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Република Србија 

ОПШТИНА НЕГОТИН 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Број: 112-194/2018-II/07 

31. јул 2018. године 

Н е г о т и н 

 

 На основу члана 58. став 3. Закона о 

локалној самоуправи (“Сл. гласник РС“, 

бр.129/07, 83/2014- др.закон, 101/2016-др.закон и 

47/2018), члана 62. став 1. тачка 8. и члана 76. 

став 3. Статута општине Неготин (“Сл. лист 

општине Неготин”, бр.9/2015 – пречишћен текст), 

члана 70. став 1. тачка 5. Закона о запосленима у 

аутономним покрајинама и јединицама локалне 

самоуправе (“Сл. гласник РС”, бр.21/2016, 

113/2017 и 113/2017- др.закон), а у складу са 

чланом 28. Правилника о организацији и 

систематизацији радних места у Општинској 

управи општине Неготин, број: 112-160/2016-

III/07 од 13.12.2016. године, број: 112-159/2017-

III/07 од 10.03.2017. године, број: 112-205/2017-

III/07 од 27.07.2017. године и број 112-163/2018-

III/07 од 12.07.2018. године, председник општине 

Неготин, доноси 

 

    Р Е Ш Е Њ Е  

  о постављењу помоћника председника 

општине 

           у области локалног економског развоја и 

инвестиција    

 

I 

 ПОСТАВЉА СЕ Иван Вељковић, 

дипл.правник из Неготина, за помоћника 

председника општине у области локалног 

економског развоја и инвестиција, почев од 

01.08.2018. године.   

 

II 

 Помоћник председника општине  у 

области локалног економског развоја и 

инвестиција: 

- спроводи утврђену политику локалног 

економског развоја, 

- прикупља податке од значаја за 

инвестирање у општину и предлаже подстицајне 

мере на унапређењу локалног економског развоја, 

- остварује контакте и сарадњу са 

потенцијалним инвеститорима, 

- сарађује са ресорним министарствима, 

привредном комором, као и другим органима, 

организацијама и институцијама, везано за 

питање економског развоја 

 

- учествује у припреми базе података о 

локалним компанијама, расположивом стручном 

особљу, новим домаћим и страним 

инвеститорима, слободном земљишту у 

власништву општине као и земљишту погодном 

за изградњу индустријских капацитета, 

- саставља извештаје, анализе и 

информације, 

 Обавља и друге послове из делокруга 

области за коју је задужен и које му повери 

председник општине. 

   Помоћник председника за свој рад 

одговара председнику општине. 

 

III 

 Помоћник председника општине 

поставља се у Кабинету председника општине на 

одређено време, док траје дужност председника 

општине. 

 Помоћник председника општине из тачке 

I овог решења остварује права, обавезе и 

одговорности из рада и по основу рада у складу 

са законом и прописима којима се регулишу 

права, обавезе и одговорности запослених лица у 

јединицама локалне самоуправе. 

 Помоћник председника општине 

остварује права, обавезе и одговорности из става 

2. овог члана, као постављено лице, у складу са 

законом. 

 

IV 

 Решење објавити у “Службеном листу 

општине Неготин”. 

 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

Владимир Величковић, 

 дипл.педагог физичке културе,с.р. 
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Република Србија 

ОПШТИНА НЕГОТИН 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Број: 112-195/2018-II/07 

01. август 2018. године 

Н е г о т и н 

 

 На основу члана 58. став 3. Закона о 

локалној самоуправи (“Сл. гласник РС“, 

бр.129/07, 83/2014- др.закон, 101/2016-др.закон и 

47/2018), члана 62. став 1. тачка 8. и члана 76. 

