
Број 19  Страна 1489                   „Службени лист општине Неготин“                             31.12.2019. 
 

 
 
На основу члана 43. став 5. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 

129/2007,83/2014 – др. закон, 101-др. закон и 47/2018) и члана 64. став 1. Статута општине Неготин ( 
„Сл. лист општине Неготин“, бр. 4/2019), Скупштина општине Неготин,  на седници одржаној данa  
30.12. 2019. године, донела је 
 

ОДЛУКУ 
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

 
Члан 1. 

 Утврђује се да је одборнику  Скупштине општине Неготин, Богдану Гугићу из Прахова, 
престао мандат дана 30.12.2019. године због избора на функцију заменика  председника општине 
Неготин 

 
Члан 2. 

 
Ова Одлука ће се објавити у ''Службеном листу општине Неготин''. 

 
Образложење 

 
Правни основ за доношење Одлуке о престанку мандата одборника Скупштине општине 

Неготин садржан је у одредбама члана 43. став 5. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС“ број 129/2007,83/2014 – др. закон, 101-др. закон и 47/2018) и члана 64. став 1. Статута 
општине Неготин ( „Сл. лист општине Неготин“, бр. 4/2019) којима је утврђено да заменику 
председника општине избором на ову функцију престаје мандат одборника у скупштини општине. 

 
 На основу напред наведеног донета је Одлука као у диспозитиву 

 
Поука о правном средству: Против ове Одлуке може се изјавити жалба Управном суду у 

Београду у року од 48 часова од дана доношења Одлуке.  
 
 
Број: 016-35/2019-I/07 
Датум: 30.12.2019. године  
Неготин 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
ПРЕДСЕДНИК, 

мр Милан Уруковић,с.р. 
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На основу члана 50. став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 

129/2007,83/2014 – др. закон,101-др. закон и 47/2018), члана 78. Статута општине Неготин 
(„Службени лист општине Неготин“ број 4/2019), Скупштина општине Неготин, на  седници 
одржаној дана 30. децембра 2019. године доноси 
 
 
 

О Д Л У К А 
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ЗАМЕНИКУ  ПРЕДСЕДНИКА  

ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
 

 
Члан 1. 

 
          Утврђује се да Мерлини Селенић из Неготина , престаје функција  заменика  председника 

општине Неготин, дана 30. децембра 2019. године, због подношења оставке. 
 

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

 
  
 
Број:016-31/2019-I/07 
30.12.2019. године 
Неготин 
 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
ПРЕДСЕДНИК, 

мр Милан Уруковић, с.р. 
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На основу члана 39. став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 

129/2007,83/2014 – др. закон,101-др. закон и 47/2018), члана 59. став 2. Статута општине 
Неготин(„Службени лист општине Неготин“ број 4/2019) ,Скупштина општине Неготин, на  
седници одржаној дана 30. децембра 2019. године доноси 
 
 

О Д Л У К А 
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ЗАМЕНИКУ  ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ 

ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
 

 
Члан 1. 

 
          Утврђује се да Богдану Гугићу из Прахова , престаје функција  заменика  председника 

Скупштине општине Неготин, дана 30. децембра 2019. године, због подношења оставке. 
 

Члан 2. 
 

Ову Одлуку објавити у „Службеном листу општине Неготин“. 
 

  
 
Број:016-32/2019-I/07 
30.12.2019. године 
Неготин 
 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
ПРЕДСЕДНИК, 

мр Милан Уруковић, с.р. 
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На основу члана 32. тачкa 10. и члана 39.став 2. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник 

РС“,бр. 129/2007, 83/2014-др.закон , 101/2016-др. закон и 47/2018) и члана 40. тачка 14. и члана 
59.став 2. Статута општине Неготин („Сл.лист општине Неготин“, бр. 4/2019), Скупштина општине 
Неготин на седници одржаној дана 30.12.2019. године, донела је  
 
 
 

О Д Л У К У 
О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

 
Члан 1. 

 
  БИРА СЕ ГОРАН ЈОВАНОВИЋ, дипломирани инжењер електротехнике, за заменика 
председника Скупштине општине Неготин, на време  до истека мандата Скупштине општине 
Неготин.  
 

Члан 2. 
 
  Ову Одлуку објавити у „Службеном листу општине Неготин“. 
 
 
 
 
 Број: 016-33/2019-I/07  
Дана: 30.12.2019. године  
Неготин  
 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
ПРЕДСЕДНИК, 

мр Милан Уруковић,с.р. 
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На основу члана 32. тачкa 12. и члана 43. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник 

РС“,бр. 129/2007, 83/2014-др.закон , 101/2016-др. закон и 47/2018) и члана 40. тачка 16. и члана 63. 
Статута општине Неготин („Сл.лист општине Неготин“, бр. 4/2019), Скупштина општине Неготин 
на седници одржаној дана 30.12.2019. године, донела је  
 
 
 

О Д Л У К У 
О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

 
Члан 1. 

 
  БИРА СЕ БОГДАН ГУГИЋ, дипломирани хемичар, за заменика председника општине 
Неготин, на време  до истека мандата Скупштине општине Неготин.  

 
Члан 2. 

 
 Заменик председника општине налази се на сталном раду у Општини и остварује права по 

Закону и Статуту општине.  
 

Члан 3. 
 
  Ову Одлуку објавити у „Службеном листу општине Неготин“. 
 
 
 
 
 Број: 016-34/2019-I/07  
Дана: 30.12.2019. године  
Неготин  
 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
ПРЕДСЕДНИК, 

мр Милан Уруковић,с.р. 
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Скупштина општине Неготин, на основу члана 46. став 1. Закона о планирању и изградњи 
("Службени гласник РС", бр.72/09, 81/09-испр.,64/10-одлука УС,24/11, 121/12, 42/13, одлука УС, 
50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19-др.закон), члана 32. 
Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког 
планирања (“Сл.гласник РС број 32 од 03.05.2019.год), Мишљењу Комисије за планове општине 
Неготин број:350–265/2019-IV/02-1 од 28.11.2019.године и члана 40. став 1. тачка 5. Статута 
општине Неготин ("Службени лист општине Неготин", број 4/19), на седници одржаној дана 
30.12.2019. године, донела је  

  
ОДЛУКУ 

О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА НА 
ГРАНИЧНОМ ПРЕЛАЗУ „ КУСЈАК-ЂЕРДАП II“  

 
Члан 1. 

Овом Одлуком приступа се изради Плана детаљне регулације за изградњу објеката на 
граничном прелазу „Кусјак – Ђердап II“. 
 

Члан 2. 
              ПЛАНСКИ ОСНОВ: Просторни план општине Неготин („Службени лист општине Неготин“, 
 бр. 16/11); Просторни план подручја посебне намене међународног водног пута Е80 – Дунав, 
Паневропски коридор VII („Службени гласник РС“, бр. 14/15). 

ПРАВНИ ОСНОВ: Закон о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр.72/09, 
81/09-испр.,64/10-одлука УС,24/11, 121/12, 42/13, одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 
132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19); Правилник  о садржини, начину и поступку израде докумената 
просторног и урбанистичког планирања ("Службени гласник РС", број 32/19); Одлука о отварању 
граничног прелаза „Ђердап II“ према Румунији ("Службени гласник РС", број 112/06). 

Члан 3. 
План детаљне регулације обухвата део површине државног пута IIА реда бр.168 (веза са 

државним путем IБ реда бр. 35 - Душановац - државна граница са Румунијом / гранични прелаз 
Кусјак), од укрштања са државним путем IIБ реда бр. 400 (Неготин - Радујевац - Прахово - 
Самариновац - веза са државним путем 168) до Дунава и Хидроелектране „Ђердап II“, на подручју  
општине Неготин, КО Душановац - к.п. бр. 19788/8 (површине око 4 hа) и суседне катастарске 
парцеле у непосредном окружењу граничног прелаза „Кусјак – Ђердап II“, у оквиру којих ће се 
дефинисати планиране површине и објекти у функцији друмског граничног прелаза за међународни 
путнички и теретни саобраћај. Укупна површина ширег обухвата у оквиру којег се налази и 
оријентациона зона функционалног дела граничног прелаза изнпси око 40 hа. 

Члан 4. 
  Просторни планом општине Неготин, на предметној локацији планиран је гранични прелаз 

 „Ђердап II“. Просторним планом подручја посебне намене међународног водног пута Е80 – Дунав 
(Паневропски коридор VII), на предметној локацији предвиђено је спровођење просторним планом 
јединице локалне самоуправе. 
               ПОДЛОГА ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА: Графички део Плана израђује се на овереном катастарско 
 топографском плану у одговарајућој размери.  

Члан 5. 
Основни принципи просторног развоја су: 

1. примена савремених принципа у планирању, уређењу и заштити простора; 
2. заштита јавног интереса; 
3. заштита, уређење и одрживо коришћење природног и културног наслеђа; 
4. унапређење животне средине. 

 Члан 6. 
Циљеви израде ПДР-а су: 
1) стварање планског основа за изградњу друмског граничног прелаза за међународни путнички и 

теретни саобраћај, на државном путу IIА реда бр.168, уз успостављање везе са суседном 
Румунијом преко бране главног хидроенергетског и пловидбеног система „Ђердап 2“, на 863 
километру реке Дунав (код Прахова). 

2) повећање саобраћајне проточности и квалитета обављања послова пасошке, царинске и 
инспекцијске контроле роба и путника (од стране корисника простора: Управе граничне 
полиције и Управе царина), избором типа граничног прелаза (тангенцијални) и 
комплементарних садржаја (зоне путничко-царинског и робно-царинског терминала), као и 
изградњом одговарајуће саобраћајне и комуналне инфраструктуре и уређењем јавних 
површина. 
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3) раздвајање површина јавне и остале намене и регулација површина и објеката јавне намене. 
4) дефинисање правила уређења, правила грађења и начина коришћења земљишта; 
5) дефинисање услова и мера заштите животне средине, природних и културних добара, 

енергетске ефикасности, приступачности и заштите од елементарних непогода и акцидената. 
Члан 7. 

Концепт намене простора обухвата земљиште за површине и објекте јавне намене 
(грађевинско земљиште) и остале намене. На грађевинском земљишту у оквиру јавне намене 
извршиће се просторна организација свих функционалних целина граничног прелаза. 

Концепт решења обухвата диспозицију планираних површина и објеката по зонама и 
наменама, у складу са технолошким потребама и захтевима процеса граничне контроле.    

Члан 8. 
План се ради у две фазе: Елаборат за рани јавни увид  и Нацрт плана. 
Елаборат за рани јавни увид  садржи елементе потребне за упознавање јавности са општим 

циљевима, сврхом израде Плана, могућим решењима и ефектима планирања. 
Нацрт плана садржи текстуални део са правилима уређења, мерама и условима заштите и 

правилима грађења, графички део и Документациону основу. 
Члан 9. 

Рок за израду Елабората за рани јавни увид је 30 радних дана од дана доношења Одлуке о 
изради Плана. 

Рок за израду Нацрта Плана је 30 радних дана од дана достављања Извештаја о обављеном 
раном јавном увиду, од стране Комисије за планове општине Неготин. 

Члан 10. 
Средства за финансирање сносиће Наручилац: Република Србија - Републичка дирекција за 

имовину Републике Србије. 
Члан 11. 

План детаљне регулације за изградњу објеката на граничном прелазу „Кусјак – Ђердап II“ 
израдиће ЈП ''Урбанизам''- Крагујевац. 

Члан 12. 
Рани јавни увид и јавни увид Плана детаљне регулације за изградњу објеката на граничном 

прелазу „Кусјак – Ђердап II“ обавиће Комисија за планове општине Неготин у просторијама 
Општинске управе, ул.Станка Пауновића 1а, Неготин. 

Члан 13. 
За израду Плана детаљне регулације за изградњу објеката на граничном прелазу „Кусјак – 

Ђердап II“, Одлука о потреби израде или неприступању изради Стратешке процене утицаја плана на 
животну средину доноси се сагласно Мишљењу Општинске управе Неготин - Одељење за 
урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине - Служба за заштиту животне средине. 

Члан 14. 
Елаборат Плана детаљне регулације за изградњу објеката на граничном прелазу „Кусјак – 

Ђердап II“, израдиће се у 6 примерка оригинала у аналогном и дигиталном облику. 
Члан 15. 

 Саставни део ове одлуке је графички прилог „Ортофото подлога са границом обухвата 
 Плана детаљне регулације“. 

Члан 16. 
           Текстуални и графички део плана се израђује у по четири примерака у аналогном и дигиталном облику.    

Члан 17. 
           Ову одлуку објавити у "Службеном листу општине Неготин" и Централном регистру планских докумената 
         
 
Број: 350-284/2019-I/07 
Дана: 30.12.2019. године 
Неготин                            
 
        

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
ПРЕДСЕДНИК, 

мр Милан Уруковић,с.р. 
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На основу члана   117. став 3. тачка 4. и члана 116. став 5. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“,бр. 88/2017, 27/2018-др. закон и 10/2019 и 27/2018-др. 
закон), члана 40. тачка 69. Статута општине Неготин („Сл. лист општине Неготин“, број: 4/2019), 
Скупштина општине Неготин, на седници одржаној 30.12.2019. године, донела је 
 
 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА  О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ 
ШКОЛЕ „ MOMЧИЛО РАНКОВИЋ “ У РАЈЦУ 

 
 

Члан 1. 
 

У Решењу о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Момчило Ранковић“ у Рајцу 
(„Сл. лист општине Неготин“, број 35/2018 ) врши се следећа измена: 
 

I-РАЗРЕШАВА СЕ дужности, члан Школског одбора Основне школе „Момчило Ранковић“ у 
Рајцу, и то : 

-  Драгана Бабић, представник из реда запослених 
 

       II-ИМЕНУЈУ СЕ за члана Школског одбора Основне школе „Момчило Ранковић“ у Рајцу, и 
то: 

- Сузана Стaнојевић, представник из реда запослених 
 

                                                                    Члан 2. 
                   
             Мандат новоименованог члана Школског одбора Основне школе „Момчило Ранковић“ у 
Рајцу, из члана 1. овог решења, траје до истека мандата Школског одбора  Основне школе 
„Момчило Ранковић“ у Рајцу.  
 

   Члан 3. 
 

       Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Неготин“. 
 
 
Број: 022-53/2019-I/07 
Дана: 30.12.2019. године 
Неготин 
 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
ПРЕДСЕДНИК, 

мр Милан Уруковић, с.р. 
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     На основу члана 121. став 1. и 2. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, бр. 88/017 и 27/018-др. закон), члана 3. став 4. Правилника о општинском савету 
родитеља („Сл. гласник РС“, бр. 72/018) и члана 40. тачка 69.  Статута општине Неготин („Сл.лист 
општине Неготин“, бр. 4/2019), Скупштина општине Неготин, на седници одржаној дана 30.12.2019. 
године, донела је 
 

РЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ ОПШТИНСКОГ САВЕТА РОДИТЕЉА OПШТИНЕ НЕГОТИН 

 
I 
 

ИМЕНУЈЕ СЕ Општински савет родитеља општине Неготин за школску 2019/2020. 
годину, који чине представници савета родитеља свих васпитно- образовних и образовно-васпитних 
на територији општине Неготин, у саставу: 

 
1. Представници Неготинске гимназије, Неготин: 
     - Звонко Живковић, члан 
     - Маја Мицић Рајчић, заменик члана 
 
2. Представници Техничке школе,  Неготин: 
     - Милан Черчелановић, члан 
     - Зоран  Буквић, заменик члана 
 
3. Представници Пољопривредне школе „Рајко Боснић“, Неготин: 
     -  Денис  Павличић, члан 
     -  Весна  Вулпић заменик члана 
 
4. Представници Уметничке школе „Стеван Мокрањац“, Неготин: 
     -  Драгутин  Царановић, члан 
     -  Бобан  Милосављевић заменик члана 
 
5. Представници ОШ „12. СЕПТЕМБАР“, Неготин: 
     -  Гордана  Бранковић Васиљевић, члан 
     -  Бранислава  Стевановић, заменик члана 
 
6. Представници ОШ „Вера Радосављевић“,  Неготин: 
     -  Мирјана  Јеврић, члан 
     -  Бранкица  Јовић, заменик члана 
 
7. Представници ОШ „Бранко Радичевић“, Неготин: 
     -  Вања  Кицурић ,члан 
     -  Јована  Младеновић, заменик члана 
 
8. Представници  ОШ „Вук Караџић“, Неготин: 
     -  Љубисав  Божиловић,члан 
     -  Данијела  Петковић Петровић, заменик члана 
 
9. Представници ОШ „Момчило Ранковић“ Рајац: 
     -  Данијела  Павловић, члан 
     -  Нена  Николић, заменик члана  
 
10. Представници ОШ „Стеван Мокрањац“, Кобишница: 
      - Живорад  Војводановић, члан 
      - Ирена Крушковић, заменик члана 
 
 
11. Представници ОШ „Хајдук Вељко“,  Штубик: 
       - Мирољуб  Миладиновић, члан 
       - Горан Ђурић, заменик члана 
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12. Представници ОШ „Павле Илић Вељко“, Душановац: 
       -   Штефица  Милосављевић,члан 
       -   Жаклина  Предић, заменик члана 
 
13. Представници ОШ „Павле Илић Вељко“, Прахово: 
      - Драган  Богојевић, члан 
      -  Бранкица  Ђокић, заменик члана  
 
14. Представници ОШ „Јован Јовнаовић Змај“, Јабуковац: 
      -  Јавор  Туфаревић,члан  
      -  Маријана Симић,заменик члана 
 
15. Представници ОШ „Бранислав Нушић“ ,Уровица: 
      -  Дивна Бордејевић, члан 
      -  Соња Петровић, заменик члана 
 
 16. Представници Предшколске установе „Пчелица“ Неготин: 
       - Драган Гмитровић,члан 
       - Бојан Мариновић.     

II 
 

 Општински савет родитеља има председника и заменика председника, које бирају чланови 
већином гласова од укупног броја чланова Општинског савета. 
 

