  5.000,00 динара, извор финансирања 04, 

          - позиција  200-зграде и грађевински 

објекти,економска класификација  511300- 

капитално одржавање зграда и објеката, извор 

финансирања 04,у износу од  5.000,00 динара и   

          - позиција 202-нематеријална имовина, 

економска класификација  515100- нематеријална 

имовина, извор финансирања 04,у износу од  

5.000,00 динара.                                          

III 

  Износ од 96.000,00 динара, преусмерава се 

за намене недовољно планиране Одлуком о буџету 

општине Неготин за 2017.годину  и  Финансијским 

планом Музеја Крајине  Неготин  за 2017. годину,а 

ради обезбеђења средстава  за реализацију Пројекта 

„Римски Лимес на Дунаву“ Музеја Крајине Неготин  

и то на  позицији 192-специјализоване 

услуге,економска класификација 424600- услуге 

очувања животне средине,науке и геодетске 

услуге,у износу од 85.000,00 динара и на  позицији 

194-материјал,економска  класификација 426100- 

административни материјал,у износу од  11.000,00 

динара,што је укупно у износу од 96.000,00 

динара,извор финансирања 04, а у оквиру раздела , 

главе, програма, програмске активности , функције 

и извора финансирања  из става 1 овог решења. 

 IV 

 О промени одобрене апропријације на 

начин утврђен ставом II и III, упознати  

председника општине Неготин.                               

 

V 

За износ одобрене промене апропријација 

извршити измене распоређених средстава на 

одговарајућим позицијама Одлуке о буџету 

општине Неготин  и Финансијског  плана  Музеја 

Крајине  Неготин за 2017. годину.                          

VI 

 О  реализацији дате сагласности стараће се 

Одељење за буџет, финансије и локалну пореску 

администрацију.                                                                    

VII 
 Сагласност за промену апропријација  

Музеја Крајине  Неготин, објавити у „Службеном 

листу општине Неготин“. 

 

РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: Музеју Крајине  

Неготин,Управи за трезор Експозитури Неготин, 

Одељењу за буџет, финансије и локалну пореску 

администрацију и архиви Општинске управе 

општине Неготин. 

 

РУКОВОДИЛАЦ  ОДЕЉЕЊА 

Валентина Ђуричић,с.р. 

 

 

Република  Србија 

Општинска Управа oпштине Неготин  

Одељење за буџет, финансије и  

локалну пореску администрацију 

Број: 401-366/2017-IV/04 

28.09.2017. године 

Н е г о т и н 

 

 

На основу члана 61. Закона о буџетском 

систему („Службени гласник РС“,број: 

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

63/2013-испр.,108/2013,142/2014,68/2015 – др. 

закон, 103/2015 и  99/2016)  и  члана 15. Одлуке о 

буџету општине Неготин за 2017. годину  (“Сл. лист 

општине Неготин”,број: 21/2016,1/2017 и 13/2017) 

Одељење за буџет,финансије и локалну пореску 

администрацију, доноси 

 

      Р Е Ш Е Њ Е  

        О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА  

ПРОМЕНУ АПРОПРИЈАЦИЈА  

ОДОБРЕНИХ ТУРИСТИЧКОЈ  

ОРГАНИЗАЦИЈИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН  

 У 2017. ГОДИНИ 

 

I 

 Одобрава се промена апропријација 

Туристичкој организацији општине Неготин ,у 

оквиру  законом  предвиђене  могућности,до 10 % 

апропријације,раздео 4.  глава 11.  програм  4-развој 

туризма  1502, програмска активност- промоција 

туристичке понуде 1502-0002,функција 473 - 

туризам,позиција 228-машине и опрема,економска 

класификација  512200 – административна опрема,у  

износу од 32.000,00  динара и Пројекат : 

“Организовање мото скупа“  1502-П5,функција 473-

туризам,позиција 247/1-специјализоване 

услуге,економска класификација  424200 –услуге 

образовања,културе и спорта,у  износу од 60.000,00  

динара,извор  финансирања 01,ради обезбеђења 

средстава за редован рад Туристичке организације  

општине Неготин. 

         

         II 

 Измена апропријација ће се извршити 

умањењем позиције Одлуке о буџету општине 

Неготин за 2017.годину, и то: 

   -позиција 228- машине и опрема,за 10 

%,економска класификација  512200 – 

административна опрема,извор  финансирања 01,у  

износу од  32.000,00  динара и 

                - позиција 247/1- специјализоване 

услуге,за 10 %,економска класификација  424200 –

услуге образовања,културе и спорта, извор  

финансирања 01,у  износу од  60.000,00  динара. 