став 3. Статута општине Неготин (“Сл. лист 

општине Неготин”, бр.9/2015 – пречишћен текст), 

члана 70. став 1. тачка 5. Закона о запосленима у 

аутономним покрајинама и јединицама локалне 

самоуправе (“Сл. гласник РС”, бр.21/2016, 

113/2017 и 113/2017- др.закон), а у складу са 

чланом 28. Правилника о организацији и 

систематизацији радних места у Општинској 

управи општине Неготин, број: 112-160/2016-

III/07 од 13.12.2016. године, број: 112-159/2017-

III/07 од 10.03.2017. године, број: 112-205/2017-

III/07 од 27.07.2017. године и број 112-163/2018-

III/07 од 12.07.2018. године, председник општине 

Неготин, доноси 

 

    Р Е Ш Е Њ Е  

           о постављењу помоћника председника 

општине у области развоја месних заједница    

 

I 

 ПОСТАВЉА СЕ Неда Јанковић, 

правник из Неготина, за помоћника председника 

општине у области развоја месних заједница, 

почев од 01.08.2018. године.   

 

II 

 Помоћник председника општине  у 

области развоја месних заједница: 

 - остварује сарадњу са месним 

заједницама у циљу унапређења и развоја месних 

заједница; 

             - учествује у изради планова и пројеката 

развоја месних заједница; 

           -предлаже пројекте и учествује у њиховој 

изради и прати реализацију истих,те предузима 

потребне мере за њихово ефикасно окончање; 

            - покреће иницијативе и упутства за 

решавање питања из области за коју је постављен; 

            - учествује у изради плана и реализацији 

утрошка буџетских средстава у области развоја 

месних заједница; 

 

 

            - успоставља сарадњу са унутрашњим 

организационим јединицама приликом решавања 

питања и проблема из области за коју је 

постављен; 

             - обавља саветодавне послове из 

делокруга радног места; 

            -  координира у пословима уписа 

непокретности јавне својине са корисницима 

јавне својине, чији је оснивач општина Неготин, 

            - редовно извештава председника општине 

о пословима уписа јавне својине, 

            - доставља месечни извештај о раду 

председнику општине и заменику председника 

општине; 

        - обавља и друге послове из делокруга 

области за коју је задужен, које му повери 

председник општине. 

   Помоћник председника за свој рад 

одговара председнику општине. 

 

III 

 Помоћник председника општине 

поставља се у Кабинету председника општине на 

одређено време, док траје дужност председника 

општине. 

 Помоћник председника општине из тачке 

I овог решења остварује права, обавезе и 

одговорности из рада и по основу рада у складу 

са законом и прописима којима се регулишу 

права, обавезе и одговорности запослених лица у 

јединицама локалне самоуправе. 

 Помоћник председника општине 

остварује права, обавезе и одговорности из става 

2. овог члана, као постављено лице, у складу са 

законом. 

IV 

 Решење објавити у “Службеном листу 

општине Неготин”. 

 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

Владимир Величковић,  

дипл.педагог физичке културе,с.р. 
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  На основу члана 69. Закона о буџетском 

систему („Службени гласник РС“,број: 

54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/201

3,63/2013-испр.,108/2013,142/2014,68/2015 – др. 

закон,103/2015, 99/2016 и 113/2017) и  члана 6. 12. 

и 16. Одлуке о буџету општине Неготин за 2018. 

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

31/2017 и 20/2018, председник општине 

Неготин,д о н о с и 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

Из  средстава  утврђених  Одлуком о 

буџету општине Неготин за 2018.годину (“Сл. 

лист општине Неготин”,број: 31/2017 и 20/2018),у 

разделу 5.- Општинска управа,програм 15.-опште 

услуге локалне  самоуправе 0602, програмска 

активност –текућа буџетска резерва 0602-

0009,функција 111 – извршни и законодавни 

органи, позиција 190, економска класификација 

499100 – средства резерве – текућа 

резерва,одобравају се средства у  износу од  

205.000,00 динарa Основној школи „Хајдук 

Вељко “ из  Штубика. 