III 
 

 Општински савет родитеља: 
             -даје мишљење, иницира акције и предлаже мере за остваривање права детета, унапређивање 
образовања, васпитања и безбедности деце, односно ученика у општини; 

 -учествује у утврђивању општинских планова и програма који су од значаја за остваривање 
образовања, васпитања и безбедности деце; 

-прати и разматра могућности за унапређивање једнаког приступа, доступности и 
могућности  образовања и васпитања за децу, односно ученике, спречавања социјалне 
искључености деце односно ученика из угрожених и осетљивих група на територији општине; 

-пружа подршку савету родитеља свих установа на територији општине у вези са питањима  
из њихове надлежности; 

 -заступа интересе деце и ученика општине у ситуацијама које су од значаја за 
унапређивање њиховог образовања, васпитања, безбедности и добробити на територији општине; 

-сарађује са организацијама које делују у области образовања и васпитања, заштите 
здравља, социјалне заштите, културе, заштите и унапређења права детета и људских права; 

 -обавља и друге послове у вези са образовањем и васпитањем на територији општине. 
IV 

Општински савет родитеља саставља полугодишњи извештај о свом раду и доставља га 
установама за које је Општински савет родитеља именован и Скупштини општине Неготин. 
     

V 
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Неготин“. 

                    
Број: 610-142/2019-I/07 
Дана: 30.12.2019. године 
Неготин 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
ПРЕДСЕДНИК, 

мр Милан Уруковић,с.р. 
 
 
 
 
 
 
 



Број 19  Страна 1499                   „Службени лист општине Неготин“                             31.12.2019. 
 

 
На основу члана  7, 11, 15. и 60. Закона о финансирању локалне самоуправе (,,Службени 

гласник РС,,, број: 62/2006, 47/2011, 93/2012, 83/2016, 104/2016-др. закон и 89/2018-усклађени 
дин. изн.,95/2018 – др. закон и 86/2019- усклађени дин. изн.), члана 20. став 1. тачка 13. и 
члана 32. став 1. тачка 3. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС,,, бр. 
129/2007, 83/2014 – др.закон, 101/2016– др.закон и 47/2018) и члана 40. став 1. тачка 3. 
Статута општине Неготин (,,Службени лист општине Неготин“, број: 4/2019), Скупштина 
општине Неготин, на седници одржаној 30.12. 2019. године, доноси 

 
 

O Д Л У К У 
О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА 

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
 

Члан 1. 

Овом Одлуком уводе се локалне комуналне таксе (у даљем тексту: комуналне таксе) 
за коришћење права, предмета и услуга на територији општине Неготин и утврђују се 
обвезници,  висина, олакшице, рокови и начин плаћања локалне комуналне таксе. 

 

Члан 2. 

Комунална такса уводи сe за : 

 
1) истицање фирме на пословном простору; 
2) држање моторних, друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и 

машина; 
3) држање средстава за игру („забавне игре“); 

 

Члан 3. 

Обвезник комуналне таксе (у даљем тексту: обвезник) јесте корисник права, 
предмета и услуга за чије је коришћење прописано плаћање комуналне таксе. 

Комуналне таксе не плаћају се за коришћење права, предмета и услуга од стране 
државних органа и организација, органа и организација територијалне аутономије и јединица 
локалне самоуправе, као и од стране субјеката према којима општина Неготин врши права 
оснивача. 

 

Члан 4. 

Таксена обавеза настаје даном почетка коришћења права, предмета или услуге за 
чије је коришћење прописано плаћање комуналне таксе. 

Таксена обавеза траје док траје коришћење права, предмета или услуге. 
 

Члан 5. 

Обвезници за истицање фирме на пословном простору и за држање средстава за игру 
- "забавне игре" дужни су да поднесу пријаву за утврђивање обавезе по основу локалне 
комуналне таксе Општинској управи општине Неготин, Одељењу за буџет, финансије и 
локалну пореску администрацију (у даљем тексту: локална пореска администрција). 

Обвезник комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору у обавези је да 
до 30. марта године за коју се врши утврђивање локалне комуналне таксе за истицање фирме 
на пословном простору, локалној пореској администрацији поднесе пореску пријаву са 
следећим прилозима: 
1)  биланс успеха извештајне године достављен надлежном органу за статистичке и друге 

потребе, и 
2)  обавештење о разврставању. 

Обвезник комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору и комуналне таксе за 
држање средстава за игру - "забавне игре", дужан је да поднесе пријаву локалној пореској 
администрацији у року од 15 дана по: 
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1) почетку коришћења права, предмета и услуга, 
2) настанку промене у пословању од значаја за утврђивање комуналне таксе. 

Пријава за утврђивање комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору 
подноси се на обрасцу ЛКТ који је саставни део ове Одлуке - Прилог 1. 

Пријава за утврђивање комуналне таксе за држање средстава за игру - "забавне игре" 
подноси се на обрасцу ЗИ који је саставни део ове Одлуке - Прилог 2. 

 

Члан 6. 

За комуналну таксу која се утврђујe у годишњем износу решењем локалне пореске 
администрације обвезник је дужан да до донешења решења о утврђивању комуналне таксе за 
текућу годину, плаћа аконтације у висини и на начин утврђеним решењем о утврђивању 
локалне комуналне таксе за претходну годину. 

Разлику између комуналне таксе утврђене решењем за текућу годину и аконтационо 
плаћеног износа комуналне таксе, обвезник је дужан да уплати у року од 15 дана од дана 
достављања решења о утврђивању комуналне таксе за текућу годину. 

Уколико обавезе плаћања комуналне таксе настане у току године, а пријава није 
поднета односно у поступку инспекцијског надзора је утврђен почетак коришћења права, 
предмета или услуге за чије је коришћење прописано плаћање комуналне таксе, обвезник је 
дужан да комуналну таксу плати  у року од 15 дана од дана достављања решења којим му се 
утврђује обавеза плаћања комуналне таксе. 

Обвезници, којима се у текућој години утврђује комунална такса решењем локалне 
пореске администрације за претходне године применом прописа важећих у време настанка 
обавезе за плаћање комуналне таксе, рок за плаћање обавезе је 15 дана од дана достављања 
решења којима им се утврђује комунална такса за претходне године. 

 

Члан 7. 

Комуналне таксе из члана 2. став 1. тачка 1) и 2) утврђују се у годишњем износу, а 
тачка 3) утврђује се у дневном износу. 
 

Члан 8. 

Обвезник комуналне таксе подноси пријаву најкасније у року од 15 дана од дана 
почетка коришћења права, предмета и услуга за које је уведена комунална такса. 

Обвезник комуналне таксе дужан је да сваку насталу промену пријави надлежном 
органу у року од 15 дана од дана настанка промене. 

 

Члан 9. 

Уплата прихода од комуналних такси врши се на одговарајуће уплатне рачуне код 
Управе за трезор Републике Србије, прописане Правилником o условима и начину вођења 
рачуна за уплату јавних прихода и распореду средстава са тих рачуна. 

 

Члан 10. 

У погледу начина утврђивања комуналне таксе, обрачунавање, застарелости, наплате, 
рокова за плаћање, обрачуна камате и осталог примењују се одредбе Закона о пореском 
поступку и пореској администрацији. 

 

Члан 11.  

Утврђивање, контролу и наплату комуналне таксе вршиће локална пореска 
администрација за:  
1) истицање фирме на пословном простору;  
2) држање средстава за игру ("забавне игре"). 
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Контролу и наплату комуналне таксе, у име и за рачун буџета општине Неготин, за 
држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина 
врши Министарство унутрашњих послова, Дирекција полиције, Полицијска станица Неготин 
приликом регистрације возила.  

 

Члан 12.   

Надзор над применом ове одлуке врши надлежана инспекција. 

 

Члан 13. 

Саставни део ове Одлуке представља таксена тарифа утврђена за поједина права, 
предмете и услуге. 

 

Члан 14. 

Новчаном казном од 15.000 динара казниће се за прекршај физичко лице таксени 
обвезник који у прописаном року не поднесе пријаву о настанку обавезе или пријаву о 
промени која утиче на утврђену обавезу плаћања локалне комуналне таксе. 

Новчаном казном од 50.000 динара казниће се и предузетник који учини прекршај из 
става 1. овог члана. 

 

Члан 15. 

Новчаном казном од 100.000 динара казниће се за прекршај правно лице које у 
прописаном року не поднесе пријаву о настанку обавезе или пријаву о промени која утиче на 
утврђену обавезу плаћања локалне комуналне таксе. 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у правном лицу 
новчаном казном од 15.000 динара. 

 

Члан 16. 

Даном почетка примене ове Одлуке престаје да важи Одлука о локалним 
комуналним таксама на територији општине Неготин (,,Службени лист општине Неготин,, 

број: 33/2018 и 2/2019). 

 

Члан 17. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ,,Службеном листу 
општине Неготин“, а примењиваће се од 01. јануара 2020. године. 

 

 
Број: 434-17/2019-I/07 
Дана: 30.12.2019.године 
Н е г о т и н  
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ТАРИФА 

ЛОКАЛНИХ КОМУНАЛНИХ ТАКСИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
 

Тарифни број 1 
За истицање фирме на пословном простору утврђује се локална комунална такса у 

годишњем износу и то за: 

1) правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у 
средња правна лица, као и предузетници, микро и мала правна лица која имају годишњи 
приход преко 50.000.000 динара (осим предузетника и правних лица која обављају делатност: 
банкарства, осигурања имовине и лица, производње и трговине нафтом и дериватима нафте, 
производње и трговине на велико дуванским производима, производње цемента, поштанских, 
мобилних и телефонских услуга, електропривреде, казина, коцкарница, кладионица, бинго 
сала и пружања коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека), фирмарину плаћају у 
износу од две просечне зараде;  

2) правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у 
велика правна лица, (осим предузетника и правних лица која обављају делатност: банкарства, 
осигурања имовине и лица, производње и трговине нафтом и дериватима нафте, производње 
и трговине на велико дуванским производима, производње цемента, поштанских, мобилних и 
телефонских услуга, електропривреде, казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и 
пружања коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека), фирмарину плаћају у износу од 
три просечне зараде; 

3) правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у 
велика, средња, микро и мала правна лица, у смислу закона којим се уређује рачуноводство и 
предузетници, а обављају делатности банкарства, осигурања имовине и лица, производње и 
трговине на велико дуванским производима, производње цемента, поштанских, мобилних и 
телефонских услуга, електропривреде, казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и 
пружања коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека, фирмарну плаћају у износу од 
десет просечних зарада;      

4) правна лица која обављају делатност производње и трговине нафтом и 
дериватима нафте, а према закону којим се уређује рачуноводство су разврстана у: 

(1) велика правна лица фирмарину плаћају у износу од десет просечних зарада; 

(2) средња правна лица фирмарину плаћају у износу од осам просечних зарада; 

(3) мала, микро правна лица и предузетници фирмарину плаћају у износу од шест 
просечних зарада. 

Под просечном зарадом у смислу тачке 1), 2), 3) и 4) става 1. овог тарифног броја, 
сматра се просечна зарада по запосленом остварена на територији општине Неготин у 
периоду јануар-август године која претходи години за коју се утврђује фирмарина односно 
2019. години, и која према подацима Републичког завода за статистику износи 63.268,00 
динара. 

Фирма је сваки истакнути назив или име које упућује на то да правно лице (у 
седишту или огранку или представништву) или физичко лице (у седишту или издвојеном 
месту) обавља делатност, без обзира да ли се обележје налази са улице, у ходнику, дворишту, 
на степеништу, на улазним вратима или на неком другом месту објекта где се налази 
пословна просторија у којој обавља делатност. 

Ако обвезник има више истакнутих фирми на истом објекту такса се плаћа само за 
једну. 

Таксена обавеза настаје даном почетка обављања делатности под којом се 
подразумева: 

            1.  дан регистрације правног лица код надлежног регистрационог органа,  
2. дан почетка обављања делатности предузетника наведен у решењу регистрационог 
органа,  
3. дан доношења одлуке о образовању огранка привредног друштва или регистрације 
огранка привредног друштва, када је регистрација огранка обавезна у складу са посебним 
законом,  
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4. дан регистрације представништва страног правног лица, 
5. дан регистрације издвојеног места за обављање делатности предузетника или почетак 
обављања делатности у издвојеном месту. 

Обвезник који не обавља делатност у току целе пословне године (основан у току 
године, привремена одјава обављања делатности у току године, престанак обављања 
делатности) плаћа таксу сразмерно времену обављања делатности у односу на годишњи 
износ таксе за ту делатност, с тим да је дужан да о наведеним чињеницама обавести локалну 
пореску администрацију у року од 15 дана од настанка промене. 

Обвезнику из става 1. тачка 1) и тачка 2) овог тарифног броја који на територији 
општине Неготин обавља делатност у више пословних објеката комунална такса за истицање 
фирме на пословном простору утврђује се и наплаћује за сваки објекат у коме обавља 
делатност и на коме истиче фирму и то за један објекат пун износ комуналне таксе, а за сваки 
наредни до пет пословних објеката плаћа комуналну таксу у висини 50% од прописане таксе, 
а за сваки наредни преко пет пословних објеката плаћа комуналну таксу у висини 20% од 
прописане таксе. 

Обвезнику из става 1. тачка 3) и 4) овог Тарифног броја утврђује се и наплаћује 
комунална такса за истицање фирме на пословном простору: 

1) у коме обавља неку од наведених делатности и то за један објекат пун износ 
комуналне таксе, а за сваки наредни до пет пословних објеката плаћа комуналну таксу у 
висини 50% од прописане таксе, а за сваки наредни преко пет пословних објеката плаћа 
комуналну таксу у висини 20% од прописане таксе; 

2) у којима не обавља неку од наведених делатности 10% од прописане таксе. 

Обвезник је дужан да таксу из овог тарифног броја плаћа до 15 у месецу за 
претходни месец. 

Тарифни број 2 

1. За држање моторних, друмских и прикључних возила осим пољопривредних 
возила и машина, утврђује се комунална такса у годишњем износу према радној запремини 
мотора и то: 

1) за теретна возила:     

– за камионе до 2 т носивости до 1.750 динара,  

– за камионе од 2 т до 5 т носивости  до 2.330 динара,  

– за камионе од 5 т до 12 т носивости до  4.060  динара, 

– за камионе преко 12 т носивости  до  5.800 динара, 

2) за теретне и радне приколице (за путничке аутомобиле) до  580 динара, 

3) за путничка возила:  

– до 1.150 цм³ до  580 динара, 

– преко 1.150 цм³  до 1.300 цм³ до 1.150 динара, 

– преко 1.300 цм³  до 1.600 цм³  до 1.740 динара, 

– преко 1.600 цм³  до 2.000 цм³  до 2.330 динара, 

– преко 2.000 цм³  до 3.000 цм³  до 3.510  динара, 

– преко 3.000 цм³   до 5.800 динара, 

4) за мотоцикле:              
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– до 125 цм³ до 466 динара, 

– преко 125 цм³  до 250 цм³  до  690 динара, 

– преко 250 цм³  до 500 цм³   до  1.150 динара, 

– преко 500 цм³  до 1.200 цм³ до  1.410 динара, 

– преко 1.200 цм³  до  1.740 динара, 

5) за аутобусе и комби бусеве по регистрованом седишту   до 50 динара, 

6) за прикључна возила – теретне приколице, полуприколице и специјалне теретне 
приколице за превоз одређених врста терета:            

– 1 т носивости до  470 динара, 

– од 1 т до 5 т носивости  до  810 динара, 

– од 5 т до 10 т носивости  до 1.100 динара, 

– од 10 т до 12 т носивости  до 1.520 динара, 

– носивости преко 12 т до  2.330 динара, 

7) за вучна возила (тегљаче):    

– чија је снага мотора до 66 киловата  до 1.740 динара, 

– чија је снага мотора од 66 до 96 киловата до 2.330 динара, 

– чија је снага мотора од 96 до 132 киловата  до  2.930 динара, 

– чија је снага мотора од 132 до 177 киловата  до  3.510 динара, 

– чија је снага мотора преко 177 киловата до 4.660 динара, 

8) за радна возила, специјална адаптирана возила за превоз реквизита за путујуће 
забаве, радње и атестирана специјализована возила за превоз пчела до 1.150 динара. 

    Тарифни број 3 

За држање средстава за игру „забавне игре“ утврђује се локална комунална такса 
дневно и то 10 динара по апарату за забавне игре (компјутери, флипери, билијари и сл.). 

Под забавним играма у смислу овог тарифног броја сматрају се игре на рачунарима, 
симулаторима, видео-аутоматима, флиперима и другим сличним направама које се стављају у 
погон помоћу новца или жетона, као и пикадо, билијар и друге сличне игре, у којима се 
учествује уз наплату, а у којима учесник не може остварити добитак у новцу, стварима, 
услугама или правима, већ право на једну или више бесплатних игара исте врсте. 

Таксу из овог тарифног броја плаћа корисник простора у коме се држи (приређује) 
забавна игра, на основу задужења локалне пореске администрације. 

Обвезник је дужан да таксу из овог тарифног броја плаћа до 15 у месецу за 
претходни месец. 

