
 
Број 35 Страна 1116                        „Службени лист општине Неготин“                   29.12.2017. 
 
              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) Одлуке о распуштању 

Скупштине општине Неготин и образовању Привременог органа општине Неготин („Сл. 

гласник РС“,број:96/2017) и  члана 15.  Одлуке о буџету општине Неготин за 2017. годину (“Сл. 

лист општине Неготин”,број: 21/2016,1/2017,13/2017 и 22/2017),председник Привременог органа 

општине Неготин, д о н о с и 

       

Р Е Ш Е Њ Е 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

I 

Из  средстава  утврђених  Одлуком о буџету општине Неготин за 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  

740.000,00 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 28,економскe класификацијe  423400- услуге информисања,у 

износу  од  640.000,00  динара и економскe класификацијe  423600- услуге за домаћинство и 

угоститељство,у износу  од  100.000,00  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: 401-609/2017-IV/04   од  22.12.2017. године  за  одобравањем  

додатних  средстава  за плаћања услуга информисања и рачуна број:2017-1-498 од 11.12.2017. 

године Дневних новина АЛО ДОО Београд и других услуга,одобравају се  додатна   средства у 

износу од  740.000,00   динара из текуће  резерве. 

Одлуком о буџету општине Неготин за 2017.годину („Сл. лист општине Неготин“, број: 

21/2016,1/2017,13/2017 и 22/2017), у разделу 2. глава 1.-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 28,економској класификацији  423400- услуге информисања и економској 

класификацији  423600- услуге за домаћинство и угоститељство,су недовољна за плаћања 

услуга информисања у дневним новинама АЛО и друге услуге. 

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: 401-609/2017-II/04                  

Дана: 22.12.2017. године                                                              

Н е г о т и н 

 

         ПРЕДСЕДНИК ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА  

ОПШТИНЕ НЕГОТИН                                                                       

                                        Владимир Величковић,дипл. педагог физичке културе,с.р.         



 

29.12.2017.                         „Службени лист општине Неготин“                    Број 35 страна 1117 

 
            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),Одлуке о распуштању Скупштине општине Неготин и образовању 

Привременог органа општине Неготин („Сл. гласник РС“,број:96/2017) и  члана 15.  Одлуке о 

буџету општине Неготин за 2017. годину  (“Сл. лист општине Неготин”,број: 

21/2016,1/2017,13/2017 и 22/2017),председник Привременог органа општине Неготин, д о н о с и 

               

Р Е Ш Е Њ Е 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

I 

Из  средстава  утврђених  Одлуком о буџету општине Неготин за 2017.годину („Сл. 

лист општине Неготин“, број: 21/2016,1/2017,13/2017 и 22/2017), 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  350.000,00 динара.  

  

        II 

 Средства из става 1.овог решења распоређују се у оквиру раздела 4. главе 1.-Општинска 

управа, програма 15.-опште услуге локалне самоуправе  0602, програмске  активности –

функционисање локалне самоуправе и градских општина   0602-0001, функције 130 – опште 

услуге,на позицији 66- стални трошкови, економској класификацији  421200- енергетске 

услуге,у износу  од  350.000,00 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: 401-616/2017-IV/04   од  26.12.2017. године  за  одобравањем  

додатних  средстава  за плаћања трошкова за електричну енергију ,одобравају се  додатна   

средства у износу од  350.000,00  динара из текуће  резерве. 

Одлуком о буџету општине Неготин за 2017.годину („Сл. лист општине Неготин“, број: 

21/2016,1/2017,13/2017 и 22/2017) , у разделу 4.- Општинска управа,глава 1.,програм  15.-опште 

услуге локалне самоуправе  0602, програмска  активност –функционисање локалне самоуправе и 

градских општина   0602-0001, функција 130 – опште услуге, планирана   средства  на позицији  

66- стални трошкови, економској класификацији  421200- енергетске услуге , су недовољна за 

плаћања  трошкова за електричну енергију. 

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: 401-616/2017-II/04                  

Дана: 26.12.2017. године                                                              

Н е г о т и н 

 

                                            ПРЕДСЕДНИК ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА     

                                                             ОПШТИНЕ НЕГОТИН                                                                       

                     Владимир Величковић,дипл. педагог физичке културе,с.р.                           

                   

 

 



 
Број 35 Страна 1118                        „Службени лист општине Неготин“                   29.12.2017. 
 
            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),Одлуке о распуштању Скупштине општине Неготин и образовању 

Привременог органа општине Неготин („Сл. гласник РС“,број:96/2017) и  члана 15.  Одлуке о 

буџету општине Неготин за 2017. годину  (“Сл. лист општине Неготин”,број: 

21/2016,1/2017,13/2017 и 22/2017),председник Привременог органа општине Неготин, д о н о с и 

               

Р Е Ш Е Њ Е 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

I 

Из  средстава  утврђених  Одлуком о буџету општине Неготин за 2017.годину („Сл. 