 

III 
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Износ  од  92.000,00  динара,преусмерава се 

за намене недовољно планиране Одлуком о буџету 

општине Неготин за 2017.годину,а  ради обезбеђења 

средстава  за  редован  рад  Туристичке 

организације општине Неготин и то на позицији 

219-трошкови путовања,економска  класификација  

422100 – трошкови службених путовања у земљи, у 

износу од 6.000,00 динара,Пројекат : „Остали 

пројекти из области туризма„ 1502-П2,на позицији 

235-услуге по уговору,економска  класификација  

423700 – репрезентација, у износу од 7.000,00 

динара и економска класификација 423900- остале 

опште услуге,у износу од 51.000,00 динара,на 

позицији 236-специјализоване услуге,економска 

класификација 424900-остале специјализоване 

услуге,у износу од 5.000,00 динара,Пројекат : 

„Концерт посвећен Луису“ 1502-П3,на позицији 

239,економска  класификација  423700- 

репрезентација,у износу од  14.000,00 динара и 

економска  класификација  423900- остале опште 

услуге,у  износу од  9.000,00 динара,у укупном 

износу од 23.000,00 динара, извор  финансирања 01.        

 

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 2017. годину  и  Финансијског 

плана за  рад  Туристичке организације  општине 

Неготин за 2017. годину. 

VI 

 О  реализацији  дате  сагласности стараће 

се Одељење за буџет,финансије и локалну пореску 

администрацију.                                                       

VII 

 Сагласност за промену апропријација 

Туристичке организације  општине Неготин, 

објавити у „Службеном листу општине Неготин“. 

 

РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: Туристичкој 

организацији Неготин,Управи за трезор 

Експозитури Неготин, Одељењу за буџет, 

финансије и локалну пореску администрацију и 

архиви Општинске управе општине Неготин.  

 

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА 

Валентина Ђуричић,с.р. 

 

 

 

 

 

Република Србија 

Општинска Управа oпштине Неготин  

Одељење за буџет, финансије и локалну пореску 

администрацију 

Број: 401-442/2017-IV/04 

27.09.2017. године 

Н е г о т и н 

 

На основу члана 61. Закона о буџетском 

систему („Службени гласник РС“,број: 

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

63/2013-испр.,108/2013,142/2014,68/2015 – др. 

закон,103/2015 и  99/2016)  и  члана 15. Одлуке о 

буџету општине Неготин за 2017. годину  (“Сл. лист 

општине Неготин”,број: 21/2016,1/2017 и 13/2017) 

Одељење за буџет,финансије и локалну пореску 

администрацију, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ПРОМЕНУ 

АПРОПРИЈАЦИЈА ОДОБРЕНИХ 

ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ 

„ПЧЕЛИЦА“  НЕГОТИН  У 2017. 

ГОДИНИ 

 

I 

 Одобрава се промена  апропријација  

Предшколској установи „Пчелица“  Неготин, у 

оквиру законом предвиђене могућности  до 10 % 

апропријације, за раздео 4, главу 12 –предшколска 

установа „Пчелица“, програм 8-предшколско 

васпитање и образовање 2001, програмску 

активност - функционисање предшколских установа 

2001-0001,функцију 911-предшколско 

образовање,позицију  261 – остале дотације и 

трансфери,економска класификација  465100 – 

остале текуће дотације и трансфери, у износу од 

250.000,00 динара и позицију 265-зграде и 

грађевински објекти, економска класификација  

511300 – капитално одржавање зграда и објеката, у 

износу од 300.000,00 динара, извор финансирања 

01, ради  обезбеђења  средстава  за    исплату 

јубиларних награда запослених у   Предшколској 

установи „Пчелица“  Неготин. 

II 
 Измена апропријација ће се извршити 

умањењем позиције Одлуке о буџету општине 

Неготин за 2017.годину, и то:  

            - позиција 261 – остале дотације и 

трансфери,за 4,93 %,економска класификација  

465100- остале текуће дотације и трансфери, у 

износу од  250.000,00  динара и  

 - позиција 265 – зграде и грађевински 

објекти ,за 6,66 %,економска класификација  511300 

– капитално одржавање зграда и објеката,извор 

финансирања 01,у износу од  300.000,00  динара.  
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III 

 Износ од 550.000,00 динара, преусмерава се 

за намене недовољно планиране Одлуком о буџету 

општине Неготин за 2017.годину  и  Финансијским 

планом  Предшколске установе „Пчелица“  Неготин  

за 2017. годину,а ради  обезбеђења  средстава  за  

исплату  јубиларних награда запослених,и  то на  

позицији  253- награде запосленима и остали 

посебни расходи, економска класификација 416100-

јубиларне награде, извор финансирања 01,у оквиру  

раздела, главе, програма, програмске активности , 

функције и извора финансирања  из става 1 овог 

решења. 