 

 
 
                              
 
                                       

 



Број 19  Страна 1505                   „Службени лист општине Неготин“                             31.12.2019. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
Општина Неготин 
Општинска управа 
Одељење за буџет, финансије и локалну пореску администрацију 
 

 
Образац ЛКТ  

Прилог 1  
 

ПРИЈАВА 
ЗА ЛОКАЛНУ КОМУНАЛНУ ТАКСУ ЗА ИСТИЦАЊЕ ФИРМЕ за 20____. годину  

   

1. ПОДАЦИ О ТАКСЕНОМ ОБВЕЗНИКУ  

   

1.1  Фирма - пословно име  

   

1.2  Порески идентификациони број (ПИБ)  

   

1.3  Име и презиме власника (оснивача)  

   

1.4  Матични број (правног лица, односно предузетника)  

   

1.5  Јединствени матични број грађана (ЈМБГ)  

   

1.6  Подаци о седишту / пребивалишту  

   
 

   1.6.1. Адреса, телефон, факс, Е-маил  

   

2. ПОДАЦИ О ДЕЛАТНОСТИ (ИСТАКНУТОЈ ФИРМИ)  

   

2.1  Претежна делатност (назив и шифра)  

  

2.1.1  Адреса објекта-седишта на коме је истакнута фирма  

   

2.1.2  Датум почетка обављања делатности  

   

2.2.  Број истакнутих фирми ван пословног седишта  

   

3. ОСТВАРЕН ГОДИШЊИ ПРИХОД У ПЕРИОДУ 01.01. - 31.12.20-____. године (у 000 динара)  

   
 
 

4. ПОДАТАК О РАЗВРСТАВАЊУ ПРАВНОГ ЛИЦА  
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4.1.  ВЕЛИКО ПРАВНО ЛИЦЕ  

4.2.  СРЕДЊЕ ПРАВНО ЛИЦЕ  

4.3.  МАЛО ПРАВНО ЛИЦЕ  

4.4. МИКРО ПРАВНО ЛИЦЕ 

   

5. ТАКСЕНИ ОБВЕЗНИК ОБАВЉА ДЕЛАТНОСТ И ИСТИЧЕ ФИРМУ НА СЛЕДЕЋИМ ПОСЛОВНИМ ЈЕДИНИЦАМА 
(НАВЕСТИ НАЗИВ, АДРЕСУ, ШИФРУ ДЕЛАТНОСТИ И ДАТУМ ПОЧЕТКА ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ СВАКОГ 
ОБЈЕКТА) - УКОЛИКО ОБВЕЗНИК ИМА ВИШЕ ОБЈЕКАТА, ИСТЕ НАВЕСТИ У ПОСЕБНОМ ПРИЛОГУ ИЛИ  НА 
ПОЛЕЂИНИ ПРИЈАВЕ.  

   

Р.Б.  НАЗИВ ПОСЛОВНЕ ЈЕДИНИЦЕ  АДРЕСА ПОСЛОВНЕ ЈЕДИНИЦЕ  ШИФРА ДЕЛ.  ДАТУМ ПОЧ. ОБАВЉ. ДЕЛ.  

5.1              

5.2              

5.3              

5.4              

5.5             

НАПОМЕНА: На основу члана 8. Одлуке о локалним комуналним таксама на територији општине Неготин 
обвезници комуналне таксе су дужни да сваку насталу промену пријаве у року од 15 дана од дана настанка 
промене (нпр. решење о привременој одјави, решење о промени делатности, решење о промени седишта.....).  

6. НАПОМЕНА ОБВЕЗНИКА КОМУНАЛНЕ ТАКСЕ  

   

   

   

   

Попуњава подносилац пријаве  
 

Под кривичном и 
материјалном одговорношћу 
изјављујем да су подаци у 
пријави потпуни и тачни:  

 

    

____________________  ____________________  M.П. ____________________  

(место)  (датум)     (потпис одговорног лица - подносиоца пријаве)  

   
 

Попуњава Општинска управе 
општине Неготин 

 

Потврда о пријему 
пријаве  
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Образац ЗИ  
Прилог 2  

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
Општина Неготин 
Општинска управа 
Одељење за буџет, финансије и локалну пореску администрацију 
 
 

ПРИЈАВА 
ЗА ЛОКАЛНУ КОМУНАЛНУ ТАКСУ ЗА ДРЖАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ИГРУ за 20___ годину  

   

1. ПОДАЦИ О ТАКСЕНОМ ОБВЕЗНИКУ  

   

1.1  Фирма - пословно име  

   

1.2  Порески идентификациони број (ПИБ)  

   

1.3  Име и презиме власника (оснивача)  

   

1.4  Матични број (правног лица, односно предузетника)  

   

1.5  Јединствени матични број грађана (ЈМБГ)  

   

1.6  Подаци о седишту / пребивалишту  

   
 

 1.6.1. Адреса, телефон, факс, Е-маил  

   

2. ПОДАЦИ О ДЕЛАТНОСТИ  

   

2.1  Претежна делатност (назив и шифра)  

   

2.1.1  Адреса објекта у коме се приређују забавне игре  

   

2.1.2  Адреса објекта у коме се приређују забавне игре  

   

3. ТАКСЕНИ ОБВЕЗНИК ОБАВЉА ДЕЛАТНОСТ ПРИРЕЂИВАЊА ЗАБАВНИХ ИГАРА СЛЕДЕЋИМ АПАРАТИМА  
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Р.Б.  ВРСТА АПАРАТА  МАРКА/ТИП  УКУПАН БРОЈ АПАРАТА  СЕРИЈСКИ БРОЈ АПАРАТА  

3.1              

3.2              

3.3              

3.4              

3.5              

3.6              

3.7              

НАПОМЕНА: На основу члана 8. Одлуке о локалним комуналним таксама на територији општине Неготин 
обвезници комуналне таксе су дужни да сваку насталу промену пријаве у року од 15 дана од дана настанка 
промене.  

5. НАПОМЕНА ОБВЕЗНИКА КОМУНАЛНЕ ТАКСЕ  

   

   

   

Попуњава подносилац пријаве  
 

Под кривичном и 
материјалном одговорношћу 
изјављујем да су подаци у 
пријави потпуни и тачни:  

 

   
 

____________________  ____________________  M.П. ____________________  

(место)  (датум)     (потпис одговорног лица - подносиоца пријаве)  

   
 

Попуњава Општинска управе 
општине Неготин 

 

Потврда о пријему 
пријаве  
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 На основу члана 136. став 2. и 137. став 1. Закона о накнадама за коришћење јавних добара 
(,,Службени гласник РС,,, број: 95/18 и 49/19), члана 20. став 1. тачка 13. и члана 32. став 1. тачка 3. 
Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС,,, бр. 129/2007, 83/2014 – др.закон,101/2016– 
др.закон и 47/2018), члана 7. Закона о финансирању локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 
62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 - усклађени дин. изн., 125/2014 - усклађени дин. изн., 95/2015 - 
усклађени дин. изн., 83/2016, 91/2016 - усклађени дин. изн., 104/2016 - др. закон, 96/2017 - усклађени 
дин. изн., 89/2018 - усклађени дин. изн., 95/2018 - др. закон и 86/2019 - усклађени дин. изн.), Уредбе 
о критеријумима за одређивање активности које утичу на животну средину према степену 
негативног утицаја на животну средину који настаје обављањем активности, износима накнада 
(„Сл.гласник РС“, бр. 86/2019 и 89/2019) и члана 40. став 1. тачка 3. Статута општине Неготин 
(,,Службени лист општине Неготин,,, број: 4/2019), Скупштина општине Неготин, на седници 
одржаној 30.12.2019. године, доноси 

ОДЛУКУ 
О КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ АКТИВНОСТИ КОЈЕ УТИЧУ НА ЖИВОТНУ 

СРЕДИНУ ПРЕМА СТЕПЕНУ НЕГАТИВНОГ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ КОЈИ 
НАСТАЈЕ ОБАВЉАЊЕМ АКТИВНОСТИ И ИЗНОСИМА НАКНАДА 

 

Члан 1. 

Овом одлуком утврђују се ближи критеријуми за одређивање активности које утичу на 
животну средину према степену негативног утицаја на животну средину који настаје обављањем 
активности и износима накнада за заштиту и унапређивање животне средине. 

Члан 2. 

 Критеријуми за одређивање негативног утицаја активности које утичу на животну средину 
правних лица и предузетника утврђују се у оквиру претежне делатности коју обавља обвезник 
накнаде. 

 Под претежном делатношћу, у смислу ове одлуке, сматра се она делатност која је 
регистрована код Агенције за привредне регистре као и делатност чијим је обављањем правно лице 
и предузетник остварио највише прихода у години која претходи години за коју се врши утврђивање 
накнаде за заштиту и унапређивање животне средине. 

 Према степену негативног утицаја на животну средину активности правних лица и 
предузетника деле се према делатности на оне које имају: 

6) велики утицај на животну средину; 

7) средњи утицај на животну средину; 

8) мали утицај на животну средину. 

Делатности разврстане према критеријумима из става 3. овог члана наведене су у Прилогу 
који је саставни део Уредбе о критеријумима за одређивање активности које утичу на животну 
средину према степену негативног утицаја на животну средину који настаје обављањем активности, 
износима накнада, условима за њено умањење, као и о критеријумима који су од значаја за утицај 
физичких лица на животну средину („Сл.гласник РС“, бр. 86/2019 и 89/2019). 

У случају да једно правно лице или предузетник обавља активност на територији више 
јединица локалне самоуправе, накнаду за заштиту и унапређивање животне средине, обрачунату у 
складу са чланом 3. ове одлуке плаћа тако што се укупан износ тако обрачунате накнаде дели 
укупним бројем јединица локалне самоуправе на чијој територији обавља претежну делатност.  

Износ обрачунат у складу са ставом 5. овог члана, не може бити виши од 0,4 % годишњег 
прихода обвезника накнаде у години која претходи години за коју се врши утврђивање накнаде за 
заштиту и унапређивање животне средине. 

 

Члан 3. 

Износ накнаде за заштиту и унапређивање животне средине за правна лица и предузетнике 
чија активност у оквиру делатности има велики негативан утицај на животну средину износи за: 

1. велика правна лица 2.000.000,00 динара; 

2. средња правна лица 500.000,00 динара; 

3. мала правна лица 200.000,00 динара; 

4. микро правна лица и предузетника 20.000,00 динара. 
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Износ накнаде за заштиту и унапређивање животне средине за правна лица и предузетнике 
чија активност у оквиру делатности има средњи негативни утицај на животну средину износи за: 

1. велика правна лица 1.000.000,00 динара; 

2. средња правна лица 250.000,00 динара; 

3. мала правна лица 100.000,00 динара; 

4. микро правна лица и предузетника 10.000,00 динара. 

Износ накнаде за заштиту и унапређивање животне средине за правна лица и предузетнике 
чија активност у оквиру делатности има мали негативан утицај на животну средину износи за: 

1. велика правна лица 500.000,00 динара; 

2. средња правна лица 125.000,00 динара; 

3. мала правна лица 50.000 динара; 

4. микро правна лица и предузетника 5.000,00 динара.   

Разврставање правних лица и предузетника на велика правна лица, средња правна лица, 
мала и микро правна лица  у смислу ове одлуке врши се сходно закону којим се уређује 
рачуноводство.  

Износ накнаде из ст. 1-3. овог члана, утврђује се за календарску годину. 

 

Члан 4. 

  На обвезника накнаде за заштиту и унапређивање животне средине у 2019. години не 
примењују се одредбе ове одлуке, ако применом одредаба Уредбе о критеријумима за одређивање 
активности које утичу на животну средину према количини загађења, односно степену негативног 
утицаја на животну средину који настаје обављањем активности, износима накнада, условима за 
ослобађање од плаћања накнаде или њено умањење, као и критеријумима који су од значаја за 
утицај физичких лица на животну средину („Службени гласник РСˮ, бр. 29/19 и 55/19), сам 
обрачуна и на прописани уплатни рачун јавних прихода уплати накнаду за 2019. годину, најкасније 
у року од 15 дана од дана ступања на снагу Уредбе о критеријумима за одређивање активности које 
утичу на животну средину према степену негативног утицаја на животну средину који настаје 
обављањем активности, износима накнада („Сл.гласник РС“, бр. 86/2019 и 89/2019). 

 

Члан 5. 

 Износ накнаде за заштиту и унапређивање животне средине за период од дана ступања на 
снагу Уредбе о критеријумима за одређивање активности које утичу на животну средину према 
степену негативног утицаја на животну средину који настаје обављањем активности, износима 
накнада, („Сл.гласник РС“, бр. 86/2019 и 89/2019) до 31. децембра 2019. године, обрачунава се 
сразмерно том периоду. 

 

Члан 6. 

Поступци утврђивања и наплате накнаде за заштиту и унапређивање животне средине који 
су започети до дана ступања на снагу Уредбе о критеријумима за одређивање активности које утичу 
на животну средину према степену негативног утицаја на животну средину који настаје обављањем 
активности, износима накнада,  („Сл.гласник РС“, бр. 86/2019 и 89/2019), окончаће се по прописима 
по којима су започети.  

Члан 7. 
Одлуку објавити у „Службеном листу општине Неготин“. 

Члан 8. 

 Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном   листу 
општине Неготин“, а примењиваће се од 1. јануара 2020. године. 
 
Број: 434-18/2019-I/07 
Дана: 30.12.2019. године 
Н е г о т и н 

 
СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

ПРЕДСЕДНИК, 
мр Милан Уруковић,с.р. 
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На основу члана 35. Закона о пољопривредном земљишту („Сл. гласник РС“, број 62/2006, 
65/2008-др. закон, 41/2009, 112/2015, 80/2017, 95/2018)  члана 40. тачка 69. Статута општине 
Неготин („Сл. лист општине Неготин“, број  4/2019), Скупштина општине Неготин, дана 
30.12.2019.године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА РЕШАВАЊЕ СПОРНИХ ПИТАЊА КОМАСАЦИЈЕ 
СПРОВЕДЕНЕ У КАТАСТАРСКОЈ ОПШТИНИ ДУШАНОВАЦ, ОПШТИНА НЕГОТИН 

 
Члан 1. 

 У Комисију за за рашавање спорних питања комасације спроведене у општини Неготин на 
територији катастарске општине Душановац, Општина Неготин, именују се 7 чланова и исто 
толико заменика. 

Члан 2. 
 У Комисију се именују следећа лица:  
 
1. Иван Вељковић, дипл. правник, председник 
    Драгослав Нинић, дипл.пранвик, заменик 
2. Иван Радосављевић, дипл.инж.пољ., члан 
   Мартин Поповић,дипл.инж.пољ.,заменик 
3. Марина Николић, дипл.инж.архитект., члан 
   Соња Стојичевић, дипл.инж.архитект., заменик 
4. Мирјана Баланесковић, струковни инж. геодезије, члан 
   Милан Крстић, инж.геодезије, заменик. 

 
5. представници учесника комасације за катастарску општину Душановац: 
5.1. Виктор Цапуловић, члан, 
5.2. Драган Станојевић, заменик члана, 
5.3. Ђорђе Добрић, члан, 
5.4. Мика Фасуљевић, заменик члана, 
5.5. Владимир Дајић, члан, 
5.6. Ђорђе Радукановић, заменик члана; 
 

Председник и чланови Комисије из става 1. именују се на недоређено време.  
Члан 3. 

Задатак Комисије из члана 1. овог решења је да као првостепени орган одлучи о поднетим 
захтевима странака из поступка комасације пољопривредног земљишта спроведене у ранијем 
периоду. 

Члан 4. 
 Стручне и административне послове Комисије обављаће секретар Комисије, Предраг 

Станић, дипл. правник.  
Члан 5. 

 Финансијско пословање Комисије водиће Одељење за буџет, финансије и локалну пореску 
администрацију Општинске управе општине Неготин, а налогодавац за употребу и исплату 
средстава  је председник Комисије а у његовом одсуству заменик председника Комисије. 

Члан 6. 
 Трошкови рада Комисије иду на терет трошкова управног поступка. 
 Председнику и члановима Комисије и другим лица ангажованим на пословима комасације, 

припада право на накнаду за свако присуствовање и учествовање у раду седница у висини 
накнаде која припада члановима радних тела Скупштине општине Неготин.  

Члан 7. 
  Ово решење објавити у „Службеном листу општине Неготин“. 

 
Број: 461-2148/2019-I/07 
30.12. 2019. године 
Н е г о т и н 

 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
ПРЕДСЕДНИК, 

мр Милан Уруковић,с.р. 
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На основу  члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 
83/2014-др.закон и 101/16-др.закон и 47/2018), Стратегије одрживог развоја општине Неготин за 
период од 2012-2021. године („Службени лист општине Неготин“, број 29/2012), Стратегија 
руралног развоја општине Неготин 2019-2024 године („Службени лист општине Неготин“, број 
15/2019)  члана 69. Статута општине Неготин („Службени лист општине Неготин“, број 4/2019), и 
члана 3. и 25. Пословника о раду Општинског  веће општине Неготин („Службени лист општине 
Неготин“, број 23/2008 и 35/2014) ,Општинско веће општине Неготин  на седници одржаној дана 
23.12.2019. године, донело је 

 
ПРАВИЛНИК 

о начину, критеријумима и поступку  доделе подстицајних средстава за инвестиционо 
одржавање пивница на територији општине Неготин за развој сеоског туризма 

 
Члан 1. 

 
 Правилником за доделу подстицајних средстава за  инвестиционо одржавање пивница на 
територији општине Неготин за развој сеоског туризма (у даљем тексту: Правилник) прописују  се 
врсте подстицајa, услови, начин и поступак остваривање права на подстицајна средстава из буџета 
општине Неготин, документација која се уз захтев подноси, максимални износ подстицајних 
средстава, образовање и надлежност Комисије за доделу подстицајних средстава и поступак 
контроле употребе одобрених средстава.  
 

ВРСТЕ ПОДСТИЦАЈА 
 

Члан 2. 
 

 Подстицајна средства се одобравају у циљу инвестиционог одржавања фасада и спољног 
уређења пивница.  

Под радовима текућег одржавања фасада објеката подразумевају се следећи радови: 
чишћење површина водом агрегатом под притиском; изградња или обнова кровне конструкције; 
препокривање кровног покривача ћерамидом или бибер црепом у свему према постојећем; 
малтерисања искључиво кречним малтером, блоковање каменом и друго, у свему према постојећем 
изгледу, обради, структури и боји; замена, нова израда, поправка и/или финално бојење фасадне 
столарије, фуговање/дерсовање зидова и/или слични радови.  

Под радовима спољног уређења грађевински и занатски радови на припадајућем делу парцеле,  
чишћењу приступа дворишних простора и стаза, откос (ручни или машински); крчење вегетације 
и/или слични радови, као и набавка опреме за извођење тих радова, 
 

Члан 3. 
 

Подстицаји обухватају подршку за инвестиционо одржавање пивница у циљу привођења 
намени, а ради производње и чување вина и пружања угоститељских услуга у пивницама, које су 
део капацитета сеоског туристичког домаћинства и домаће радиности,  у складу са  законским 
прописима у области туризма, а ради унапређења руралне економије и квалитета живота на сеоском 
подручју. 
 