лист општине Неготин“, број: 21/2016,1/2017,13/2017 и 22/2017), 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  150.000,00 динара.  

 

II 

 Средства из става 1.овог решења распоређују се у оквиру раздела 4. главе 1.-Општинска 

управа, програма 15.-опште услуге локалне самоуправе  0602, програмске  активности –

функционисање локалне самоуправе и градских општина   0602-0001, функције 160 – опште 

јавне услуге које нису класификоване на другом месту,на позицији 123- трошкови платног 

промета, економској класификацији  421100- трошкови платног промета и банкарских услуга,у 

износу  од  150.000,00 динара. 

 

       III 

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

администрацију. 

 

                                                                             IV 

 Решење  објавити у „Службеном листу општине Неготин“. 

 

 

                       О б р а з л о ж е њ е  

На   основу   Обавештења  председника  oпштине о доношењу решења из текуће  

резерве за 2017. годину,број: 401-633/2017-IV/04   од  29.12.2017. године  за  одобравањем  

додатних  средстава  за плаћања трошкова платног промета одобравају се  додатна   средства у 

износу од  150.000,00  динара из текуће  резерве. 

Одлуком о буџету општине Неготин за 2017.годину („Сл. лист општине Неготин“, број: 

21/2016,1/2017,13/2017 и 22/2017) , у разделу 4.- Општинска управа,глава 1.,програм  15.-опште 

услуге локалне самоуправе  0602, програмска  активност –функционисање локалне самоуправе и 

градских општина   0602-0001, функција 160 – опште јавне услуге које нису класификоване на 

другом месту, планирана   средства  на позицији  123- трошкови платног промета , економској 

класификацији  421100- трошкови платног промета и банкарских услуга, су недовољна за 

плаћања  трошкова платног промета. 

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: 401-633/2017-II/04                  

Дана: 29.12.2017. године                                                              

Н е г о т и н 

 

                                            ПРЕДСЕДНИК ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА     

                                                             ОПШТИНЕ НЕГОТИН                                                                       

                             Владимир Величковић,дипл. педагог физичке културе,с.р.                           

 



 

29.12.2017.                         „Службени лист општине Неготин“                    Број 35 страна 1119 

 
Република  Србија 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

Одељење за буџет, финансије и локалну пореску администрацију 

Број: 401- 625/2017-IV/04 

28.12.2017. 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: 21/2016,1/2017,13/2017 и 22/2017) , 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 

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 130–опште услуге,позиција 75-зграде и грађевински 

објекти ,економска класификација  511300 – капитално одржавање зграда и објеката, извор  

финансирања 01,у  износу од  270.000,00  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 75-зграде и грађевински објекти,за 0,67 %,економска класификација  511300 

– капитално одржавање зграда и објеката,извор  финансирања 01,у  износу од  270.000,00   

динара. 

                                                                                   III 

Износ  од  270.000,00  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  101- накнаде за социјалну заштитиу из 

буџета-за новорођену децу и децу ометену у развоју,економска класификација  472900 – остале 

накнаде из буџета, извор  финансирања  01, у оквиру раздела, главе, програма, програмске 

активности  и функције из става 1. овог решења. 

           IV 

 О промени одобрене апропријације на начин утврђен ставом II и III, упознати  

председника општине Неготин.                     

                                                                                   V  

За износ одобрене промене апропријација извршити измене распоређених средстава на 

одговарајућим позицијама Одлуке о буџету општине Неготин за 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. 



 
Број 35 Страна 1120                        „Службени лист општине Неготин“                   29.12.2017. 
 
Република  Србија 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

Одељење за буџет, финансије и  

локалну пореску администрацију 

Број: 401-630/2017-IV/04 

28.12.2017. 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: 21/2016,1/2017,13/2017 и  22/2017), 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 

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  7- 

организација   саобраћаја и саобраћајна инфраструктура 0701, програмска активност- 

одржавање саобраћајне инфраструктуре  0701-0002,функција 620–развој заједнице,позиција  94-

зграде и грађевински објекти,економска класификација  511300- капитално одржавање зграда и 

објеката, у  износу од  3.790.000,00  динара ,извор  финансирања 01 ,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 94- зграде и грађевински објекти,за 3,70 %,економска класификација  

511300- капитално одржавање зграда и објеката, у  износу од  3.790.000,00  динара, извор  

финансирања 01.  

            III 

Износ  од  3.790.000,00 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 93- текуће поправке и 

одржавање,економска класификација  425100 – текуће поправке и одржавање зграда и објеката, 

у износу од 3.790.000,00  динара, извор  финансирања 01, у оквиру  раздела ,главе, програма , 

програмске   активности и функције  из става 1. овог решења. 

            IV 

 О промени одобрене апропријације на начин утврђен ставом II и III, упознати  

председника општине Неготин.                     

                                                                                    V  

За износ одобрене промене апропријација извршити измене распоређених средстава на 

одговарајућим позицијама Одлуке о буџету општине Неготин за 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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