   

II 

 Средства из става 1.овог решења 

распоређују се у оквиру раздела 5. ,програма  9 – 

основно образовање  и васпитање 2002, 

програмске активности – функционисање  

основних школа 2002-0001,функције  912 – 

основно образовање,Основној школи „Хајдук 

Вељко “ из  Штубика и то на позицији  

97,економска класификација 4631- текући 

трансфери осталим нивоима власти,код 

корисника  економска класификација  425100 – 

текуће поправке и одржавање зграда и објеката, 

за спољашње фарбање школске зграде у 

издвојеном одељењу у Плавни, у  износу  од  

205.000,00   динара. 

    

III 

             О извршењу овог решења стараће се 

Одељење за буџет, финансије и локалну пореску 

администрацију. 

IV 

 Решење  објавити у „Службеном листу 

општине Неготин“. 

 

 

 

 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

На   основу  захтева  Основне  школе 

„Хајдук Вељко “ из  Штубика за одобравањем 

додатних средстава,број: 401-426/2018-II/04 од 

31.07.2018. године, и Обавештења председнику 

општине о доношењу решења из текуће 

резерве,број: 401-426/2018-IV/04  од  31.07.2018. 

године ,одобравају се додатна   средства у износу 

од  205.000,00  динара из текуће резерве. 

Одлуком о буџету општине Неготин за 

2018.годину (“Сл. лист општине Неготин”,број: 

31/2017 и 20/2018), у разделу 5.,програму  9 – 

основно образовање  и васпитање 

2002,програмској активности – функционисање  

основних школа 2002-0001,функцији  912 – 

основно образовање ,позицији 97,економска 

класификација 4631- текући трансфери осталим 

нивоима власти, код Основне  школе „Хајдук 

Вељко “ из  Штубика нису планирана  средства за 

спољашње фарбање школске зграде у издвојеном 

одељењу у Плавни.   

Из тог разлога и на основу свега напред 

наведеног,одлучено је као у диспозитиву  

решења. 

Решење  доставити: OШ „Хајдук 

Вељко“ из  Штубика,Управи за трезор 

Експозитури  Неготин, Одељењу за буџет, 

финансије и локалну пореску администрацију и 

архиви Општинске управе општине Неготин.   

                                               

Број: 401-426/2018-II/04                  

Дана:31.07.2018. године                                                              

Н е г о т и н 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

Владимир Величковић, 

дипл. педагог физичке културе,с.р. 
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На основу члана  25. и члана 26. став 2. 

Пословника о раду  Општинског већа општине 

Неготин („Службени лист општине Неготин“,бр. 

23/2008 и 35/2014), Општинско веће општине 

Неготин, на седници одржаној дана 

31.07.2018.године, д о н е л о    ј е 

 

 

П Р А В И Л Н И К 

О ПОСТУПКУ И НАЧИНУ РЕШАВАЊА 

ЗАХТЕВА ГРАЂАНА ЗА НАКНАДУ ШТЕТЕ 

НАСТАЛЕ УСЛЕД УЈЕДА ПАСА 

ЛУТАЛИЦА 

 

 

Члна 1. 

 Овим Правилником утврђује се поступак 

и начин решавања захтева грађана за накнаду 

штете, настале услед уједа паса луталица ( у 

даљем тексту: Правилник). 

 

Члан. 2. 

 Оштећено лице је обавезно да поднесе 

писану пријаву о насталом догађају одмах након 

уједа пса, а најкасније у року од 15 дана од дана 

догађаја Комуналној инспекцији Одељења за 

инспекцијске послове Општинске управе 

општине Неготин. 

 Комунална инспекција је дужна да изда 

потврду оштећеном лицу о пријављеном догађају. 

 Комунална инспекција је обавезна да 

устроји и уредно води евиденцију о поднетим 

пријавама и издатим потврдама оштећеним 

лицима, као и да на захтев надлежних органа 

доставља извештаје о пријављеним догађајима и 

издатим потврдама. 

 

Члан 3. 