Члан 4. 
Подстицаји из члана 3.  обухватају  радове инвестиционог одржавања постојећих  пивница - 
аутентичних  објеката уз очување народног градитељства и традиционалне архитектуре, a ради 
пружања угоститељских услуга и пласирање локалне хране и вина у пословима домаће 
радиности.  
  
Подстицајима се не надокнађују:  
 
 1)  накнаде за потребне сагласности од државних институција и јавних предузећа;  
 2) доприноси у натури (сопствени рад );  

3) нереалне количине материјала, накнадни и непредвиђени трошкови радова, 
 4) материјали и радови који по типу нису у складу са достављеним предмером и  

предрачуном 
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УСЛОВИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ 
 

Члан 5. 
 

 Подстицајна средства за  доделу подстицајних средстава за инвестиционо одржавање 
пивница на територији општине Неготин, а у циљу развоја сеоског туризма додељују се  као 
наменска, бесповратна средства на основу конкурса. 
  

Право на коришћење подстицаја, у складу са овим Правилником имају: 
 

1. Власници  или законски наследници објекта - пивница,  која су предмет инвестиције за коју се 
подноси конкурсна пријава (у даљем тексту: пријава) у његовом  власништву.  
 

2. Стараоци културног добра из члана 33. став 1. Закона о културним добрима (“Службени 
гласник РС”, бр. 71/1994, 52/2011-др. закони, 99/2011-др.закон ), који гласи “Кад сопственик не 
извршава мере заштите, или их не извршава с пажњом доброг домаћина, односно кад 
привремено или трајно напусти културно добро тако да постоји опасност да оно буде оштећено 
или уништено, министарство надлежно за послове културе може одредити да се културно добро 
преда физичком или правном лицу као стараоцу за спровођење мера заштите културног добра, 
уз његову сагласност”) 

 
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ 

 
Члан 6. 

 
Председник општине образује комисију коју чине председник и четри члана, који су 

одговарајућих струка. Задатак комисије је припрема и спровођење конкурса за доделу подстицајних 
средстава за инвестиционо одржавање пивница на територији општине Неготин за развој сеоског 
туризма  и да  врши контролу инвестиционог одржавања, односно извођења  радова у току трајања 
уговора. 

По доспећу појединачних захтева, надлежни орган Општинске управе општине Неготин 
подноси захтев за прибављање сагласности на текуће одржавање Републичком заводу за 
заштиту споменика културе. Претходно добијена сагласност Републичког завода је услов за 
одобрење финансијских средстава и започињање радова. 

Председник општине Неготин, на предлог Комисије расписује јавни конкурс за доделу 
подстицајних средстава за инвестиционо одржавање пивница на територији општине Неготин за 
развој сеоског туризма. Предмет конкурса садржи, намену подстицајних средстава, укупно 
опредељена средства, услове које морају испуњавати подносиоци пријава по конкурсу, критеријуме 
за одобравање подстицајних средстава, услове за остваривање права на подстицаје, потребну 
документацију  која се подноси уз пријаву, рок за подношење пријаве, рок за доношење одлуке о 
додели подстицајних средстава , жалбени рок, начин објављивање одлуке и друге потребне 
елементе  

Захтев се подноси на Обрасцу - Захтев за коришћење подстицаја за доделу подстицајних 
средстава за инвестиционо одржавање пивница на територији општине Неготин за развој 
сеоског туризма. 

Подносилац захтева подноси само један захтев за коришћење подстицаја.  
 

Јавни конкурс објављује Општинска управа општине Неготин на огласној табли Општинске 
управе општине Неготин,  на интернет страници општине Неготин и Службеном листу општине 
Неготин. 

 
 

Члан 7. 
 

Комисија спроводи конкурс, разматра поднете захтеве  и даје предлог прелиминарне одлуке 
за доделу подстицајних средстава из буџета општине Неготин, са наведеним износима новчаних 
средстава и исту доставља  председнику општине Неготин.  

Прелиминарна одлука објављује се на званичној интернет страници општине Неготин. 
Подносилац захтева има право увида у поднете захтеве и приложену документацију у року од 

три дана од дана објављивања прелиминарне одлуке. 
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На прелиминарну одлуку подносиоци захтева имају право приговора у року од 5 дана од дана 
њеног објављивања. 

По окончању поступка по приговорима комисија сачињава коначни предлог одлуке за доделу 
подстицајних средстава за инвестиционо одржавање пивница на територији општине Неготин за 
развој сеоског туризма, у року од три дана од доношења одлуке о приговору и подноси га 
председнику општине Неготин. 

Коначна одлука се објављује на званичној интернет страници општине Неготин. 
Техничку и административну помоћ Комисији пружа Одељења за друштвене делатности, 

привреду и развој. 
О раду Комисије води се записник. 
 

Члан 8. 
 

Потребна документа која се достављају уз захтев за коришћење подстицаја треба да гласе на 
подносиоца захтева и прилажу се у оригиналу или овереној копији.  

 
Члан 9. 

 
Образац захтева за доделу подстицајних средстава може се преузети са интернет странице 

општине Неготин или на шалтеру Општинске управе општине Неготин. 
 

Члан 10. 
 

Подносилац захтева за доделу подстицајних средстава за инвестиционо одржавање пивница, 
који испуњава услове прописане овим Правилником има право на доделу подстицајних средстава у 
износу до 100 % од вредности одобрених активности  у оквиру предмера и прeдрачуна. 

 
Члан 11. 

 
Уз захтев за доделу подстицајних средстава, подносилац захтева прилаже: 

1)  фотокопију личне карте; 
3) број текућег рачуна и назив банке код које је отворен; 
4) предмер и предрачун радова, о планираном инвестиционом одржавању; 

         5) профактуру за грађевински материјал или опрему из предмера и предрачуна;  
6) доказ да су катастарске парцеле и објекат - пивнице, који су предмет инвестиционог 

одржавања за коју се подноси захтев  у власништву подносиоца захтева - лист непокретности. 
 

 
Члан 12. 

 
Захтев за доделу подстицајних средстава са пратећом документацијом предаје се на пријемни 

шалтер  Услужног центра Општинске управе општине Неготин, у затвореној коверти или упућује 
препорученом поштом на адресу: Општина Неготин, Трг Стевана Мокрањца број 1, са назнаком: 
''Комисији за спровођење конкурса за доделу подстицајних средстава за инвестиционо одржавање 
пивница на територији општине Неготин за развој сеоског туризма” На предњој страни коверте, у 
горњем левом углу, морају бити наведени назив и адреса подносиоца захтева и назнака ''не 
отварати''. 

На предњој страни коверте, прималац захтева обавезно ставља датум пријема коверте са 
назначењем сата и минута. 

Неблаговремени и непотпуни затеви биће одбачени. 
 

Члан 13. 
 
Уколико захтеви за доделу подстицајних средстава испуњавају формалне услове прописане 

овим Правилником, Комисија приступа разматрању  поднетих захтева у складу са условима из  
Правилника. Након завршеног разматрања  и сачињавања  листе,  према редоследу предаје захтева, 
Комисија израђује прелиминарну одлуку о одобравању подстицајних средстава за инвестиционо 
одржавање пивница. 
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Након доношења коначне одлуке, председник општине Неготин ће са подносиоцима захтева 
закључити уговоре о одобравању подстицајних средстава, на основу кога ће се између осталог 
уредити да се одобрена наменска подстицајна средства преносе на текући рачун корисника 
подстицајних средстава, у складу са приливом средстава у буџету општине Неготин. 

 
ПОСТУПАК СПРОВОЂЕЊА ОДОБРЕНИХ ПОДСТИЦАЈНИХ МЕРА 

 
Члан 14. 

 
У току извођења грађевинских и занатских радова, корисник подстицајних средстава за 

инвестиционо одржавање пивнице је дужан да Општинској управи под претњом прекршајне 
одговорности пријави почетак радова као и да у року од 15 дана од дана завршетка радова о томе 
обавести Општинску управу ради прегледа и провере на лицу места да ли су радови изведени у 
складу са одредбама Правилника. Општинска управа благовремено спроводи поступак, по 
службеној дужности код Републичког завода за заштиту споменика културе ради прибављања 
претходног мишљења на изведене радове  

Корисник подстицајних средстава у обавези је да надлежном одељењу Општинске управе 
општине Неготин у року од 15 (петнаест) дана од дана утрошка одобрених средстава, достави 
рачуне за набавку грађевинског материјала и/или извођење грађевинских радова за чију реализацију 
су му одобрена подстицајна средства.  

Корисник подстицајних средстава за инвестиционо одржавање пивница у обавези је да 
радове  оконча у целости у року од 6 месеци од дана преноса подстицајних средстава. 
 

Члан 15. 
 

Корисник подстицајних средстава за инвестиционо одржавање пивница у обавези је да 
надлежној организационој јединици - одељењу, општинске управе општине Неготин, доставља 
тражену докуменацију у року који је предвиђен уговором или на захтев Општинске управе, као и да 
овлашћеним лицима општине Неготин омогући непосредну контролу наменског коришћења 
одобрених подстицајних средстава. 

Комисија коју решењем образује председник општине, врши надзор над реализацијом  
предвиђених активности, по уговору. 
 

Члан 16. 
 

          Општина ће једнострано раскинути уговор о одобравању подстицајних средстава за 
инвестиционо одржавање пивница ако: 

1) корисник подстицајних средстава за инвестиционо одржавање пивница не достави 
надлежном одељењу Општинске управе општине Неготин у року од 15 (петнаест) дана од 
дана утрошка одобрених средстава, одговарајућу финансијску документацију којом се 
правда утрошак финансијских средстава, 

2)  ако корисник подстицајних средстава за инвестиционо одржавање пивница у року од 6 
месеци од дана преноса подстицајних средстава не оконча у целости радове на реализацији 
свих активности по уговору, 

3) овлашћеним лицима општине Неготин, не омогући непосредну контролу у току трајања 
уговора и 

4) у другим случајевима непридржавања обавеза из уговора. 
Члан 17. 

 
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу 

општине Неготин''. 
  
     Број: -332-24/2019-III/07           
     Дана: 23.12.2019. године                                                   
     Неготин 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ, 
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Владимир Величковић, дипл. педагог физичке културе,с.р. 

 
Република  Србија 
ОПШТИНА НЕГОТИН 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН  
Број: 401-486/2019-II/04 
01.11 .2019. 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,  99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019)  и  члана 15. Одлуке о буџету 
општине Неготин за 2019. годину (“Сл. лист општине Неготин”, број: 33/2018 и 15/2019), 
председник општине Неготин, д о н о с и 
 

 
Р Е Ш Е Њ Е  

        О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ПРОМЕНУ АПРОПРИЈАЦИЈА ОДОБРЕНИХ 
ИСТОРИЈСКОМ АРХИВУ НЕГОТИН У 2019. ГОДИНИ 

 
I 

 Одобрава се промена апропријација Историјском архиву Неготин, у оквиру законом  
предвиђене  могућности, раздео 5. глава 3. програм 13-развој културе и информисања 1201, 
програмска активност - функционисање локалних установа културе 1201-0001, функција 820 – 
услуге културе, позиција 257, економска класификација 426000–материјал, економска 
класификација на четвртом нивоу 426900–материјал за посебне намене, извор финансирања 07, у  
укупном износу од 6.000,00 динара, ради обезбеђења средстава за редован рад Историјског архива  
Неготин. 

II 
 Измена апропријација ће се извршити умањењем позиције Одлуке о буџету општине 
Неготин за 2019. годину, и то: 

 - позиција 257, економска класификација 426000-материјал, економска класификација на 
четвртом нивоу 426900– материјал за посебне намене у укупном износу од 6.000,00 динара, извор  
финансирања 07. 

III 
 Износ од 6.000,00 динара, преусмерава се за намене недовољно планиране Одлуком о 
буџету општине Неготин за 2019.годину, а ради обезбеђења средстава за редован рад Историјског 
архива Неготин за 2019.годину и то: 

- на позицији 264, економска класификација 512000 – машине и опрема, економска 
класификација на четвртом нивоу 512200 – административна опрема, извор  финансирања 07, у 
оквиру раздела, главе, програма, програмске активности и функције из става 1. овог решења. 

IV 
 За износ одобрене промене апропријација извршити измене распоређених средстава на 
одговарајућим позицијама Одлуке о буџету општине Неготин за 2019.годину  и  Финансијског 
плана за рад  Историјског архива Неготин  за 2019. годину. 

V 
 О реализацији  дате  сагласности стараће се Одељење за буџет,финансије и локалну пореску 
администрацију.     
                                                   

VI 
 Сагласност за промену апропријација Историјском архиву Неготин, објавити у „Службеном 
листу општине Неготин“. 
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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, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015–др. закон, 
103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019)  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. 

 
Председник општине Неготин доноси решење о повећању односно смањењу апропријације 

путем преусмеравања.  
Одлуком о буџету општине Неготин за 2019.годину („Сл. лист општине Неготин“, број:   

33/2018 и 15/2019), у разделу 5, глави 3, програму 13-развој културе и информисања 1201, 
програмској активности - функционисање локалних установа културе 1201-0001, функцији 820 – 
услуге културе, на позицији 264, економској класификацији 512000–машине и опрема, економска 
класификација на четвртом нивоу 512200 – административна опрема, извор финансирања 07, нису 
предвиђена довољна средства за редован рад Историјског архива за 2019. годину. 

Из тог разлога и на основу свега напред наведеног,одлучено је као у диспозитиву  решења. 
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: Историјском архиву Неготин, Управи за трезор Експозитури 

Неготин, Одељењу за буџет, финансије и локалну пореску администрацију и архиви Општинске 
управе општине Неготин.  

      
                                                                     

                       ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ НЕГОТИН                                                      
                                                     Владимир Величковић, дипл. педагог физичке културе,с.р.                           
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Република  Србија 
ОПШТИНА НЕГОТИН 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН  
Број: 401-487/2019-II/04 
01.11.2019. 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,  99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019)  и  члана 15. Одлуке о буџету 
општине Неготин за 2019. годину (“Сл. лист општине Неготин”, број: 33/2018 и 15/2019), 
председник општине Неготин, д о н о с и 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ПРОМЕНУ АПРОПРИЈАЦИЈА ОДОБРЕНИХ 
ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ „ПЧЕЛИЦА“  НЕГОТИН  У 2019. ГОДИНИ 

 
 
I 

  Одобрава се промена  апропријација  Предшколској установи „Пчелица“ Неготин, 
у оквиру законом предвиђене могућности, за раздео 5, главу 4 –предшколска установа „Пчелица“, 
програм 8-предшколско васпитање и образовање 2001, програмску активност - функционисање и 
остваривање предшколског васпитања и образовања 2001-0001, функција 911-предшколско 
образовање, позиција  282, економска класификација 422000–трошкови путовања, економска 
класификација на четвртом нивоу 422100–трошкови службених путовања у земљи, у износу од 
10.000,00 динара, извор финансирања 16, ради обезбеђења средстава за редован рад Предшколске 
установе „Пчелица“ Неготин. 

II 
  Измена апропријација ће се извршити умањењем позиције Одлуке о буџету 
општине Неготин за 2019.годину, и то:  
                            - позиција  282, економска класификација 422000–трошкови путовања, економска 
класификација на четвртом нивоу 422100–трошкови службених путовања у земљи, у износу од 
10.000,00 динара, извор финансирања 16. 

III 
   Износ од 10.000,00 динара, преусмерава се за намене недовољно планиране 
Одлуком о буџету општине Неготин за 2019.годину  и  Финансијским планом  Предшколске 
установе „Пчелица“  Неготин  за 2019. годину, а ради  обезбеђења  средстава  за  редован  рад и  то 
на  позицији  281, економска класификација 421000-стални трошкови, економска класификација на 
четвртом нивоу 421100-трошкови платног промета и банкарских услуга, извор финансирања 16, у 
оквиру  раздела,  главе, програма, програмске активности, функције и извора финансирања  из става 
1. овог решења. 

 IV 
 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  2019. 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“. 
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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, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015–др. закон, 

103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019и )  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.  

 
Председник општине доноси решење  о повећању односно смањењу апропријације путем 

преусмеравања.  
Одлуком о буџету општине Неготин за 2019.годину („Сл. лист општине Неготин“, број:  

33/2018 и 15/2019), у  разделу 5, глави 4–предшколска установа „Пчелица“, програму  8-
предшколско васпитање и образовање 2001, програмској активности - функционисање и 
остваривање предшколског васпитања и образовања 2001-0001, функција 911- предшколско 
образовање, на позицији 281, економској класификацији 421000-стални трошкови, економска 
класификација на четвртом нивоу 421100-трошкови платног промета и банкарских услуга, извор 
финансирања 16,  нису предвиђена средства у довољном обиму. 

Из тог разлога и на основу свега напред наведеног, одлучено је као у диспозитиву  решења. 
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.         

 
 

                        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, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015–др. закон, 
103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019) и  члана 16. Одлуке о буџету општине 
Неготин за 2019. годину  (“Сл. лист општине Неготин”, број: 33/2018 и 15/2019), председник 
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 2019.годину (“Сл. лист 
општине Неготин”, број: 33/2018 и 15/2019), 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 185, економска класификација 499100 – 
средства резерве – текућа резерва, одобравају се средства у износу од  295.000,00 динарa 
Неготинској гимназији. 

II 
 Средства из става 1. овог решења распоређују се у оквиру раздела 5, програма  10 – средње 
образовање  и васпитање 2003, програмске активности – функционисање средњих школа 2003-0001, 
функције 920 – средње образовање,  на позицији 107, економска класификација 4631- текући 
трансфери осталим нивоима власти, код корисника економска класификација 415100-накнаде 
трошкова за запослене у износу од 10.000,00 динара, економска класификација 421100-трошкови 
платног промета и банкарских услуга у износу од 5.000,00 динара, економска класификација 421200 
- енергетске услуге у износу од 75.000,00 динара, економска класификација 421300-комуналне 
услуге у износу од 40.000,00 динара, економска класификација 422100-трошкови службених 
путовања у земљи у износу од 15.000,00 динара, економска класификација 422400-трошкови 
путовања ученика у износу од 5.000,00 динара, економска класификација 423600-услуге за 
домаћинство и угоститељство у износу од 20.000,00 динара, економска класификација 423700-
репрезентација у износу 20.000,00 динара, економска класификација 425100-текуће поправке и 
одржавање зграда и објеката у износу од 25.000,00 динара, економска класификација 425200-текуће 
поправке и одржавање опреме у износу од 20.000,00 динара, економска класификација 426600-
материјал за образовање, културу и спорт у износу од 20.000,00 динара, економска класификација 
426800-материјал за одржавање хигијене и угоститељство у износу од 25.000,00 динара и економска 
класификација 426900-материјал за посебне намене у износу од 15.000,00 динара, за несметано 
функционисање школе. 