 IV 

 О промени одобрене апропријације на 

начин утврђен ставом II и III, упознати  

председника општине Неготин.       

V 

За износ одобрене промене апропријација 

извршити измене распоређених средстава на 

одговарајућим позицијама Одлуке о буџету 

општине Неготин  и Финансијског плана 

Предшколске установе „Пчелица“  Неготин  за  

2017. годину. 

VI 

 О  реализацији дате сагласности стараће се 

Одељење за буџет, финансије и локалну пореску 

администрацију. 

VII 

 Сагласност за промену апропријација 

Предшколској установи „Пчелица“  Неготин, 

објавити у „Службеном листу општине Неготин“. 

РЕШЕЊЕ  ДОСТАВИТИ: Предшколској 

установи „Пчелица“  Неготин, Управи за трезор 

Експозитури Неготин, Одељењу за буџет, 

финансије и локалну пореску администрацију и 

архиви Општинске управе општине Неготин.             

                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                              

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА 

Валентина Ђуричић,с.р. 

 

Република Србија 

Општинска Управа oпштине Неготин  

Одељење за буџет, финансије и локалну пореску 

администрацију 

Број: 401-480/2017-IV/04 

24.10.2017. године 

Н е г о т и н 

 

На основу члана 61. Закона о буџетском 

систему („Службени гласник РС“,број: 

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

63/2013-испр.,108/2013,142/2014,68/2015 – др. 

закон,103/2015 и  99/2016)  и  члана 15. Одлуке о 

буџету општине Неготин за 2017. годину  (“Сл. лист 

општине Неготин”,број: 21/2016,1/2017 и 13/2017) 

Одељење за буџет,финансије и локалну пореску 

администрацију, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ПРОМЕНУ 

АПРОПРИЈАЦИЈА ОДОБРЕНИХ 

ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ 

„ПЧЕЛИЦА“  НЕГОТИН  У 2017. 

ГОДИНИ 

 

I 

 Одобрава се промена  апропријација  

Предшколској установи „Пчелица“  Неготин, у 

оквиру законом предвиђене могућности, за раздео 4, 

главу 12 –предшколска установа „Пчелица“, 

програм 8-предшколско васпитање и образовање 

2001, програмску активност - функционисање 

предшколских установа 2001-0001,функцију  911-

предшколско образовање,позицију  256 – услуге по 

уговору,економска класификација  423900 – остале 

опште услуге, у износу од 100.000,00 динара и 

позицију  259 – материјал,економска  

класификација  426800 – материјали за одржавање 

хигијене и угоститељство, у износу од 400.000,00 

динара, извор финансирања 04, ради обезбеђења 

средстава за редован рад   Предшколске установе 

„Пчелица“  Неготин. 

II 

 Измена апропријација ће се извршити 

умањењем позиције Одлуке о буџету општине 

Неготин за 2017.годину, и то:  

                            - позиција  256 – услуге по 

уговору,економска класификација  423900 – остале 

опште услуге, извор финансирања 04,у износу од  

100.000,00  динара и   

              - позицију  259 – 

материјал,економска класификација  426800 – 

материјали за одржавање хигијене и угоститељство, 

извор финансирања 04, у износу од 400.000,00 

динара. 

III 

 Износ од 500.000,00 динара, преусмерава се 

за намене недовољно планиране Одлуком о буџету 

општине Неготин за 2017.годину  и  Финансијским 

планом  Предшколске установе „Пчелица“  Неготин  

за 2017. годину,а ради обезбеђења средстава за 

редован рад  Предшколске установе „Пчелица“  

Неготин и  то на  позицији  254- стални трошкови, 

економска класификација  421200- енергетске 

услуге,износ од 400.000,00 динара и на позицију 259 

– материјал, економска класификација  426900 – 

материјали  за посебне намене,износ од 100.000,00 

динара,извор финансирања 04,у оквиру  раздела, 

главе, програма, програмске активности , функције 

и извора финансирања  из става 1 овог решења. 
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 IV 

О промени одобрене апропријације на начин 

утврђен ставом II и III, упознати  председника 

општине Неготин.       

V 

За износ одобрене промене апропријација 

извршити измене распоређених средстава на 

одговарајућим позицијама Одлуке о буџету 

општине Неготин  и Финансијског плана 

Предшколске установе „Пчелица“  Неготин  за  

2017. годину. 