 Оштећено лице, Правобранилаштву 

општине  Неготин, подноси захтев за накнаду 

штете настале услед уједа пса луталице (образац 

1.- који је саставни део овог Правилника). 

 Захтев из става 1. овог члана оштећено 

лице је дужно да поднесе најкасније у року од 30 

дана од дана догађаја. 

 Захтев из става 1. овог члана, мора да 

буде у писаној форми, јасне садржине са 

назнаком адресе, контакт телефона и бројем 

текућег рачуна. 

 Захтев из става 1. овог члана, мора да 

садржи веран опис и локацију догађаја, имена 

евентуалних сведока догађаја, опис претрпљених 

повреда, са износом накнаде коју потражује. 

 

 

Члан 4. 

 Уз захтев из члана 3. овог Правилника, 

оштећено лице је у обавези да достави оригинал 

или оверене фотокопије документације и то: 

- личну карту (или извод из МКР  за 

малолетно дете), 

- потврду Комуналне инспекције као 

доказ да је догађај пријављен у року, 

- комплетну медицинску 

документацију која се односи на 

лечење (извештај 

надлежне здравствене установе примарне 

заштите, извештај лекара специјалисте са 

детаљним описом повреде, Института за заштиту 

здравља и сл.), 

- друге доказе који су од значаја за 

решавање захтева. 

-  

Члан. 5. 

 Правобранилаштво општине Неготин, 

примљене захтеве из члана 3. овог Правилника, 

доставља Комисији за утврђивање основа и 

висине накнаде штете настале услед уједа паса 

луталица ( у даљем тексту: Комисија). 

 Комисију из става 1. овог члана образује 

Општинско веће општине Неготин, посебним 

актом у року од 15 дана од дана ступања на снагу 

овог Правилника. 

 Актом о образовању Комисије утврђује 

се број и састав Комисије, послови и задаци које 

ће Комисија обављати, као и друга питања од 

значаја за рад Комисије. 

 

Члан 6. 

 Комисија по разматрању примљеног 

захтева, упућује предлог Правобранилаштву 

општине Неготин:  

              

- да прихвати захтев и са оштећеним 

лицем закључи вансудско поравнање 

о накнади штете на висину новчаног 

износа који је Комисија предложила 

или  

- одбија захтев. 

Предлог Комисије из става 1. овог члана 

мора бити образложен. 

 

Члан 7. 

 Комисија је дужна да примљене захтеве 

размотри и упути предлог Правобранилаштву 

општине Неготин, најкасније у року од 30 дана од 

дана пријема захтева. 

 

 

 



Број 24 Страна 626                             „Службени лист општине Неготин“                                    03.08.2018. 

 

Члан 8. 

 Правобранилац општине Неготин, је 

обавезан да у року од 10 дана од дана пријема 

предлога Комисије, закључи вансудско 

поравнање или писмено обавести оштећено лице 

да је надлежна Комисија упутила предлог да се 

његов захтев одбије. 

 

Члан 9. 

 Овај Правилник ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у „Службеном листу 

општине Неготин“. 

 

Члан 10. 

Ступањем на снагу овог Правилника престаје да 

важи Правилник о поступку и начину регулисања 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

захтева за накнаду штете настале след уједа у паса 

луталица („Сл.лист општине Неготин“, број: 10/2011, 

 20/2015 и 5/2017) 

 

 

Број:401-424/2018-III/07 

31.07.2018.године 

Н е г о т и н 

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

                   ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ, 

                 Владимир Величковић, 

           дипл.педагог физичке културе,с.р. 
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                            Образац 1. 

  ПРАВОБРАНИЛАШТВО ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

 

 

ПРЕДМЕТ: Захтев за накнаду штете настале услед уједа пса луталице. 