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

IV 
 Решење  објавити у „Службеном листу општине Неготин“. 
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О б р а з л о ж е њ е 
 

На   основу  захтева  Неготинске гимназије за одобравањем додатних средстава, број: 05-
40/34 од 04.11.2019.године, наш број: 401-490/2019-II/04 од 05.11.2019. године, одобравају се 
додатна средства у износу од 295.000,00 динара из текуће резерве. 

Одлуком о буџету општине Неготин за 2019.годину (“Сл. лист општине Неготин”, број: 
33/2018 и 15/2019), у разделу 5., програму  10 – средње образовање  и васпитање 2003, програмској 
активности – функционисање средњих школа 2003-0001, функцији  920 – средње образовање, 
позицији 107, економској класификацији 4631- текући трансфери осталим нивоима власти, код 
корисника економска класификација 415100-накнаде трошкова за запослене у износу од 10.000,00 
динара, економска класификација 421100-трошкови платног промета и банкарских услуга у износу 
од 5.000,00 динара, економска класификација 421200 - енергетске услуге у износу од 75.000,00 
динара, економска класификација 421300-комуналне услуге у износу од 40.000,00 динара, 
економска класификација 422100-трошкови службених путовања у земљи у износу од 15.000,00 
динара, економска класификација 422400-трошкови путовања ученика у износу од 5.000,00 динара, 
економска класификација 423600-услуге за домаћинство и угоститељство у износу од 20.000,00 
динара, економска класификација 423700-репрезентација у износу 20.000,00 динара, економска 
класификација 425100-текуће поправке и одржавање зграда и објеката у износу од 25.000,00 динара, 
економска класификација 425200-текуће поправке и одржавање опреме у износу од 20.000,00 
динара, економска класификација 426600-материјал за образовање, културу и спорт у износу од 
20.000,00 динара, економска класификација 426800-материјал за одржавање хигијене и 
угоститељство у износу од 25.000,00 динара и економска класификација 426900-материјал за 
посебне намене у износу од 15.000,00 динара, нису планирана довољна финансијска средства у 
2019. години за несметано функционисање Неготинске гимназије. 

Из тог разлога и на основу свега напред наведеног, одлучено је као у диспозитиву  решења. 
Решење доставити: Неготинској гимназији, Управи за трезор Експозитури Неготин, 

Одељењу за буџет, финансије и локалну пореску администрацију и архиви Општинске управе 
општине Неготин.   
 
Број: 401-490/2019-II/04                  
Дана: 05.11.2019. 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 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, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019) и  члана 16. Одлуке о буџету 
општине Неготин за 2019. годину (“Сл. лист општине Неготин”, број: 33/2018 и 15/2019), 
председник 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 2019.годину (“Сл. лист 
општине Неготин”, број: 33/2018), 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 185, економска класификација 499100 – средства резерве 
– текућа резерва, одобравају се средства у износу од  300.000,00 Дому културе “Стеван Мокрањац“ 
Неготин. 

II 
 Средства из става 1. овог решења распоређују се у оквиру раздела 5-Установе из области 
културе, глава 3, програма 13 – развој културе и информисања 1201, програмске активности – 
функционисање локалних установа културе 1201-0001, функције 820 – услуге културе, позиције 
264-машине и опрема, економскe класификацијe  512200 – административна опрема у износу од 
300.000,00 динара за набавку Media server NEC NP90MS02-4K IMS коме се приликом увоза 
повећава царинска стопа а самим тим и тржишна вредност самог уређаја. 

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 Дома културе “Стеван Мокрањац“ Неготин за одобравањем додатних 
средстава број: 931/19 од 30.10.2019.године, наш број: 401-492/2019-IV/04 од 06.11.2019.године и 
Обавештења  председника  oпштине о доношењу решења из текуће  резерве за 2019. годину, број: 
401-492/2019-IV/04 од  06.11.2019. године  за  одобравањем  додатних  средстава  за набавку Media 
server NEC NP90MS02-4K IMS, одобравају се  додатна  средства у износу  од  300.000,00 динара из 
текуће  резерве. 

Одлуком о буџету општине Неготин за 2019.годину („Сл. лист општине Неготин“, број: 
33/2018 и 15/2019), у разделу 5 - установе из области културе, глави 3, програму 13 – развој културе 
и информисања 1201, програмској активности – функционисање локалних установа културе 1201-
0001, функцији 820 – услуге културе, планирана средства на позицији 264 – машине и опрема, 
економској класификацији  512200 – административна опрема, су недовољна за рад Дома културе 
“Стеван Мокрањац“ Неготин, за набавку Media server NEC NP90MS02-4K IMS коме се приликом 
увоза повећава царинска стопа а самим тим и тржишна вредност самог уређаја. 

Из тог разлога и на основу свега напред наведеног, одлучено је као у диспозитиву  решења. 
Решење доставити: Управи за трезор Експозитури Неготин, Дому културе “Стеван 

Мокрањац“ Неготин, Одељењу за буџет, финансије и локалну пореску администрацију и архиви 
Општинске управе општине Неготин.   
 
 
Број: 401-492/2019-II/04                  
Дана: 06.11.2019. 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 
ОПШТИНА НЕГОТИН 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН  
Број: 401-493/2019-II/04 
06.11.2019. 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,  99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019)  и  члана 15. Одлуке о буџету 
општине Неготин за 2019. годину (“Сл. лист општине Неготин”, број: 33/2018 и 15/2019), 
председник општине Неготин, д о н о с и 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ПРОМЕНУ АПРОПРИЈАЦИЈА ОДОБРЕНИХ ДОМУ 
КУЛТУРЕ “СТЕВАН МОКРАЊАЦ“ НЕГОТИН  У 2019. ГОДИНИ 

 
I 

 Одобрава се промена апропријација Дому културе „Стеван Мокрањац“ Неготин, у оквиру  
законом  предвиђене  могућности, раздео 5, глава 3,  програм  13 - развој културе и информисања 
1201, функција 820 – услуге културе, пројекат – „Мокрањчеви дани“ 1201-01,  позиција 271, 
економска класификација 424000 – специјализоване услуге, економска класификација на четвртом 
нивоу 424200 – услуге образовања, културе и спорта, у износу од 450.000,00 динара, извор 
финансирања 07, ради обезбеђења средстава за редован рад Дома културе „Стеван Мокрањац“ 
Неготин. 

II 
 Измена апропријација ће се извршити умањењем позиције Одлуке о буџету општине 
Неготин за 2019.годину, и то: 

- позиција 271, економска класификација 424000 – специјализоване услуге, економска 
класификација на четвртом нивоу 424200–услуге образовања, културе и спорта, у износу од 
450.000,00 динара, извор  финансирања 07.   

III 
Износ  од  450.000,00 динара, преусмерава се за намене недовољно планиране Одлуком о 

буџету општине Неготин за 2019.годину, а  ради обезбеђења средстава  за  редован  рад Дома 
културе „Стеван Мокрањац“ Неготин у 2019. години и то: 

- на позицији 270, економска класификација 423000-услуге по уговору, економска 
класификација на четвртом нивоу 423700-репрезентација, у оквиру  раздела, главе, функције, 
програма и пројекта из става 1. овог решења. 

IV 
 За износ одобрене промене апропријација извршити измене распоређених средстава на 
одговарајућим позицијама Одлуке о буџету општине Неготин за 2019.годину и Финансијског плана 
за рад  Дома културе „Стеван Мокрањац“ Неготин  за 2019. годину.                       

V 
 О реализацији  дате  сагласности стараће се Одељење за буџет,финансије и локалну пореску 
администрацију.               

VI 
 Сагласност за промену апропријација  Дома културе „Стеван Мокрањац“ Неготин, објавити 
у „Службеном листу општине Неготин“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



31.12.2019.                               „Службени лист општине Неготин“              Број  19 страна 1524 
 
 
 
 
 
 
 

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, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 
103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019) 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. 

Председник општине доноси решење  о повећању односно смањењу апропријације путем 
преусмеравања.  

Одлуком о буџету општине Неготин за 2019.годину („Сл. лист општине Неготин“, број:  
33/2018 и 15/2019), у разделу 5., глави 3., програму 13-развој културе и информисања 1201,  
функцији 820 – услуге културе, пројекту – „Мокрањчеви дани“ 1201-01, позицији 270, економској 
класификацији 423000 - услуге по уговору, економској класификацији на четвртом нивоу 423700 - 
репрезентација, извор финансирања 07, нису предвиђена довољна средства за редован рад Дома 
културе „Стеван Мокрањац“ Неготин. 

Из тог разлога и на основу свега напред наведеног,одлучено је као у диспозитиву  решења. 
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: Управи за трезор Експозитури Неготин, Дому културе „Стеван 

Мокрањац“ Неготин, Одељењу за буџет, финансије и локалну пореску администрацију и архиви 
Општинске управе општине Неготин.  

   
    

ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
Владимир Величковић, дипл. педагог физичке културе,с.р. 
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Република  Србија 
ОПШТИНA НЕГОТИН 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН  
Број: 401-494/2019-II/04 
06.11.2019. 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,  99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019)  и  члана 15. Одлуке о буџету 
општине Неготин за 2019. годину (“Сл. лист општине Неготин”, број: 33/2018 и 15/2019), 
председник општине Неготин, д о н о с и 

 
Р Е Ш Е Њ Е  

        О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ПРОМЕНУ АПРОПРИЈАЦИЈА ОДОБРЕНИХ 
МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА ОПШТИНЕ НЕГОТИН  У 2019. ГОДИНИ 

 
I 

 Одобрава се промена апропријација Месним заједницама општине Неготин, у оквиру  
законом  предвиђене  могућности, раздео  5,  глава 1 – месне заједнице, програм  15- опште услуге 
локалне самоуправе  0602, програмска активност-функционисање месних заједница  0602-0002, 
функција 160–опште јавне услуге некласификоване на другом месту, позиција 200, економска 
класификација 425000-текуће поправке и одржавање, економска класификација на четвртом нивоу  
425100-текуће поправке и одржавање зграда и објеката у износу од 120.000,00  динара, извор  
финансирања 08, ради обезбеђења средстава за редован рад Месне заједнице Јабуковац. 

II 
 Измена апропријација ће се извршити умањењем позиције Одлуке о буџету општине 
Неготин за 2019.годину, и то: 

 - позиција 200,  економска класификација 425000-текуће поправке и одржавање, економска 
класификација на четвртом нивоу  425100-текуће поправке и одржавање зграда и објеката у износу 
од 120.000,00  динара, извор финансирања 08.  

III 
Износ  од  120.000,00   динара, преусмерава се за намене недовољно планиране Одлуком о 

буџету општине Неготин за 2019.годину, а ради обезбеђења средстава  за  редован  рад  Месних 
заједница и то на позицији 203, економска класификација 465000-остале дотације и трансфери, 
економска класификација на четвртом нивоу 465100-остале текуће дотације и трансфери, извор 
финансирања 08, у оквиру  раздела, главе, програма, програмске активности и функције из става 1. 
овог решења.  

IV 
За износ одобрене промене апропријација извршити измене распоређених средстава на 

одговарајућим позицијама Одлуке о буџету општине Неготин за 2019.годину и Финансијског плана 
Месне заједнице Јабуковац за 2019.годину. 

V 
 О реализацији  дате  сагласности стараће се Одељење за буџет, финансије и локалну 
пореску администрацију.                                                       

VI 
 Сагласност за промену апропријација Општинској управи  општине Неготин, објавити у 
„Службеном листу општине Неготин“ .         
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                                                                        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, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 
103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019)  )  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. 

Председник општине доноси решење о повећању односно смањењу апропријације путем 
преусмеравања.  

Одлуком о буџету општине Неготин за 2019.годину („Сл. лист општине Неготин“, број:   
33/2018 и 15/2019), у разделу 5, глави 1, програму 15- опште услуге локалне самоуправе  0602, 
програмској активности-функционисање месних заједница  0602-0002, функцији 160–опште јавне 
услуге некласификоване на другом месту, позицији 203, економској класификацији 465000-остале 
дотације и трансфери, економској класификацији на четвртом нивоу 465100- остале текуће дотације 
и трансфери, извор финансирања 08, нису предвиђена довољна средства за редован рад Mесне 
заједнице Јабуковац. 

Из тог разлога и на основу свега напред наведеног, одлучено је као у диспозитиву  решења. 
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: Управи за трезор Експозитури Неготин, МЗ Јабуковац, 

Одељењу за буџет, финансије и локалну пореску администрацију и архиви Општинске управе 
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, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015–др. закон, 
103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019) и  члана 16. Одлуке о буџету општине 
Неготин за 2019. годину  (“Сл. лист општине Неготин”, број: 33/2018 и 15/2019), председник 
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 2019.годину (“Сл. 
лист општине Неготин”, број: 33/2018 и 15/2019), 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 185, економска класификација 499100 – 
средства резерве – текућа резерва, одобравају се средства у износу од  18.000,00 динарa, основној 
школи „12 СЕПТЕМБАР” Неготин. 

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,  на позицији 105, економска класификација 4631- текући 
трансфери осталим нивоима власти, код корисника економска класификација 423300-услуге 
образовања и усавршавања запослених у износу од 18.000,00 динара за предузимање мера према 
Записнику о инспекцијском надзору Министарства унутрашњих послова, Сектора за ванредне 
ситуације, Одељења за ванредне ситуације у Бору, број: 217-1-111/19 од 14.09.2019.године. 

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 „12 СЕПТЕМБАР“ Неготин за одобравањем додатних 

средстава, број: 541/2019 од 06.11.2019.године, наш број: 401-500/2019-IV/04 од 08.11.2019. године 
и Записника о инспекцијском надзору Министарства унутрашњих послова, Сектора за ванредне 
ситуације, Одељења за ванредне ситуациј у Бору, број: 217-1-111/19 од 14.09.2019.године, 
одобравају се додатна средства у износу од  18.000,00 динара из текуће резерве ОШ „12 
СЕПТЕМБАР“ Неготин. 

Одлуком о буџету општине Неготин за 2019.годину (“Сл. лист општине Неготин”, број: 
33/2018 и 15/2019), у разделу 5., програму  9 – основно образовање и васпитање 2002, програмској 
активности – функционисање основних школа 2002-0001, функцији  912 – основно образовање, 
позицији 105, економској класификацији 4631- текући трансфери осталим нивоима власти, код 
корисника  економској класификацији на четвртом нивоу 423300 – услуге образовања и 
усавршавања запослених, нису планирана финансијска средства у 2019. години за обуку запослених 
и проверу знања из области заштите од пожара за ОШ „12 СЕПТЕМБАР“ Неготин. 

Из тог разлога и на основу свега напред наведеног, одлучено је као у диспозитиву  решења. 
Решење доставити: Основној школи „12 СЕПТЕМБАР“ Неготин, Управи за трезор 

Експозитури Неготин, Одељењу за буџет, финансије и локалну пореску администрацију и архиви 
Општинске управе општине Неготин.   
 
Број: 401-500/2019-II/04                  
Дана: 08.11.2019. 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 
ОПШТИНA НЕГОТИН 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН  
Број: 401-505/2019-II/04 
12.11.2019. 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,  99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019)  и  члана 15. Одлуке о буџету 
општине Неготин за 2019. годину (“Сл. лист општине Неготин”, број: 33/2018 и 15/2019), 
председник општине Неготин, д о н о с и 

 
Р Е Ш Е Њ Е  

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА  ПРОМЕНУ АПРОПРИЈАЦИЈА ОДОБРЕНИХ ОШ  
“ПАВЛЕ ИЛИЋ ВЕЉКО“ ПРАХОВО У  2019.  ГОДИНИ 

 
I 

 Одобрава се промена апропријација  основној школи “Павле Илић Вељко” Прахово, у 
оквиру законом предвиђене могућности до 10 % апропријације,  за раздео 5. програм 9-основно 
образовање и васпитање 2002, програмску активност - функционисање основних школа 2002-0001,  
функцију 912 – Основно образовање, позиција 105, извор финансирања 01, наменe – награде 
запосленима и остали посебни расходи, економска класификација 416100 – награде запосленима и 
остали посебни расходи у износу од 28.000,00 динара и  наменe – накнаде за социјалну заштиту из 
буџета, економска класификација 472700 – накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт  
у износу од 22.000,00 динара ради обезбеђења средстава за редован рад ОШ “Павле Илић Вељко” 
Прахово у 2019.години. 

II 
 Промена апропријације односи се на промену у финансијском плану ОШ “Павле Илић 

Вељко” Прахово за 2019. годину тако што се умањује: 
- намена - награде запосленима и остали посебни расходи, економска класификација 416100 

– награде запосленима и остали посебни расходи у износу од 28.000,00 динара, за 10%, извор 
финансирања 01 и 

- намена - накнаде за социјалну заштиту из буџета, економска класификација 472700 – 
накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт  у износу од 22.000,00 динара, за 10%, 
извор финансирања 01. 

 III 
  Износ од 50.000,00 динара, преусмерава се за намене недовољно планиране у 
финансијском плану буџетског корисника за 2019. годину а ради  обезбеђења средстава  за редован 
рад ОШ „Павле илић Вељко“ Прахово у 2019. години и то:  

-за намену – накнаде трошкова за запослене, економска класификација 415100 – накнаде 
трошкова за запослене, у износу од 8.000,00 динара и  

-за намену – материјал, економска класификација 426100 – административни материјал, у 
износу од 5.000,00 динара, економска класификација 426600 – материјали за образовање, културу и 
спорт у износу од 30.000,00 динара, економска класификација 426800 – материјал за одржавање 
хигијене и угоститељство у износу од 3.000,00 динара и економска класификација 426900 – 
материјал за посебне намене у износу од 4.000,00 динара у оквиру раздела, главе, програма, 
програмске активности и функције из става 1. овог решења. 