VI 

 О  реализацији дате сагласности стараће се 

Одељење за буџет, финансије и локалну пореску 

администрацију. 

VII 

 Сагласност за промену апропријација 

Предшколској установи „Пчелица“  Неготин, 

објавити у „Службеном листу општине Неготин“. 

РЕШЕЊЕ  ДОСТАВИТИ: Предшколској 

установи „Пчелица“  Неготин, Управи за трезор 

Експозитури Неготин, Одељењу за буџет, 

финансије и локалну пореску администрацију и 

архиви Општинске управе општине Неготин.             

                                                                                                                                                                              

                                                                                                              

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА 

Валентина Ђуричић,с.р. 

 

Република Србија 

Општинска Управа oпштине Неготин  

Одељење за буџет, финансије  

и локалну пореску администрацију 

Број: 401-492/2017-IV/04 

01.11.2017. године 

Н е г о т и н 

 

 

На основу члана 61. Закона о буџетском 

систему („Службени гласник РС“,број: 

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

63/2013-испр.,108/2013,142/2014,68/2015 – др. 

закон,103/2015 и  99/2016)  и  члана 15. Одлуке о 

буџету општине Неготин за 2017. годину  (“Сл. лист 

општине Неготин”,број: 21/2016,1/2017 и 13/2017) 

Одељење за буџет,финансије и локалну пореску 

администрацију, доноси 

 

    Р Е Ш Е Њ Е  

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА  ПРОМЕНУ 

АПРОПРИЈАЦИЈА ОДОБРЕНИХ 

УМЕТНИЧКОЈ  ШКОЛИ  „СТЕВАН  

МОКРАЊАЦ“ НЕГОТИН У  2017.  

ГОДИНИ 

 

 

I 

 Одобрава се промена апропријација 

Уметничкој школи „Стеван Мокрањац“   Неготин, у 

оквиру законом предвиђене могућности  до 10% 

апропријације, за  раздео  4.  главу 15 –Средње 

образовање, програм 10-средње образовање и 

васпитање 2003, програмску активност - 

функционисање средњих  школа 2003-

0001,функцију 920 – Средње образовање,позицију – 

стални трошкови  у износу од 220.000,00 

динара,ради обезбеђења средстава за редован рад 

Уметничке  школе „Стеван  Мокрањац“   Неготин. 

II 

 Промена апропријације односи се на 

промену у финансијском плану Уметничке школе 

„Стеван  Мокрањац“  Неготин за 2017. годину  тако 

што се умањује намена - позиција  стални трошкови  

за 10 %,економска класификација 421200- 

енергетске услуге,у износу од  220.000,00 динара. 

III 

  Износ од 220.000,00 динара,преусмерава се 

за намене недовољно планиране у финансијском 

плану буџетског корисника за 2017.годину а ради 

обезбеђења средстава за редован рад Уметничке  

школе „Стеван Мокрањац“  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 

 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 

Уметничке   школе  „Стеван Мокрањац“  Неготин за 

2017. годину. 

VI 

 О реализацији дате сагласности стараће се 

Одељење за буџет, финансије и локалну пореску 

администрацију. 

VII 

 Сагласност за промену апропријација 

Уметничкој  школи  „Стеван Мокрањац“  Неготин, 

објавити у „Службеном листу општине Неготин“. 

 

РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: Уметничкој 

школи „Стеван Мокрањац“  Неготин, Управи за 

трезор Експозитури Неготин,Одељењу за 

буџет,финансије и локалну пореску администрацију 

и архиви Општинске управе. 

 

РУКОВОДИЛАЦ  ОДЕЉЕЊА 

Валентина Ђуричић,с.р. 
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Република Србија 

Општинска Управа oпштине Неготин  

Одељење за буџет, финансије  

и локалну пореску администрацију 

Број: 401-468/2017-IV/04 

16.10.2017. године 

Н е г о т и н 

 

 

На основу члана 61. Закона о буџетском 

систему („Службени гласник РС“,број: 

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

63/2013-испр.,108/2013,142/2014,68/2015 – др. 

закон,103/2015 и  99/2016)  и  члана 15. Одлуке о 

буџету општине Неготин за 2017. годину  (“Сл. лист 

општине Неготин”,број: 21/2016,1/2017 и 13/2017) 

Одељење за буџет,финансије и локалну пореску 

администрацију, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА  ПРОМЕНУ 

АПРОПРИЈАЦИЈА ОДОБРЕНИХ 

ТЕХНИЧКОЈ  ШКОЛИ  НЕГОТИН У  

2017.  ГОДИНИ 

 

I 

 Одобрава се промена апропријација 

Техничкој школи Неготин,у оквиру законом 

предвиђене могућности  до 5% апропријације, за  

раздео  4.  главу 15 –Средње образовање, програм 

10-средње образовање и васпитање 2003, 

програмску активност - функционисање средњих  

школа 2003-0001, функцију 920 – Средње 

образовање,позицију – машине и опрема у износу 

од 8.000,00 динара,ради обезбеђења средстава за 

редован рад  Техничке  школе  Неготин. 