 

 

 Дана______________________ у Неготину, у улици__________________________________________ 

претрпео-ла сам, односно моје малолетно дете_____________________________________________________ 

претрпело је штету услед уједа пса _______________________________________________________________ 

                  (опис пса) 

власника_________________________________из______________________,улица_______________________

__________________________________. 

 

Опис догађаја: 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Опис повреде: 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 

На име накнаде настале штете потражујем новчани износ у висини од__________динара, који треба 

уплатити на текући рачун_______________________________који се води 

код____________________________________________________. 

 

Уз захтев прилажем: 

- оверену фотокопију личне карте (или извод из МКР за малолетно дете), 

- потврду Комуналне инспекције, 

- оригинал или оверену фотокопију лекарске документације, 

- другу документацију:________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________________. 

 

 

 

                     ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА, 

У Неготину,                                                                                     _______________________________ 

__________________2018.године                              (име и презиме) 

         Адреса:__________________________ 

         Лк.бр.____________ПУ_____________ 

                 _____________________________ 

                 (својеручни потпис) 

         Контакт телефон:___________________ 
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На основу члана 8. став 2. Закона о 

безбедности саобраћаја на путевима 

(„Службени гласник РС“, број: 41/2009, 

53/2010, 101/2011, 32/2013 – одлука УС, 

55/2014, 96/2015 – др.закон, 9/2016 б – Одлука 

УС, 24/2018, 41/2018  и  41/2018 - др.закон) и 

члана 3. тачка 6. и члана 26. став 1. Пословника 

Општинског већа општине Неготин 

(,,Службени лист општине Неготин“, број: 

23/2008  и  35/2014), Општинско веће општине 

Неготин на седници одржаној  дана   

31.07.2018.године, д о н о с и  

 

ОДЛУКУ 

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ 

КОМИСИЈЕ ЗА КООРДИНАЦИЈУ 

ПОСЛОВА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА 

НА ПУТЕВИМА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

 

 

Члан 1. 

  У Одлуци о оснивању Комисије за 

координацију послова  безбедности  саобраћаја на 

путевима Општине Неготин (,,Службени лист 

општине Неготин“, број: 7/2017 и   7/2018), у члану 

2. став 1. тачка 5) уместо: „Голуб Рајић“, директор 

Јавног предузећа за комуналне делатности 

„Бадњево“, Неготин, треба да стоји  „Драган 

Мијуцић“ в.д. директора Јавног предузећа за 

комуналне делатности „Бадњево“, Неготин  и  тачка  

9) уместо „Валентина Ђуричић“ треба да стоји: 

„Љиљана Лицуловић“. 

                          

Члан 2. 

  Ову Одлуку објавити у ,,Службеном листу 

општине Неготин“. 

 

Број: 344-123//2018-III/07 

Дана: 31. јул  2018.године 

Н е г о т и н 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ,  

Владимир Величковић,  

дипл. педагог физичке културе,с.р.  

 

 

 

 

 

 

Република  Србија 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ 

НЕГОТИН 

Одељење за буџет, финансије и  

локалну пореску администрацију 

Број: 401- 431/2018-IV/04 

02.08.2018. године 

Н е г о т и н 

 

На основу члана 61. Закона о буџетском 

систему („Службени гласник РС“,број: 

54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/201

3,63/2013-испр.,108/2013,142/2014,68/2015 – др. 

закон,103/2015, 99/2016 и 113/2017)  и  члана 15. 

Одлуке о буџету општине Неготин за 2018. 

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

31/2017 и 20/2018), Одељење за буџет,финансије 

и локалну пореску администрацију, д о н о с и 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ПРОМЕНУ 

АПРОПРИЈАЦИЈА ОДОБРЕНИХ 

ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ   НЕГОТИН  У 2018. 

ГОДИНИ 

 

I 

 Одобрава се промена апропријација 

Општинској управи   Неготин ,у оквиру  законом  

предвиђене  могућности,раздео 5.  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, позиција 181– 

зграде и грађевински објекти,економска 

класификација  511400 –пројектно планирање, 

извор  финансирања 13,у  укупном износу од  

1.000.000,00 динара ради обезбеђења средстава за 

редован рад Општинске управе  Неготин. 