IV 
   За износ одобрене промене апропријација извршити промену у финансијском плану ОШ 
“Павле Илић Вељко“ Прахово. 

V 
 О  реализацији дате сагласности стараће се Одељење за буџет, финансије и локалну пореску 
администрацију. 

VI 
 Сагласност за промену апропријација ОШ “Павле Илић Вељко“ Прахово, објавити у 
„Службеном листу општине Неготин“. 
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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, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 
103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019)  регулисано је да у току године може се 
извршити преусмеравање апропријације одобрене на име одређеног расхода и издатка у износу до 
10% вредности апропријације за расход и издатак чији се износ умањује.  

Председник општине доноси решење о повећању односно смањењу апропријације путем 
преусмеравања.  

Одлуком о буџету општине Неготин за 2019. годину („Сл. лист општине Неготин“, број:  
33/2018 и 15/2019), у разделу 5., програму 9-основно образовање и васпитање 2002, програмској 
активности - функционисање основних школа 2002-0001, функцији 912 – Основно образовање,   
намени – накнаде трошкова за запослене, економској класификацији 415100 – накнаде трошкова за 
запослене и намени – материјал, економској класификацији 426100 – административни материјал, 
економској класификацији 426600 – материјали за образовање, културу и спорт, економској 
класификацији 426800 – материјал за одржавање хигијене и угоститељство и економској 
класификацији 426900 – материјал за посебне намене, извор финансирања 01, нису предвиђена 
довољна средства за плаћање рачуна.  

Из тог разлога и на основу свега напред наведеног,одлучено је као у диспозитиву  решења. 
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: ОШ “Павле Илић Вељко“ Прахово, Управи за трезор 

Експозитури Неготин, Одељењу за буџет, финансије и локалну пореску администрацију и архиви 
Општинске управе.  

 
 
 

ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
Владимир Величковић, дипл. педагог физичке култур,с.р.е 
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Република  Србија 
ОПШТИНА НЕГОТИН 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН  
Број: 401-502/2019-II/04 
12.11.2019. 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,  99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019),  члана 15. Одлуке о буџету општине 
Неготин за 2019. годину (“Сл. лист општине Неготин”, број: 33/2018 и 15/2019) и Закључка 
Општинског већа општине Неготин, број 401-502/2019-III/07 од 12.11.2019, председник општине 
Неготин, д о н о с и 

 
Р Е Ш Е Њ Е  

        О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ПРОМЕНУ АПРОПРИЈАЦИЈА ОДОБРЕНИХ 
ОПШТИНСКОЈ  УПРАВИ  ОПШТИНЕ НЕГОТИН  У 2019. ГОДИНИ 

 
I 

 Одобрава се промена апропријација Општинској управи  општине Неготин, у оквиру  
законом  предвиђене  могућности, до 10% апропијације, раздео 5, програм 15- опште услуге локалне 
самоупрагве  0602, програмска активност-функционисање локалне самоуправе и градских општина 
0602-0001, функција 111-извршни и законодавни органи, позиција 168, економска класификација 
483000-новчане казне и пенали по решењу судова, економска класификација на четвртом нивоу 
483100-иовчане казне и пенали по решењу судова, у износу од 200.000,00 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 2019.годину, и то: 

 - позиција 168, економска класификација 483000-новчане казне и пенали по решењу 
судова, економска класификација на четвртом нивоу 483100-иовчане казне и пенали по решењу 
судова, у износу од 200.000,00 динара, за 6.67%, извор финансирања 01.  

III 
Износ  од  200.000,00   динара, преусмерава се за намене недовољно планиране Одлуком о 

буџету општине Неготин за 2019.годину, а ради обезбеђења средстава  за  редован  рад  Општинске 
управе општине Неготин и то: 

- на позицији 127, економска класификација 481000-дотације невладиним организацијама-
Црвени крст, економска класификација на четвртом нивоу 481100-дотације непрофитним 
организацијама које пружају помоћ домаћинствима, извор финансирања 01, у оквиру  раздела 5, 
програма 11-социјална и дечија заштита 0901, програмске активности-подршка реализацији 
програма Црвеног крста 0901-0005, функције 090-социјална заштита некласификована на другом 
месту. 

IV 
 За износ одобрене промене апропријација извршити измене распоређених средстава на 
одговарајућим позицијама Одлуке о буџету општине Неготин за 2019.годину  и Финансијског плана 
за рад Општинске управе  општине Неготин за 2019. годину. 

V 
 О реализацији дате сагласности стараће се Одељење за буџет, финансије и локалну пореску 
администрацију.                                                       

VI 
 Сагласност за промену апропријација Општинској управи  општине Неготин, објавити у 
„Службеном листу општине Неготин“. 
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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, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 
103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019)  регулисано је да у току године може се 
извршити преусмеравање апропријације одобрене на име одређеног расхода и издатка у износу до 
10% вредности апропијације за расход и издатак чији се износ умањује.  

Председник општине доноси решење о повећању односно смањењу апропријације путем 
преусмеравања.  

Одлуком о буџету општине Неготин за 2019.годину („Сл. лист општине Неготин“, број:   
33/2019 и 15/2019), у разделу 5. програму 11-социјална и дечија заштита 0901, програмској 
активности-подршка реализацији програма Црвеног крста 0901-0005, функцији 090-социјална 
заштита некласификована на другом месту, позицији 127, економској класификацији 481000-
дотације невладиним организацијама-Црвени крст, економској класификацији на четвртом нивоу 
481100-дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима, извор 
финансирања 01, нису предвиђена довољна срдства за регулисање доспелих обавеза, регистрацију 
комби возила и реализовање редовних и програмских активности Црвеног крста Неготин. 

Из тог разлога и на основу свега напред наведеног, одлучено је као у диспозитиву  решења. 
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: Управи за трезор Експозитури Неготин, Црвеном крсту 

Неготин, Одељењу за буџет, финансије и локалну пореску администрацију и архиви Општинске 
управе 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, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. 
закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019) и члана 16. Одлуке о буџету општине 
Неготин за 2019. годину (“Сл. лист општине Неготин”, број: 33/2018 и 15/2019), председник 
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 2019.годину (“Сл. лист 
општине Неготин”, број: 33/2018 и 15/2019), 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 185, економска класификација 499100 – 
средства резерве – текућа резерва, одобравају се средства у износу од  218.000,00 динара.  

II 
 Средства из става 1. овог решења распоређују се у оквиру раздела 5, програм 15-опште 
услуге локалне самоуправе 0602, програмска активност-функционисање месних заједница 0602-
0002, функцији 620 – развој заједнице, на позицији 180, економској класификацији 511000-зграде и 
грађевински објекти, економској класификацији на четвртом нивоу 511300 – капитално одржавање 
зграда и објеката.   

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 
2019. годину, број: 401-523/2019-IV/04 од 19.11.2019. године за одобравањем додатних средстава за 
редован рад општинске управе општине Неготин, одобравају се  додатна   средства у износу  од  
218.000,00 динара из текуће  резерве.  

Одлуком о буџету општине Неготин за 2019.годину („Сл. лист општине Неготин“, број: 
33/2018 и 15/2019), у разделу 5., програму 15-опште услуге локалне самоуправе 0602, програмској 
активности – функционисање месних заједница 0602-0002, функцији 620 – развој заједнице,  нису 
планирана довољна средства на позицији 180, економској класификацији 511000 - зграде и 
грађевински објекти, економској класификацији на четвртом нивоу 511300 - капитално одржавање 
зграда и објеката, за инвестиционо одржавање дела Дома културе у Самариновцу кп.бр. 352 КО 
Самариновац.   

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: 401-523/2019-II/04                  
Дана: 19.11.2019. 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 
ОПШТИНА НЕГОТИН 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН  
Број: 401-535/2019-II/04 
27.11.2019. 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,  99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019),  члана 15. Одлуке о буџету општине 
Неготин за 2019. годину (“Сл. лист општине Неготин”, број: 33/2018 и 15/2019), председник 
општине Неготин, д о н о с и 

 
Р Е Ш Е Њ Е  

        О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ПРОМЕНУ АПРОПРИЈАЦИЈА ОДОБРЕНИХ 
ОПШТИНСКОЈ  УПРАВИ  ОПШТИНЕ НЕГОТИН  У 2019. ГОДИНИ 

 
I 

 Одобрава се промена апропријација Општинској управи  општине Неготин, у оквиру  
законом  предвиђене  могућности, до 10% апропијације, раздео 5- општинска управа, програм 7- 
организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура 0701, програмска активност-управљање и 
одржавање саобраћајне инфраструктуре 0701-0002, функција 620-развој заједнице, позиција 102, 
економска класификација 425000-текуће поправке и одржавање, економска класификација на 
четвртом нивоу 425100-текуће поправке и одржавање зграда и објека, у износу од 3.100.000,00 
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 2019.годину, и то: 

 - позиција 102, економска класификација 425000- текуће поправке и одржавање, економска 
класификација на четвртом нивоу 425100-текуће поправке и одржавање зграда и објека, у износу од 
3.100.000,00 динара, извор финансирања 01, за 3.65%, извор финансирања 01.  

III 
Износ  од  3.100.000,00   динара, преусмерава се за намене недовољно планиране Одлуком о 

буџету општине Неготин за 2019.годину, а ради обезбеђења средстава  за  редован  рад  Општинске 
управе општине Неготин и то: 

- на позицији 62, економска класификација 421000-стални трошкови, економска 
класификација на четвртом нивоу 421200-енергетске услуге, у износу од 800.000,00 динара, извор 
финансирања 01, у оквиру  раздела 5, програма 2-комуналне делатности 1102, програмске 
активности-управљање/одржавање јавним осветљењем 1102-0001, функције 620-развој заједнице. 

- на позицији 128, економска класификација 472000-накнаде за социјалну заштиту из буџета 
за новорођену децу и децу ометену у развоју, економска класификација на четвртом нивоу 472300-
накнада из буџета за децу и породицу, у износу од 100.000,00 динара и економска класификација на 
четвртом нивоу 472900 – остале накнаде из буџета, у износу од 2.200.000,00 динара, извор 
финансирања 01, у оквиру  раздела 5, програма 11-социјална и дечија заштита 0901, програмске 
активности-подршка деци и породици са децом 0901-0006, функције 040-породица и деца. 

IV 
 За износ одобрене промене апропријација извршити измене распоређених средстава на 
одговарајућим позицијама Одлуке о буџету општине Неготин за 2019.годину  и Финансијског плана 
за рад Општинске управе  општине Неготин за 2019. годину. 

V 
 О реализацији дате сагласности стараће се Одељење за буџет, финансије и локалну пореску 
администрацију.                                                       

VI 
 Сагласност за промену апропријација Општинској управи  општине Неготин, објавити у 
„Службеном листу општине Неготин“. 
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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, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 
103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019)  регулисано је да у току године може се 
извршити преусмеравање апропријације одобрене на име одређеног расхода и издатка у износу до 
10% вредности апропијације за расход и издатак чији се износ умањује.  

Председник општине доноси решење о повећању односно смањењу апропријације путем 
преусмеравања.  

Одлуком о буџету општине Неготин за 2019.годину („Сл. лист општине Неготин“, број:   
33/2019 и 15/2019), у разделу 5, програму 2-комуналне делатности 1102, програмској активности-
управљање/одржавање јавним осветљењем 1102-0001, функцији 620-развој заједнице,  позицији 62, 
економској класификацији 421000-стални трошкови, економској класификацији на четвртом нивоу 
421200-енергетске услуге, извор финансирања 01, нису предвиђена довољна срдства за регулисање 
доспелих обавеза за расвету и програму 11-социјална и дечија заштита 0901, програмској 
активности-подршка деци и породици са децом 0901-0006, функцији 040-породица и деца, позицији 
128, економској класификацији 472000-накнаде за социјалну заштиту из буџета за новорођену децу 
и децу ометену у развоју, економској класификацији на четвртом нивоу 472300-накнада из буџета за 
децу и породицу и 472900 – остале накнаде из буџета, извор финансирања 01, нису предвиђена 
довољна срдства за матерински додатак и једнократне помоћи. 

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.  
 
 

 
ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

Владимир Величковић, дипл. педагог физичке културе,с.р. 
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Република  Србија 
ОПШТИНА НЕГОТИН 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН  
Број: 401-536/2019-II/04 
27.11.2019. 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,  99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019)  и  члана 15. Одлуке о буџету 
општине Неготин за 2019. годину (“Сл. лист општине Неготин”, број: 33/2018 и 15/2019), 
председник општине Неготин, д о н о с и 

 
Р Е Ш Е Њ Е  

        О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ПРОМЕНУ АПРОПРИЈАЦИЈА ОДОБРЕНИХ 
ПРЕДСЕДНИКУ ОПШТИНЕ НЕГОТИН  У 2019. ГОДИНИ 

 
I 

 Одобрава се промена апропријација председнику општине Неготин, у оквиру  законом  
предвиђене  могућности, до 10% апропијације, раздео 2-председник општине,  програм 16- 
политички систем локалне самоуправе  2101, програмска активност-функционисање извршних 
органа 2101-0002, функција 111–извршни и законодавни органи, позиција 26, економска 
класификација 421000-стални трошкови, економска класификација на четвртом нивоу 421300-
комуналне услуге, у  износу од 410.000,00  динара, извор  финансирања 01, за 3,29%, ради 
обезбеђења средстава за редован рад председника општине Неготин. 

II 
 Измена апропријација ће се извршити умањењем позиције Одлуке о буџету општине 
Неготин за 2019.годину, и то: 

 - позиција 26, економска класификација 421000-стални трошкови, економска 
класификација на четвртом нивоу 421300-комуналне услуге (одводњавање), у  износу од 410.000,00 
динара, за 3,29%, извор финансирања 01.  

III 
Износ  од  410.000,00   динара, преусмерава се за намене недовољно планиране Одлуком о 

буџету општине Неготин за 2019.годину, а ради обезбеђења средстава  за  редован  рад  председника 
општине Неготин и то: 

- на позицији 28, економска класификација 423000-услуге по уговору, економска 
класификација на четвртом нивоу 423500- стручне услуге, у износу од 110.000,00 динара и 
економска класификација на четвртом нивоу 423700-репрезентација, у износу од 300.000,00 динара, 
извор финансирања 01, у оквиру  раздела, програма, програмске  активности и функције из става 1. 
овог решења. 

IV 
За износ одобрене промене апропријација извршити измене распоређених средстава на 

одговарајућим позицијама Одлуке о буџету општине Неготин за 2019.годину  и Финансијског плана 
за рад председника општине Неготин за 2019. годину. 

V 
 О реализацији  дате  сагласности стараће се Одељење за буџет, финансије и локалну 
пореску администрацију.                                                       

VI 
 Сагласност за промену апропријација Општинској управи  општине Неготин, објавити у 
„Службеном листу општине Неготин“. 
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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, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 
103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019)  регулисано је да у току године може се 
извршити преусмеравање апропријације одобрене на име одређеног расхода и издатка  у износу до 
10% вредности апропијације за расход и издатак чији се износ умањује.  

Председник општине доноси решење о повећању односно смањењу апропријације путем 
преусмеравања.  

Одлуком о буџету општине Неготин за 2019.годину („Сл. лист општине Неготин“, број:   
33/2019 и 15/2019), у разделу 2-председник општине,  програму 16- политички систем локалне 
самоуправе  2101, програмској активности-функционисање извршних органа 2101-0002, функцији 
111–извршни и законодавни органи, позицији 28, економској класификацији 423000-услуге по 
уговору, економској класификацији на четвртом нивоу 423500- стручне услуге и економској 
класификацији на четвртом нивоу 423700-репрезентација, извор финансирања 01, нису предвиђена 
довољна срдства за иплату накнада члановима комисија и за набавку поклона - роковника, 
календара, хемијских оловки.  

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.  
 

                                                       
   

ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
Владимир Величковић, дипл. педагог физичке културе,с.р. 
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Република  Србија 
ОПШТИНА НЕГОТИН 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН  
Број: 401-542/2019-II/04 
29.11.2019. 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,  99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019)  и  члана 15. Одлуке о буџету 
општине Неготин за 2019. годину (“Сл. лист општине Неготин”, број: 33/2018 и 15/2019), 
председник општине Неготин, д о н о с и 

 
Р Е Ш Е Њ Е  

        О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ПРОМЕНУ АПРОПРИЈАЦИЈА ОДОБРЕНИХ 
ОПШТИНСКОЈ  УПРАВИ  ОПШТИНЕ НЕГОТИН  У 2019. ГОДИНИ 

 
I 

 Одобрава се промена апропријација Општинској управи  општине Неготин, у оквиру  
законом  предвиђене  могућности, до 10% апропијације, раздео 5,  програм 15- опште услуге 
локалне самоупрагве  0602, програмска активност-функционисање локалне самоуправе и градских 
општина 0602-0001, функција 130–опште услуге, позиција 164-зграде и грађевински објекти, 
економска класификација 511200-изградња зграда и објекта, у  износу од 5.000,00  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 2019.годину, и то: 

 - позиција 164 – зграде и грађевински објекти, економска класификација 511200-изградња 
зграда и објекта, у износу од  5.000,00  динара, за 0,01%, извор финансирања 01.  

III 
Износ  од  5.000,00   динара, преусмерава се за намене недовољно планиране Одлуком о 

буџету општине Неготин за 2019.годину, а ради обезбеђења средстава  за  редован  рад  Општинске 
управе општине Неготин и то на позицији 165-машине и опрема, економска класификација 512200-
административна опрема, извор финансирања 01, у оквиру  раздела, програма, програмске  
активности и функције  из става 1. овог решења. 