II 

 Промена апропријације односи се на 

промену у финансијском плану Техничке школе 

Неготин за 2017. годину тако што се умањује 

намена - позиција машине и опрема за 

2,67%,економска класификација 512200- 

административна опрема, у износу од  8.000,00 

динара. 

III 

  Износ од 8.000,00 динара,преусмерава се за 

намене недовољно планиране у финансијском плану 

буџетског корисника за 2017.годину а ради 

обезбеђења средстава за редован рад  Техничке  

школе  Неготин  и то за намену-позицију трошкови 

путовања,економска класификација 422100- 

трошкови службених путовања у земљи,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 Техничке   

школе  Неготин за 2017.годину. 

VI 

 О реализацији дате сагласности стараће се 

Одељење за буџет, финансије и локалну пореску 

администрацију. 

      VII 

 Сагласност за промену апропријација 

Техничке   школе  Неготин, објавити у „Службеном 

листу општине Неготин“. 

 

 

РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: Техничкој  

школи Неготин, Управи за трезор Експозитури 

Неготин,Одељењу за буџет, финансије и локалну 

пореску администрацију и архиви Општинске 

управе. 

 

РУКОВОДИЛАЦ  ОДЕЉЕЊА 

Валентина Ђуричић,с.р. 
 

Република  Србија 

Општинска Управа oпштине Неготин  

Одељење за буџет, финансије и 

 локалну пореску администрацију 

Број: 401-444/2017-IV/04 

02.10.2017. године 

Н е г о т и н 

 

 

На основу члана 61. Закона о буџетском 

систему („Службени гласник РС“,број: 

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

63/2013-испр.,108/2013,142/2014,68/2015 – др. 

закон,103/2015 и  99/2016)  и  члана 15. Одлуке о 

буџету општине Неготин за 2017. годину  (“Сл. лист 

општине Неготин”,број: 21/2016,1/2017 и 

13/2017),Одељење за буџет,финансије и локалну 

пореску администрацију, доноси 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ПРОМЕНУ 

АПРОПРИЈАЦИЈА ОДОБРЕНИХ 

МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА   У  2017. 

ГОДИНИ 

 

I 

Одобрава се промена апропријација Месним 

заједницама  општине Неготин,у оквиру законом 

предвиђене могућности,раздео 4.,  глава 8., програм 

15-опште услуге локалне  самоуправе  0602, 

програмска активност- функционисање месних  

заједница 0602-0002,функција 160 – опште јавне 

услуге некласификоване на другом месту,позиција 
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160-остале дотације и трансфери,економска 

класификација  465100- остале текуће дотације и 

трансфери,у  износу од  45.000,00 динара,извор 

финансирања 08,ради  обезбеђења  средстава  за  

редован  рад  месне  заједнице Јабуковац,општине  

Неготин.                                                                     

II 

 Измена апропријација ће се извршити 

умањењем позиције Одлуке о буџету општине 

Неготин за 2017.годину, и то: 

 - позиција  160-остале дотације и 

трансфери,економска класификација  465100- 

остале текуће дотације и трансфери, извор 

финансирања 08,у  износу од   45.000,00 динара. 

 

III 

 Износ  од  45.000,00  динара, преусмерава 

се за намене недовољно планиране Одлуком о  

буџету општине Неготин за 2017.годину и 

Финансијским планом  месне  заједнице Јабуковац 

за 2017.годину,а ради обезбеђења  средстава  за 

финансирање  месне заједнице Јабуковац општине 

Неготин и то на позицији 161-порези,обавезне 

таксе,казне и пенали ,економска класификација  

482100 – остали порези, а у оквиру раздела , главе, 

програма, програмске активности , функције и 

извора финансирања  из става 1 овог решења. 

 

IV 

 О  промени одобрене апропријације на 

начин утврђен ставом II и III,упознати  председника 

општине Неготин.    

V 

За износ одобрене промене апропријација 

извршити измене распоређених средстава на 

одговарајућим позицијама Одлуке  о буџету 

општине Неготин за 2017. годину и Финансијског 

плана  месне  заједнице Јабуковац за 2017.годину. 

VI 

 О реализацији  дате  сагласности  стараће 

се Одељење за буџет,финансије и локалну пореску 

администрацију. 