II 

 Измена апропријација ће се извршити 

умањењем позиције Одлуке о буџету општине 

Неготин за 2018.годину, и то: 

   - позиција  181– зграде и грађевински 

објекти, економска класификација  511400–

пројектно планирање,   извор  финансирања 13 ,у  

износу од 1.000.000,00   динара. 
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III 

Износ  од  1.000.000,00    

динара,преусмерава се за намене недовољно 

планиране Одлуком о буџету општине Неготин за 

2018.годину,а  ради обезбеђења средстава  за  

редован  рад Општинске управе Неготин у 2018. 

години и то на позицији 140- зграде и 

грађевински објекти,економска  класификација  

464200 – капиталне дотације здравственим 

установама за инвестиције и инвестиционо 

одржавање, у оквиру  раздела 5,програма12-

здравствена заштита 1801,програмске   

активности -функционисање установа примарне 

здравствене заштите 1801-0001, функције 721-

опште медицинске услуге, 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 2018.годину  и  

Финансијског плана за рад  Општинске управе  

Неготин  за 2018. годину. 

VI 

 О реализацији  дате  сагласности стараће 

се Одељење за буџет,финансије и локалну 

пореску администрацију.                                        

                

VII 

 Сагласност за промену апропријација  

Општинске управе  Неготин,објавити у 

„Службеном листу општине Неготин“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Чланом 61.  Закона о буџетском систему 

(„Службени гласник РС“,број: 

54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/201

3,63/2013-испр.,108/2013,142/2014,68/2015 – др. 

закон,103/2015, 99/2016 и 113/2017)  регулисано је 

да у току године може се извршити 

преусмеравање апропријације одобрене на име 

одређеног расхода и издатка  и  из осталих извора 

могу се мењати без ограничења.Орган управе 

надлежан  за финансије доноси решење  о 

повећању односно смањењу апропријације путем 

преусмеравања.  

 

 

 

Одлуком о буџету општине Неготин за 

2018.годину („Сл. лист општине Неготин“, број:  

31/2017 и 20/2018), у разделу 5.    програму  12-

здравствена заштита 1801,програмске   

активности -функционисање установа примарне 

здравствене заштите 1801-0001, функције 721-

опште медицинске услуге, извор финансирања 01,  

позицији 140- зграде и грађевински објекти, 

економској класификацији 464200- капиталне 

дотације здравственим установама за инвестиције 

и инвестиционо одржавање,нису предвиђена 

довољна средства за финансирање капиталних 

инвестиција у  области здравствене заштите.  

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, 

Историјском архиву Неготин  и архиви 

Општинске управе општине Неготин.  

    

  

РУКОВОДИЛАЦ  ОДЕЉЕЊА 

Љиљана Лицуловић,с.р. 
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Република  Србија 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ 

НЕГОТИН 

Одељење за буџет, финансије и  

локалну пореску администрацију 

Број: 401- 429/2018-IV/04 

01.08.2018. године 

Н е г о т и н 

 

 

На основу члана 61. Закона о буџетском 

систему („Службени гласник РС“,број: 

54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/201

3,63/2013-испр.,108/2013,142/2014,68/2015 – др. 

закон,103/2015, 99/2016 и 113/2017)  и  члана 15. 

Одлуке о буџету општине Неготин за 2018. 

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

31/2017 и 20/2018), Одељење за буџет,финансије 

и локалну пореску администрацију, д о н о с и 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ПРОМЕНУ 

АПРОПРИЈАЦИЈА ОДОБРЕНИХ 

ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ   НЕГОТИН  У 2018. 