IV 
За износ одобрене промене апропријација извршити измене распоређених средстава на 

одговарајућим позицијама Одлуке о буџету општине Неготин за 2019.годину  и Финансијског плана 
за рад Општинске управе  општине Неготин за 2019. годину. 

V 
 О реализацији  дате  сагласности стараће се Одељење за буџет, финансије и локалну 
пореску администрацију.                                                      

VI 
 Сагласност за промену апропријација Општинској управи  општине Неготин, објавити у 
„Службеном листу општине Неготин“. 
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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, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 
103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019)  регулисано је да у току године може се 
извршити преусмеравање апропријације одобрене на име одређеног расхода и издатка  у износу до 
10% вредности апропијације за расход и издатак чији се износ умањује.  

Председник општине доноси решење о повећању односно смањењу апропријације путем 
преусмеравања.  

Одлуком о буџету општине Неготин за 2019.годину („Сл. лист општине Неготин“, број:   
33/2019 и 15/2019), у разделу 5. програму 15- опште услуге локалне самоупрагве  0602, програмској 
активности-функционисање локалне самоуправе и градских општина 0602-0001, функцији 130–
опште услуге, позицији 165-машине и опрема, економској класификацији 512200-административна 
опрема, извор финансирања 01, нису предвиђена довољна срдства за набавку канцеларијских 
столица. 

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.  
   

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, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. 
закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019) и члана 16. Одлуке о буџету општине 
Неготин за 2019. годину (“Сл. лист општине Неготин”, број: 33/2018 и 15/2019), председник 
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 2019.годину (“Сл. лист 
општине Неготин”, број: 33/2018 и 15/2019), 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 185, економска класификација 499100 – 
средства резерве – текућа резерва, одобравају се средства у износу од  1.419.000,00 динара 
Туристичкој организацији општине Неготин. 

II 
 Средства из става 1. овог решења распоређују се у оквиру раздела 5, главе 2 - Туристичка 
организација општине Неготин,  програма 4 – развој туризма 1502, програмске активности – 
управљање развојем туризма 1502-0001, функције 473 – туризам, позиције 217-услуге по уговору, 
економскe класификацијe  423700 – репрезентација у износу од 8.000,00 динара и у оквиру пројекта: 
Остали пројекти из области туризма, позиције 233-специјализоване услуге, економскe 
класификацијe 424200-услуге образовања, културе и спорта у износу од 1.396.000,00 динара за 
организацију дочека Нове 2020. године и економска класификација 424900-остале специјализоване 
услуге у износу од 15.000,00 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 Туристичке организације општине Неготин за одобравањем додатних 
средстава број: 335/19 од 29.11.2019.године, наш број: 401-543/2019-IV/04 од 29.11.2019.године и 
Обавештења  председника  oпштине о доношењу решења из текуће резерве за 2019. годину, број: 
401-543/2019-IV/04 од  29.11.2019. године  за  одобравањем  додатних  средстава  за организовање 
дочека Нове 2020. године, за плаћање превоза у оквиру планинарске акције „Кањоном реке Вратне“ 
и за репрезентацију, одобравају се  додатна   средства у износу  од  1.419.000,00 динара из текуће  
резерве. 

Одлуком о буџету општине Неготин за 2019.годину („Сл. лист општине Неготин“, број: 
33/2018 и 15/2019), у разделу 5, глави 2 – Туристичка организација општине Неготин, програму 4 – 
развој туризма 1502, програмској активности – управљање развојем туризма 1502-0001, функцији 
473 – туризам, планирана средства на позицији 217 - услуге по уговору и пројекту: Остали пројекти 
из области туризма, позицији 233 - специјализоване услуге, су недовољна за рад Туристичке 
организације општине Неготин за организовање дочека Нове 2020. године, за плаћање превоза у 
оквиру планинарске акције „Кањоном реке Вратне“ и за репрезентацију. Из тог разлога и на основу 
свега напред наведеног, одлучено је као у диспозитиву  решења. 

Решење доставити: Управи за трезор Експозитури Неготин, Туристичкој организацији 
општине Неготин, Одељењу за буџет, финансије и локалну пореску администрацију и архиви 
Општинске управе општине Неготин.   
                                               
Број: 401-543/2019-II/04                  
Дана: 29.11.2019. године                                                              
Н е г о т и н 
 

ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ НЕГОТИН 



31.12.2019.                               „Службени лист општине Неготин“              Број  19 страна 1540 
 

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, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019) и  члана 16. Одлуке о буџету 
општине Неготин за 2019. годину  (“Сл. лист општине Неготин”, број: 33/2018 и 15/2019), 
председник 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 2019.годину (“Сл. лист 
општине Неготин”, број: 33/2018 и 15/2019), 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 185, економска класификација 499100 – 
средства резерве – текућа резерва, одобравају се средства у износу од  94.000,00 динарa, МЗ 
Душановац, МЗ Црномасница и МЗ Ковилово за измирење обавеза за електричну енергију за месец 
септембар и октобар 2019.године. 

II 
 Средства из става 1. овог решења распоређују се у оквиру раздела 5. Месне заједнице, главе 
1, програма 15.-опште услуге локалне самоуправе  0602, програмске активности –функционисање 
месних заједница  0602-0002, функције 160 – опште јавне услуге некласификоване на другом месту, 
позиције 197-стални трошкови, економскe класификацијe 421200 – енергетске услуге, МЗ 
Душановац у износу од 64.000,00 динара, МЗ Црномасница у износу од 17.000,00 динара и МЗ 
Ковилово у износу од 13.000,00 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 МЗ Душановац, МЗ Црномасница и МЗ Ковилово од 28.11.2019. године и  
Обавештења  председника  oпштине о доношењу решења из текуће  резерве за 2019. годину, број: 
401-547/2019-IV/04   од  09.12.2019. године за одобравањем  додатних  средстава  за измирење 
обавеза за електричну енергију за месец септембар и октобар 2019.године, одобравају се  додатна   
средства у износу  од  94.000,00   динара из текуће  резерве. 

Одлуком о буџету општине Неготин за 2019.годину („Сл. лист општине Неготин“, број: 
33/2018 и 15/2019), у разделу 5 - Месне заједнице, глава 1, програм 15-опште услуге локалне 
самоуправе 0602, програмска активност –функционисање месних заједница 0602-0002, функција 
160 – опште јавне услуге некласификоване на другом месту, нису планирана довољна средства на  
позицији 197, економској класификацији 421200- енергетске услуге, за  одобравањем  додатних  
средстава за измирење обавеза за електричну енергију за месец септембар и октобар 2019.године. 

Из тог разлога и на основу свега напред наведеног, одлучено је као у диспозитиву  решења. 
Решење  доставити: МЗ Душановац, МЗ Црномасница, МЗ Ковилово, Управи за трезор 

Експозитури  Неготин, Одељењу за буџет, финансије и локалну пореску администрацију и архиви 
Општинске управе општине Неготин.   
                                   
Број: 401-547/2019-II/04                  
Дана: 09.12.2019. године                                                              
Н е г о т и н 
 
 

ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
Владимир Величковић,дипл. педагог физичке културе,с.р. 

 
           
 



Број 19  Страна 1541                   „Службени лист општине Неготин“                             31.12.2019. 
 
Република  Србија 
ОПШТИНA НЕГОТИН 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН  
Број: 401-546/2019-II/04 
02.12.2019. 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,  99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019)  и  члана 15. Одлуке о буџету 
општине Неготин за 2019. годину (“Сл. лист општине Неготин”, број: 33/2018 и 15/2019), 
председник општине Неготин, д о н о с и 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА  ПРОМЕНУ АПРОПРИЈАЦИЈА ОДОБРЕНИХ ОШ  

“СТЕВАН МОКРАЊАЦ“ КОБИШНИЦА У  2019.  ГОДИНИ 
 
I 

 Одобрава се промена апропријација  основној школи “Стеван Мокрањац” Кобишница, у 
оквиру законом предвиђене могућности до 10 % апропријације, за раздео 5.  Програм 9-основно 
образовање и васпитање 2002, програмску активност - функционисање основних школа 2002-0001,  
функцију 912 – Основно образовање, позиција 105, извор финансирања 01, наменe –  стални 
трошкови, економска класификација 421100 – административна опрема у износу од 12.000,00 
динара, ради обезбеђења средстава за редован рад ОШ „Стеван Мокрањац“ Кобишница у 
2019.години. 

II 
 Промена апропријације односи се на промену у финансијском плану ОШ „Стеван 

Мокрањац“ Кобишница за 2019. годину тако што се умањује: 
- намена -  стални трошкови, економска класификација 421100 – стални трошкови, за 0,86%, 

у износу од 12.000,00динара, извор финансирања 01. 
 III 

  Износ од 12.000,00 динара, преусмерава се за намене недовољно планиране у 
финансијском плану буџетског корисника за 2019. годину а ради  обезбеђења средстава  за редован 
рад ОШ „Стеван Мокрањац“ Кобишница у 2019. години и то за намену – накнаде трошкова за 
запослене, економска класификација 415100 – накнаде трошкова за запослене, у оквиру раздела, 
главе, програма, програмске активности  и функције из става 1. овог решења. 

IV 
 За износ одобрене промене апропријација извршити промену у финансијском плану ОШ “ 
Стеван Мокрањац” Кобишница. 

VI 
 О  реализацији дате сагласности стараће се Одељење за буџет, финансије и локалну пореску 
администрацију. 

VII 
 Сагласност за промену апропријација ОШ “Стеван Мокрањац” Кобишница, објавити у 
„Службеном листу општине Неготин“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



31.12.2019.                               „Службени лист општине Неготин“              Број  19 страна 1542 
 
 
 
                                                                        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, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 
103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019)  регулисано је да у току године може се 
извршити преусмеравање апропријације одобрене на име одређеног расхода и издатка у износу до 
10% вредности апропријације за расход и издатак чији се износ умањује.  

Председник општине доноси решење  о повећању односно смањењу апропријације путем 
преусмеравања.  

Одлуком о буџету општине Неготин за 2019.годину („Сл. лист општине Неготин“, број:  
33/2018 и 15/2019), у разделу 5., програму 9-основно образовање и васпитање 2002, програмској 
активности - функционисање основних школа 2002-0001, функцији 912 – Основно образовање,    
намени – накнаде трошкова за запослене, економској класификацији 415100 – накнаде трошкова за 
запослене,  извор финансирања 01, нису предвиђена довољна средства. 

 
Из тог разлога и на основу свега напред наведеног, одлучено је као у диспозитиву  решења. 
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:  ОШ “ Стеван Мокрањац” Кобишница, Управи за трезор 

Експозитури Неготин, Одељењу за буџет, финансије и локалну пореску администрацију и архиви 
Општинске управе.  

 
                

ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
Владимир Величковић, дипл. педагог физичке културе,с.р. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Број 19  Страна 1543                   „Службени лист општине Неготин“                             31.12.2019. 
 
Република  Србија 
ОПШТИНA НЕГОТИН 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН  
Број: 401-548/2019-II/04 
03.12.2019. 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,  99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019)  и  члана 15. Одлуке о буџету 
општине Неготин за 2019. годину (“Сл. лист општине Неготин”, број: 33/2018 и 15/2019), 
председник општине Неготин, д о н о с и 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА  ПРОМЕНУ АПРОПРИЈАЦИЈА ОДОБРЕНИХ ОШ  

“ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“ ЈАБУКОВАЦ У  2019.  ГОДИНИ 
 
I 

 Одобрава се промена апропријација  основној школи “Јован Јовановић Змај” Јабуковац, у 
оквиру законом предвиђене могућности до 10 % апропријације,  за раздео 5. програм 9-основно 
образовање и васпитање 2002, програмску активност - функционисање основних школа 2002-0001,  
функцију 912 – Основно образовање, позиција 105, извор финансирања 01, наменe – стални 
трошкови, економска класификација 421200 – енергетске услуге у износу од 25.000,00 динара, ради 
обезбеђења средстава за редован рад ОШ „Јован Јовановић Змај” Јабуковац у 2019.години. 

II 
 Промена апропријације односи се на промену у финансијском плану ОШ „Јован Јовановић 

Змај” Јабуковац, за 2019. годину тако што се умањује: 
- намена – стални трошкови, економска класификација 421200 – енергетске услуге, за 

1,60%, у износу од 25.000,00 динара, извор финансирања 01. 
 III 

  Износ од 25.000,00 динара, преусмерава се за намене недовољно планиране у 
финансијском плану буџетског корисника за 2019. годину а ради  обезбеђења средстава  за редован 
рад ОШ „Јован Јовановић Змај” Јабуковац у 2019. години и то: за намену - текуће поправке и 
одржавање, економска класификација 425100 – текуће поправке и одржавање зграда и објеката, у 
износу од 10.000,00 динара и економска класификација 425200 – текуће поправке и одржавање 
опреме, у износу од 15.000,00 динара, у оквиру раздела, главе, програма, програмске активности и 
функције из става 1. овог решења. 

IV 
   За износ одобрене промене апропријација извршити промену у финансијском плану ОШ “ 
Јован Јовановић Змај” Јабуковац. 

V 
 О  реализацији дате сагласности стараће се Одељење за буџет, финансије и локалну пореску 
администрацију. 

VI 
 Сагласност за промену апропријација ОШ “Јован Јовановић Змај” Јабуковац, објавити у 
„Службеном листу општине Неготин“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



31.12.2019.                               „Службени лист општине Неготин“              Број  19 страна 1544 
 
 
 

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, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 
103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019)  регулисано је да у току године може се 
извршити преусмеравање апропријације одобрене на име одређеног расхода и издатка у износу до 
10% вредности апропријације за расход и издатак чији се износ умањује.  

Председник општине доноси решење о повећању односно смањењу апропријације путем 
преусмеравања.  

Одлуком о буџету општине Неготин за 2019. годину („Сл. лист општине Неготин“, број:  
33/2018 и 15/2019), у разделу 5., програму 9-основно образовање и васпитање 2002, програмској 
активности - функционисање основних школа 2002-0001, функцији 912 – Основно образовање,   
намени – текуће поправке и одржавање, економској класификацији 425100 – текуће поправке и 
одржавање зграда и објеката и економској класификацији 425200 – текуће поправке и одржавање 
опреме, извор финансирања 01, нису предвиђена довољна средства за текуће поправке и одржавање.  

Из тог разлога и на основу свега напред наведеног,одлучено је као у диспозитиву  решења. 
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: ОШ “Јован Јовановић Змај” Јабуковац, Управи за трезор 

Експозитури Неготин, Одељењу за буџет, финансије и локалну пореску администрацију и архиви 
Општинске управе.  

 
 

ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
Владимир Величковић, дипл. педагог физичке културе,с.р. 

 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Број 19  Страна 1545                   „Службени лист општине Неготин“                             31.12.2019. 
 
 
                    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, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019) и  члана 16. Одлуке о буџету општине 
Неготин за 2019. годину  (“Сл. лист општине Неготин”, број: 33/2018 и 15/2019), председник 
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 2019.годину (“Сл. 
лист општине Неготин”, број: 33/2018 и 15/2019), 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 185, економска класификација 499100 – 
средства резерве – текућа резерва, одобравају се средства у износу од  94.000,00 динарa Техничкој 
школи Неготин. 

II 
 Средства из става 1. овог решења распоређују се у оквиру раздела 5, програма  10 – средње 
образовање  и васпитање 2003, програмске активности – функционисање средњих школа 2003-0001, 
функције 920 – средње образовање,  на позицији 107, економска класификација 4631- текући 
трансфери осталим нивоима власти, код корисника економска класификација 512200-
административна опрема, економска класификација на шестом нивоу 512212–уградна опрема, у 
износу од 94.000,00 динара за набавку и уградњу камера за видео надзор. 

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  Техничке школе Неготин за одобравањем додатних средстава број: 
1427 од 07.11.2019. године, допуне захтева број: 1540 од 29.11.2019. године, наш број: 401-507/2019-
II/04 од 12.11.2019. године, Записника о отварању понуда број: 1528 од 27.11.2019.године, 
Извештаја о оцени понуда број: 1529 од 27.11.2019.године, Одлуке број: 1530 од 27.11.2019.године, 
Уговора број: 1541 од 29.11.2019.године и Обавештења председнику општине о доношењу решења 
из текуће резерве, број: 401-507/2019-IV/04  од  03.12.2019. године, одобравају се додатна средства у 
износу од  94.000,00 динара из текуће резерве. 

Одлуком о буџету општине Неготин за 2019.годину (“Сл. лист општине Неготин”, број: 
33/2018 и 15/2019), у разделу 5., програму  10 – средње образовање и васпитање 2003, програмској 
активности – функционисање средњих школа 2003-0001, функцији  920 – средње образовање, 
позицији 107, економској класификацији 4631- текући трансфери осталим нивоима власти, код 
корисника  економска класификација 512200-административна опрема, економска класификација на 
шестом нивоу 512212-уградна опрема, нису планирана довољна финансијска средства у 2019. 
години за административну опрему за набавку и уградњу камера за видео надзор у Техничкој школи 
Неготин. 

Из тог разлога и на основу свега напред наведеног, одлучено је као у диспозитиву  решења. 
Решење  доставити: Техничкој школи Неготин, Управи за трезор Експозитури Неготин, 

Одељењу за буџет, финансије и локалну пореску администрацију и архиви Општинске управе 
општине Неготин.   
 
Број: 401-507/2019-II/04                  
Дана: 03.12.2019. године                                                              
Н е г о т и н 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
Владимир Величковић,дипл. педагог физичке културе,с.р. 

 
              



31.12.2019.                               „Службени лист општине Неготин“              Број  19 страна 1546 
 
 
 
Република  Србија 
ОПШТИНA НЕГОТИН 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН  
Број: 401-552/2019-II/04 
04.12.2019. 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,  99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019)  и  члана 15. Одлуке о буџету 
општине Неготин за 2019. годину (“Сл. лист општине Неготин”, број: 33/2018 и 15/2019), 
председник општине Неготин, д о н о с и 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА  ПРОМЕНУ АПРОПРИЈАЦИЈА ОДОБРЕНИХ ОШ  

“БРАНИСЛАВ НУШИЋ“ УРОВИЦА У  2019.  ГОДИНИ 
 
I 

 Одобрава се промена апропријација  основној школи “Бранислав Нушић” Уровица, у 
оквиру законом предвиђене могућности до 10 % апропријације,  за раздео 5. програм 9-основно 
образовање и васпитање 2002, програмску активност - функционисање основних школа 2002-0001,  
функцију 912 – Основно образовање, позиција 105, извор финансирања 01, наменe – стални 
трошкови, економска класификација 421100 – трошкови платног промета и банкарских услуга у 
износу од 15.000,00 динара и наменe – накнаде трошкова за запослене, економска класификација 
415100 –накнаде трошкова за запослене у износу од 20.000,00 динара, ради обезбеђења средстава за 
редован рад ОШ „Бранислав Нушић“ Уровица у 2019.години. 