  VII 

 Сагласност за промену апропријација 

Mесној  заједници Јабуковац општине Неготин, 

објавити у „Службеном листу општине Неготин“. 

 

РЕШЕЊЕ  ДОСТАВИТИ: Mесној  

заједници Јабуковац,Управи за трезор Експозитури 

Неготин, Одељењу за буџет, финансије и локалну 

пореску администрацију и архиви Општинске 

управе општине Неготин. 

 

РУКОВОДИЛАЦ  ОДЕЉЕЊА 

Валентина Ђуричић,с.р. 

 
 

Република  Србија 

Општинска Управа oпштине Неготин  

Одељење за буџет, финансије и 

 локалну пореску администрацију 

Број: 401-466/2017-IV/04 

17.10.2017. године 

Н е г о т и н 

 

На основу члана 61. Закона о буџетском 

систему („Службени гласник РС“,број: 

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

63/2013-испр.,108/2013,142/2014,68/2015 – др. 

закон,103/2015 и  99/2016)  и  члана 15. Одлуке о 

буџету општине Неготин за 2017. годину  (“Сл. лист 

општине Неготин”,број: 21/2016,1/2017 и 13/2017), 

Одељење за буџет,финансије и локалну пореску 

администрацију, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ПРОМЕНУ 

АПРОПРИЈАЦИЈА ОДОБРЕНИХ 

МЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ РАЈАЦ   У  2017.  

ГОДИНИ 

 

I 

Одобрава се промена апропријација Месној 

заједници Рајац  општине Неготин,у оквиру 

законом предвиђене могућности,до  5 % 

апропријације,раздео 4.,  глава 8., програм 15-опште 

услуге локалне  самоуправе  0602, програмска 

активност- функционисање месних  заједница 0602-

0002,функција 620 – развој заједнице,позиција 166-

зграде и грађевински објекти,економска 

класификација  511300- капитално одржавање 

зграда и објеката,у укупном износу од  71.000,00 

динара,извор финансирања 01,ради  обезбеђења  

средстава  за  редован  рад  Месне  заједнице 

Рајац,општине  Неготин.  

II 

 Измена апропријација ће се извршити 

умањењем позиције Одлуке о буџету општине 

Неготин за 2017.годину, и то: 

 - позиција  166-зграде и грађевински 

објекти ,за 0,55 %,економска класификација  

511300- капитално одржавање зграда и објеката,у  

износу од   71.000,00  динара. 

III 

 Износ  од  71.000,00   динара, преусмерава 

се за намене недовољно планиране Одлуком о  

буџету општине Неготин за 2017.годину,а ради 

обезбеђења  средстава  за финансирање  Месне  

заједнице Рајац општине Неготин и то на позицији 

158-текуће поправке и одржавање,економска 

класификација  425115 – радови на водоводу и 

канализацији,у оквиру раздела 4.,главе 8.,програма 

15-опште услуге локалне  самоуправе  

0602,програмске активности- функционисање 



Број 18 Страна 768          „Службени лист општине Неготин“          02.11.2017. 

 

месних заједница 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 2017. годину и Финансијског 

плана месне заједнице Рајац за 2017. годину. 

VI 

 О реализацији  дате  сагласности  стараће 

се Одељење за буџет,финансије и локалну пореску 

администрацију. 

VII 

 Сагласност за промену апропријација 

Mесној  заједници Рајац  општине Неготин,објавити 

у „Службеном листу општине Неготин“. 

 

РЕШЕЊЕ  ДОСТАВИТИ: Mесној  

заједници Рајац ,Управи за трезор Експозитури 

Неготин, Одељењу за буџет, финансије и локалну 

пореску администрацију и архиви Општинске 

управе општине Неготин. 

 

РУКОВОДИЛАЦ  ОДЕЉЕЊА 

Валентина Ђуричић,с.р. 

 

 

 

 

 

 

Република Србија 

Општинска Управа oпштине Неготин  

Одељење за буџет, финансије и локалну пореску 

администрацију 

Број: 401-457 /2017-IV/04 

06.10.2017. године 

Н е г о т и н 

 

На основу члана 61. Закона о буџетском 

систему („Службени гласник РС“,број: 

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

63/2013-испр.,108/2013,142/2014,68/2015 – др. 