ГОДИНИ 

 

I 

 Одобрава се промена апропријација 

Општинској управи   Неготин ,у оквиру  законом  

предвиђене  могућности,раздео 5.  програм  15-

опште услуге локалне самоуправе 0602, 

програмска активност- функционисање локалне 

самоуправе и градских општина 0602-0001, 

функција 130 – опште  услуге, позиција 171– 

нематеријална основна средства, економска 

класификација  515100 –нематеријална имовина, 

извор  финансирања 07, у  укупном износу од  

3.144.000,00 динара ради обезбеђења средстава за 

редован рад Општинске управе  Неготин. 

 

II 

 Измена апропријација ће се извршити 

умањењем позиције Одлуке о буџету општине 

Неготин за 2018.годину, и то: 

- позиција  171–  нематеријална 

основна средства, економска 

класификација  515100 –

нематеријална имовина, извор  

финансирања 07, у  укупном износу 

од  3.144.000,00 динара. 

 

 

 

 

 

III 

Износ  од  3.144.000,00    

динара,преусмерава се за намене недовољно 

планиране Одлуком о буџету општине Неготин за 

2018.годину,а  ради обезбеђења средстава  за  

редован  рад Општинске управе Неготин у 2018. 

години и то на позицији 162- услуге по уговору, 

економска  класификација  423500 – стручне 

услуге износ од 100.000,00 динара ,на позицији 

164- текуће поправке и одржавање, економска 

класификација 425200 - текуће поправке и 

одржавање опреме износ од 1.714.000,00 динара и 

на позицији 170 – машине и опрема, економска 

класификација 512200 – административна опрема 

износ од 1.330.000,00 динара, у оквиру раздела, 

програма, програмске активности и функције и 

извора финансирања  из става I 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 2018.годину  и  

Финансијског плана за рад  Општинске управе  

Неготин  за 2018. годину. 

VI 

 О реализацији  дате  сагласности стараће 

се Одељење за буџет,финансије и локалну 

пореску администрацију.           

                                          

VII 

 Сагласност за промену апропријација  

Општинске управе  Неготин,објавити у 

„Службеном листу општине Неготин“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Чланом 61.  Закона о буџетском систему 

(„Службени гласник РС“,број: 

54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/201

3,63/2013-испр.,108/2013,142/2014,68/2015 – др. 

закон,103/2015, 99/2016 и 113/2017)  регулисано је 

да у току године може се извршити 

преусмеравање апропријације одобрене на име 

одређеног расхода и издатка  и  из осталих извора 

могу се мењати без ограничења.Орган управе 

надлежан  за финансије доноси решење  о 

повећању односно смањењу апропријације путем 

преусмеравања.  
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Одлуком о буџету општине Неготин за 

2018.годину („Сл. лист општине Неготин“, број:  

31/2017 и 20/2018), у разделу 5.    програм  15-

опште услуге локалне самоуправе 0602, 

програмска активност- функционисање локалне 

самоуправе и градских општина 0602-0001, 

функција 130 –опште услуге,  извор финансирања 

07, нису предвиђена  средства на позицијама 

162,164 и 170  па је извршено преусмеравање са 

позиције 171.  

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, 

Историјском архиву Неготин  и архиви 

Општинске управе општине Неготин.  

    

  

РУКОВОДИЛАЦ  ОДЕЉЕЊА 

Љиљана Лицуловић,с.р. 

 

 

 

 

 

 

С А Д Р Ж А Ј 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

1. Решење   о постављењу помоћника председника општине 

        у области локалног економског развоја и инвестиција      622    

2. Решење о постављењу помоћника председника општине 

        у области развоја месних заједница          623   

3. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве       624 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

 

1. Правилник о поступку и начину решавања захтева грађана 

        за накнаду штете настале услед уједа паса луталица       625 

2. Одлука о измени Одлуке о оснивању Комисије за координацију 

        послова безбедности саобраћаја на путевима општине Неготин     628 

 

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ, ФИНАНСИЈЕ И ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ  

 

1. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених 

       Општинској управи  Неготин  у 2018. години        628 

2. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених 

       Општинској управи   Неготин  у 2018. години       630 

 

 

 