закон,103/2015 и  99/2016)  и  члана 15. Одлуке о 

буџету општине Неготин за 2017. годину  (“Сл. лист 

општине Неготин”,број: 21/2016,1/2017 и 13/2017) 

Одељење за буџет,финансије и локалну пореску 

администрацију, д о н о с и 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА  ПРОМЕНУ 

АПРОПРИЈАЦИЈА ОДОБРЕНИХ 

ОСНОВНОЈ ШКОЛИ  “БРАНИСЛАВ  

НУШИЋ“  УРОВИЦА   У  2017.  ГОДИНИ 

 

I 

 Одобрава се промена апропријација  

Основној школи “Бранислав Нушић” Уровица,у 

оквиру законом предвиђене могућности до 5 % 

апропријације,за раздео 4.  главу 14 –Основно 

образовање,програм 9-основно образовање и 

васпитање 2002,програмску активност- 

функционисање основних школа 2002-

0001,функцију 912 – Основно образовање,намену – 

позицију стални трошкови,извор финансирања 01,у 

износу од  15.000,00 динара, ради обезбеђења 

средстава  за редован  рад   у Основној школи  

“Бранислав  Нушић” Уровица. 

II 

 Промена апропријације односи се на 

промену у финансијском плану Основне школе 

“Бранислав Нушић” Уровица за 2017.годину тако 

што се умањује намена-позиција сталних 

трошкова,за 1,41%,економска класификација 

421200- енергетске услуге,извор финансирања 01,у 

износу од  15.000,00 динара. 

III 

  Износ од 15.000,00 динара,преусмерава се 

за намене недовољно планиране у финансијском 

плану буџетског корисника за 2017.годину а  ради  

обезбеђења средстава за редован рад  у Основној 

школи “Бранислав Нушић” Уровица и то за намену- 

позицију награде запосленима и остали посебни 

расходи,економска класификација 416100- награде 

запосленима и остали посебни расходи ,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  “Бранислав Нушић” Уровица. 

VI 

 О  реализацији дате сагласности стараће се 

Одељење за буџет,финансије и локалну пореску 

администрацију. 

VII 

 Сагласност за промену апропријација 

Основнoj школи  “Бранислав Нушић” Уровица, 

објавити у „Службеном листу општине Неготин“. 
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РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: Основној 

школи “Бранислав Нушић” Уровица, Управи за 

трезор Експозитури Неготин,Одељењу за буџет, 

финансије и локалну пореску администрацију и 

архиви Општинске управе.  

   

Обрадила 

Лицуловић Љиљана,дипл. екон ,с.р. 

 

РУКОВОДИЛАЦ  ОДЕЉЕЊА 

Валентина Ђуричић,с.р. 

 

Република Србија 

Општинска Управа oпштине Неготин  

Одељење за буџет, финансије и локалну пореску 

администрацију 

Број: 401-485/2017-IV/04 

25.10.2017. године 

Н е г о т и н 

 

На основу члана 61. Закона о буџетском 

систему („Службени гласник РС“,број: 

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

63/2013-испр.,108/2013,142/2014,68/2015 – др. 

закон,103/2015 и  99/2016)  и  члана 15. Одлуке о 

буџету општине Неготин за 2017. годину  (“Сл. лист 

општине Неготин”,број: 21/2016,1/2017 и 13/2017) 

Одељење за буџет,финансије и локалну пореску 

администрацију, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА  ПРОМЕНУ 

АПРОПРИЈАЦИЈА ОДОБРЕНИХ 

ОСНОВНОЈ ШКОЛИ  “ВЕРА  

РАДОСАВЉЕВИЋ“  НЕГОТИН   У  2017.  

ГОДИНИ 

 

I 

 Одобрава се промена апропријација  

Основној школи “Вера Радосављевић” Неготин,у 

оквиру законом предвиђене могућности до 5 % 

апропријације,за раздео 4.  главу 14 –Основно 

образовање,програм 9-основно образовање и 

васпитање 2002,програмску активност- 

функционисање основних школа 2002-0001, 

функцију 912 – Основно образовање,намену – 

позицију стални трошкови,у износу од 26.000,00 

динара,извор финансирања 01, ради обезбеђења 

средстава за исплату трошкова за превоз на посао и 

са посла запослених  у Основној школи  “Вера 

Радосављевић“  Неготин. 

II 

 Промена апропријације односи се на 

промену у финансијском плану Основне школе 

“Вера Радосављевић” Неготин за 2017.годину тако 

што се умањује намена-позиција стални 

трошкови,за 0,71 %,економска класификација 

421300- комуналне услуге. 

III 
  Износ од 26.000,00 динара,преусмерава се 

за намене недовољно планиране у финансијском 

плану буџетског корисника за 2017.годину а  ради  

обезбеђења средстава за исплату трошкова за 

превоз на посао и са посла запослених  у Основној 

школи  “Вера Радосављевић“  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 

 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  “Вера Радосављевић”  Неготин. 

VI 

 О реализацији дате сагласности стараће се 

Одељење за буџет, финансије и локалну пореску 

администрацију. 

VII 

 Сагласност за промену апропријација 

Основнoj школи  “Вера Радосављевић”  Неготин, 

објавити у „Службеном листу општине Неготин“. 

 

РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: Основној 

школи “Вера Радосављевић” Неготин, Управи за 

трезор Експозитури Неготин,Одељењу за буџет, 

финансије и локалну пореску администрацију и 

архиви Општинске управе.  

РУКОВОДИЛАЦ  ОДЕЉЕЊА 

Валентина Ђуричић,с.р. 
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На основу члана 59. став 4. и 5. Закона о 

буџетском систему („Службени гласник РС“, број: 

54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 

62/2013, 63/2013 испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-

др.закон, 103/2015 и 99/2016) и члана 44. Одлуке о 

буџету општине Неготин за 2017. годину („Сл. лист 

општине Неготин“, број: 21/2016, 1/2017 и 13/2017), 

Одељење за буџет, финансије и локалну пореску 

администрацију, доноси 

 

 

П Р А В И Л Н И К 

О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ПРЕНОСА 

НЕУТРОШЕНИХ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА У 

2017. ГОДИНИ НА РАЧУН ИЗВРШЕЊА 

БУЏЕТА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

 

 

Члан 1. 

 Овим Правилником ближе се уређује начин 

и поступак за пренос неутрошених буџетских 

средстава на рачун – ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА 

ОПШТИНЕ НЕГОТИН, која директни корисник и 

индиректни корисници буџетских средстава  нису 

утрошили за финансирање расхода у 2017. години, а 

која су овим корисницима пренета у складу са 

Одлуком о буџету општине Неготин за 2017. годину 

(„Сл. лист општине Неготин“, број: 21/2016, 1/2017 

и 13/2017), закључно са 31.12.2017. године.  

Члан 2. 

 Корисници буџетских средстава врше 

пренос неутрошених средстава из члана 1. овог 

Правилника у складу са овим Правилником и 

Правилником којим се уређује начин коришћења 

средстава са подрачуна, односно других рачуна 

консолидованог рачуна трезора општине Неготин. 

 

Члан 3. 

 Индиректни корисници буџетских 

средстава достављају надлежном директном 

кориснику буџетских средстава спецификацију 

враћених буџетских средстава из члана 1. овог 

Правилника, на обрасцу СВС – Спецификација 

враћених буџетских средстава, најкасније до 

31.12.2017. године.  

 Директни корисник буџетских средстава 

доставља Одељењу за буџет, финансије и локалну 

пореску администрацију збирне спецификације 

враћених буџетских средстава индиректних 

корисника за које је надлежан, опредељење 

Одлуком о буџету општине Неготин за 2017. 

годину, најкасније до 31.12.2017. године.  

 Образац СВС одштампан је уз овај 

Правилник и чини његов саставни део. 

 

Члан 4. 

 Овај  Правилник објавити  у  „Службеном 

листу општине Неготин“. 

 

Број: 400-13/2017-IV/04 

Датум: 02.11.2017. године 

Н е г о т и н 

 

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА 

Валентина Ђуричић,с.р. 
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                                                                                                                   Образац СВС 

                                                                                                                             

СПЕЦИФИКАЦИЈА ВРАЋЕНИХ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА 

 

 

Назив корисника буџетских средстава која враћа средства ______________________________ 

Седиште _______________________ адреса ___________________________________________ 

ПИБ __________________МБ____________________ЈББК ______________________________ 

Назив директног корисника буџетских средстава који је пренео средства: (*)_______________ 

_______________________________________ЈББК _____________________________________ 

(*у случају када спецификацију саставља директан буџетски корисник на овој линији уписује свој назив) 

Раздео/глава _________функција__________ главни програм ____________________________ 

 

 

Спецификација враћених буџетских средстава: 

 

 

Економска 

класификација 

О П И С Износ 

1 2 3 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 УКУПНО:  

 

 

У колону 1. уноси се шифра економске класификације на четвртом нивоу, односно четири шифре без 

узимања ознаке 49 будући да је 49 ознака трансфера која указује на потребу за елиминацијом у процесу 

сравњивања. 

 

Својим потписом потврђујем да су подаци истинито и тачно приказани. 

 

 

Број:                                                                                               ___________________________ 

                                                                                                       име и презиме одговорног лица 

                                                                                                      (штампаним словима) 

 

 

Место и датум:                              М.П.                                      ___________________________ 

                                                                                                                         Потпис 
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