II 
 Промена апропријације односи се на промену у финансијском плану ОШ „Бранислав 

Нушић“ Уровица за 2019. годину тако што се умањује: 
- намена -  стални трошкови, економска класификација 421100 – трошкови платног промета 

и банкарских услуга у износу од 15.000,00 динара за, 1,26% извор финансирања 01 и  
- наменe – накнаде трошкова за запослене, економска класификација 415100 –накнаде 

трошкова за запослене у износу од 20.000,00 динара,  за10%, извор финансирања 01. 
 III 

  Износ од 35.000,00 динара, преусмерава се за намене недовољно планиране у 
финансијском плану буџетског корисника за 2019. годину а ради  обезбеђења средстава  за редован 
рад ОШ „Бранислав Нушић“ Уровица у 2019. години и то: за намену – 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 
   За износ одобрене промене апропријација извршити промену у финансијском плану ОШ “ 
Бранислав Нушић“ Уровица. 

V 
 О  реализацији дате сагласности стараће се Одељење за буџет, финансије и локалну пореску 
администрацију. 

VI 
 Сагласност за промену апропријација ОШ “Бранислав Нушић“ Уровица, објавити у 
„Службеном листу општине Неготин“. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Број 19  Страна 1547                   „Службени лист општине Неготин“                             31.12.2019. 
 
 
 
                                                                         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, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 
103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018 и 72/2019)  регулисано је да у току године може се извршити 
преусмеравање апропријације одобрене на име одређеног расхода и издатка у износу до 10% 
вредности апропријације за расход и издатак чији се износ умањује.  

Председник општине доноси решење о повећању односно смањењу апропријације путем 
преусмеравања.  

Одлуком о буџету општине Неготин за 2019. годину („Сл. лист општине Неготин“, број:  
33/2018 и 15/2019), у разделу 5, програму 9-основно образовање и васпитање 2002, програмској 
активности - функционисање основних школа 2002-0001, функцији 912 – Основно образовање,   
намени – награде запосленима и остали посебни расходи, економској класификацији 416100 – 
награде запосленима и остали посебни расходи, извор финансирања 01, нису предвиђена довољна 
средства за исплату јубиларне награде за једног запосленог.  

Из тог разлога и на основу свега напред наведеног,одлучено је као у диспозитиву  решења. 
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: ОШ “Бранислав Нушић“ Уровица, Управи за трезор 

Експозитури Неготин, Одељењу за буџет, финансије и локалну пореску администрацију и архиви 
Општинске управе.  

 
 
 

ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
Владимир Величковић, дипл. педагог физичке културе,с.р. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



31.12.2019.                               „Службени лист општине Неготин“              Број  19 страна 1548 
 
Република  Србија 
ОПШТИНA НЕГОТИН 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН  
Број: 401-553/2019-II/04 
06.12.2019. 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,  99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019)  и  члана 15. Одлуке о буџету 
општине Неготин за 2019. годину (“Сл. лист општине Неготин”, број: 33/2018 и 15/2019), 
председник општине Неготин, д о н о с и 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА  ПРОМЕНУ АПРОПРИЈАЦИЈА ОДОБРЕНИХ 

 ОШ  “ВУК КАРАЏИЋ“  НЕГОТИН У  2019.  ГОДИНИ 
 
I 

 Одобрава се промена апропријација  основној школи  “Вук Караџић” Неготин - основно 
образовање, у оквиру законом предвиђене могућности до 10 % апропријације, за раздео 5.  програм 
9-основно образовање и васпитање 2002, програмску активност - функционисање основних школа 
2002-0001, функцију 912 – Основно образовање, позиција 105, намена – награде запосленима и 
остали посебни расходи, економска класификација 416100 – награде запосленима и остали посебни 
расходи, извор финансирања 01, у износу од 32.000,00 динара, за 5%, ради обезбеђења средстава за 
редован рад школе. 

II 
 Промена апропријације односи се на промену у финансијском плану ОШ „Вук Караџић“  

Неготин - основно образовање за 2019. годину тако што се умањује позиција 105, намена - награде 
запосленима и остали посебни расходи, економска класификација 416100 – награде запосленима и 
остали посебни расходи, за 5%, извор финансирања 01, у износу од  32.000,00 динара. 

III 
  Износ од 32.000,00 динара, преусмерава се за намене недовољно планиране у 
финансијском плану буџетског корисника за 2019.годину а ради  обезбеђења средстава  за редован 
рад ОШ „Вук Караџић“  Неготин и то: 

- намену – трошкови путовања, економска класификација 422100 – трошкови службених 
путовања у земљи у износу од 5.000,00динара; 

- намену – текуће поправке и одржавање, економска класификација 425100 – текуће 
поправке и одржавање зграда и објеката у износу од 5.000,00динара; 

- намену - материјал, економска класификација 426100 – административни материјал у 
износу од 8.000,00динара, економска класификација 426600 – материјал за образовање, културу и 
спорт у износу од 10.000,00 динара и економска класификација 426800 – материјал за одржавање 
хигијене и угоститељство у износу од 4.000,00 динара. 

IV 
   За износ одобрене промене апропријација извршити промену у финансијском плану ОШ 
“Вук Караџућ” Неготин - основно образовање . 

V 
 О  реализацији дате сагласности стараће се Одељење за буџет,финансије и локалну пореску 
администрацију. 

VI 
 
 Сагласност за промену апропријација ОШ “Вук Караџић” Неготин - основно образовање, 
објавити у „Службеном листу општине Неготин“. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Број 19  Страна 1549                   „Службени лист општине Неготин“                             31.12.2019. 
 
 
                         

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, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 
103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019)  регулисано је да у току године може се 
извршити преусмеравање апропријације одобрене на име одређеног расхода и издатка у износу до 
10% вредности апропријације за расход и издатак чији се износ умањује.  

Председник општине доноси решење  о повећању односно смањењу апропријације путем 
преусмеравања.  

Одлуком о буџету општине Неготин за 2019.годину („Сл. лист општине Неготин“, број:   
33/2018 и 15/2019), у разделу 5, програму 9-основно образовање и васпитање 2002, програмској 
активности - функционисање основних школа 2002-0001, функцијa 912 – Основно образовање, на 
позицији 105- намени – трошкови путовања, економској класификацији 422100 – трошкови 
службених путовања у земљи;  намени – текуће поправке и одржавање, економској класификацији 
425100 – текуће поправке и одржавање зграда и објеката и намени - материјал, економској 
класификацији 426100 – административни материјал, економској класификацији 426600 – материјал 
за образовање, културу и спорт и економској класификацији 426800 – материјал за одржавање 
хигијене и угоститељство, извор финансирања 01, нису предвиђена довољна средства за 
измиривање приспелих рачуна. 

Из тог разлога и на основу свега напред наведеног,одлучено је као у диспозитиву  решења. 
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:  ОШ “Вук Караџић” Неготин, Управи за трезор Експозитури 

Неготин, Одељењу за буџет, финансије и локалну пореску администрацију и архиви Општинске 
управе.  

 
 
 

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, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. 
закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019) и члана 16. Одлуке о буџету општине 
Неготин за 2019. годину  (“Сл. лист општине Неготин”, број: 33/2018 и 15/2019), председник 
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 2019.годину (“Сл. лист 
општине Неготин”, број: 33/2018 и 15/2019), 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 185, економска класификација 499100 – 
средства резерве – текућа резерва, одобравају се средства у износу од  1.000.000,00 динара.  

II 
 Средства из става 1. овог решења распоређују се у оквиру раздела 5- општинска управа, 
програм 2-комуналне делатности 1102, програмска активност-зоохигијена-новчане казне за псе 
луталице 1102-0004, функција 560 – заштита животне средине некласификована на другом месту, на 
позицији 68, економској класификацији 483100 – новчане казне и пенали по решењу судова-накнаде 
нематеријалне штете настале услед уједа паса луталица. 

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 
2019. годину, број: 401-563/2019-IV/04 од 09.12.2019. године за одобравањем додатних средстава за 
редован рад општинске управе општине Неготин, одобравају се  додатна   средства у износу  од  
1.000.000,00 динара из текуће  резерве.  

Одлуком о буџету општине Неготин за 2019.годину („Сл. лист општине Неготин“, број: 
33/2018 и 15/2019), у разделу 5., програму 2-комуналне делатности 1102, програмској активности – 
зоохигијена-новчане казне за псе луталице 1102-0004, функцији 560 – заштита животне средине 
некласификована на другом месту, нису планирана довољна средства на позицији 68, економској 
класификацији 483100- новчане казне и пенали по решењу судова - накнаде нематеријалне штете 
настале услед уједа паса луталица 

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: 401-563/2019-II/04                  
Дана: 09.12.2019. 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 
ОПШТИНА НЕГОТИН 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН  
Број: 401-569/2019-II/04 
10.12.2019. 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,  99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019),  члана 15. Одлуке о буџету општине 
Неготин за 2019. годину (“Сл. лист општине Неготин”, број: 33/2018 и 15/2019), председник 
општине Неготин, д о н о с и 

 
Р Е Ш Е Њ Е  

        О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ПРОМЕНУ АПРОПРИЈАЦИЈА ОДОБРЕНИХ 
ОПШТИНСКОЈ  УПРАВИ  ОПШТИНЕ НЕГОТИН  У 2019. ГОДИНИ 

 
I 

 Одобрава се промена апропријација Општинској управи  општине Неготин, у оквиру  
законом  предвиђене  могућности, до 10% апропијације, раздео 5- општинска управа, програм 7- 
организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура 0701, програмска активност-управљање и 
одржавање саобраћајне инфраструктуре 0701-0002, функција 620-развој заједнице, позиција 102, 
економска класификација 425000-текуће поправке и одржавање, економска класификација на 
четвртом нивоу 425100-текуће поправке и одржавање зграда и објека, у износу од 720.000,00 
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 2019.годину, и то: 

 - позиција 102, економска класификација 425000- текуће поправке и одржавање, економска 
класификација на четвртом нивоу 425100-текуће поправке и одржавање зграда и објека, у износу од 
720.000,00 динара, извор  финансирања 01, за 0.85%, извор финансирања 01.  

III 
Износ  од  720.000,00   динара, преусмерава се за намене недовољно планиране Одлуком о 

буџету општине Неготин за 2019.годину, а ради обезбеђења средстава  за  редован  рад  Општинске 
управе општине Неготин и то: 

- на позицији 85, економска класификација 423000-услуге по уговору, економска 
класификација на четвртом нивоу 423500-стручне услуге, у износу од 400.000,00 динара, извор 
финансирања 01, у оквиру  раздела 5, програма 5-пољопривреда и рурални развој 0101, програмске 
активности-подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници – Комасација на 
подручју дела КО Рајац и Смедовац општине Неготин 0101-0001, функције 421-пољопривреда; 

- на позицији 88, економска класификација 423000- услуге по уговору, економска 
класификација на четвртом нивоу 423500-стручне услуге, у износу од 320.000,00 динара, извор 
финансирања 01, у оквиру  раздела 5, програма 5-пољопривреда и рурални развој 0101, програмске 
активности-подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници – Комасација на 
подручју дела КО Речка и Чубра општине Неготин 0101-0001, функције 421-пољопривреда; 

IV 
 За износ одобрене промене апропријација извршити измене распоређених средстава на 
одговарајућим позицијама Одлуке о буџету општине Неготин за 2019.годину  и Финансијског плана 
за рад Општинске управе  општине Неготин за 2019. годину. 

V 
 О реализацији дате сагласности стараће се Одељење за буџет, финансије и локалну пореску 
администрацију.                                                       

VI 
 Сагласност за промену апропријација Општинској управи  општине Неготин, објавити у 
„Службеном листу општине Неготин“. 
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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, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 
103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019)  регулисано је да у току године може се 
извршити преусмеравање апропријације одобрене на име одређеног расхода и издатка у износу до 
10% вредности апропијације за расход и издатак чији се износ умањује.  

Председник општине доноси решење о повећању односно смањењу апропријације путем 
преусмеравања.  

Одлуком о буџету општине Неготин за 2019.годину („Сл. лист општине Неготин“, број:   
33/2019 и 15/2019), у разделу 5, програму 5- пољопривреда и рурални развој 0101, програмској 
активности-подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници – Комасација на 
подручју дела КО Рајац и Смедовац општине Неготин 0101-0001, функцији 421-пољопривреда,  
позицији 85, економској класификацији 423000-услуге по уговору, економској класификацији на 
четвртом нивоу 423500-стручне услуге, и програмској активности-подршка за спровођење 
пољопривредне политике у локалној заједници – Комасација на подручју дела КО Речка и Чубра 
општине Неготин 0101-0001, позицији 88, економској класификацији 423000- услуге по уговору, 
економска класификација на четвртом нивоу 423500-стручне услуге, извор финансирања 01, нису 
предвиђена довољна срдства за плаћање накнаде члановима комисија за комасацију. 

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.  
                                                     
   

ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
Владимир Величковић, дипл. педагог физичке културе,с.р. 
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Република  Србија 
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
Одељење за буџет, финансије и  
локалну пореску администрацију 
Број: 401-574/2019-IV/04 
11.12.2019. 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, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019)  и  члана 15. Одлуке о буџету 
општине Неготин за 2019. годину (“Сл. лист општине Неготин”, број: 33/2018 и 15/2019), 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 
ПОЉОПРИВРЕДНОЈ ШКОЛИ СА ДОМОМ УЧЕНИКА „РАЈКО БОСНИЋ“  

БУКОВО -НЕГОТИН У 2019. ГОДИНИ 
 
I 

 Одобрава се промена апропријација Пољопривредној школи са домом ученика „Рајко 
Боснић“ Букобво - Неготин, у оквиру законом предвиђене могућности  до 10% апропријације, за  
раздео 5, програм 10-средње образовање и васпитање 2003, програмску активност - функционисање 
средњих  школа 2003-0001, функцију 920 – Средње образовање, позиција 107 – намена – стални 
трошкови, економска класификација 421200-енергетске услуге у износу од 47.000,00 динара, извор 
финансирања 01, ради обезбеђења средстава за редован рад Пољопривредне школе са домом 
ученика „Рајко Боснић“ Букобво – Неготин. 

II 
 Промена апропријације односи се на промену у Финансијском плану Пољопривредне 

школе са домом ученика „Рајко Боснић“ Букобво - Неготин, за 2019. годину тако што се умањује: 
 - намена – стални трошкови, економска класификација 421200-енергетске услуге, за 1,62%, 

извор финансирања 01, у износу од  47.000,00 динара. 
III 

  Износ од 47.000,00 динара, преусмерава се за намене недовољно планиране у 
Финансијском плану буџетског корисника за 2019.годину а ради обезбеђења средстава за редован 
рад  Пољопривредне школе са домом ученика „Рајко Боснић“ Букобво - Неготин и то: 

      - за намену –накнаде у натури, економска класификација 413100-накнаде у натури, у 
оквиру раздела, главе, програма, програмске активности  и  функције из става 1. овог решења. 

IV 
  За износ одобрене промене апропријација извршити измене у Финансијском плану  

Пољопривредне школе са домом ученика „Рајко Боснић“ Букобво - Неготин за 2019.годину. 
V 

 О реализацији дате сагласности стараће се Одељење за буџет, финансије и локалну пореску 
администрацију. 

VI 
 Сагласност за промену апропријација Пољопривредне школе са домом ученика „Рајко 
Боснић“ Букобво - Неготин, објавити у „Службеном листу општине Неготин“. 
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                                                                   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, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015–др. закон, 
103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019)  регулисано је да у току године може се 
извршити преусмеравање апропријације одобрене на име одређеног расхода и издатка у износу до 
10% вредности апропријације за расход и издатак чији се износ умањује. 

Орган управе надлежан  за финансије доноси решење  о повећању односно смањењу 
апропријације путем преусмеравања.  

Одлуком о буџету општине Неготин за 2019.годину („Сл. лист општине Неготин“, број:  
33/2018 и 15/2019), у разделу  5., програму 10-средње образовање и васпитање 2003, програмској 
активности - функционисање средњих  школа 2003-0001, функцији  920 – средње образовање, 
позицији 107, намени – накнаде у натури, економској класификацији 413100 – накнаде у натури, 
нису предвиђена довољна финансијска средства за поклоне за децу запослених за Нову годину.  

Из тог разлога и на основу свега напред наведеног, одлучено је као у диспозитиву  решења. 
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: Пољопривредној школи са домом ученика „Рајко Боснић“ 

Букобво - Неготин, Управи за трезор Експозитури Неготин, Одељењу за буџет, финансије и локалну 
пореску администрацију и архиви Општинске управе. 

 
  

 
ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Број 19  Страна 1555                   „Службени лист општине Неготин“                             31.12.2019. 
 
      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, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019), члана 16. Одлуке о буџету општине 
Неготин за 2019. годину (“Сл. лист општине Неготин”, број: 33/2018 и 15/2019) и Зкључка 
Општинског већа, број: 401-561/2019-III/07 од 12.12.2019.године, председник 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 2019.годину (“Сл. лист 
општине Неготин”, број: 33/2018 и 15/2019), 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 185, економска класификација 499100 – 
средства резерве – текућа резерва, одобравају се средства у износу од  20.000,00 динара Туристичкој 
организацији општине Неготин за исплату помоћи запосленим радницима. 

II 
 Средства из става 1. овог решења распоређују се у оквиру раздела 5, главе 2 - Туристичка 
организација општине Неготин,  програма 4 – развој туризма 1502, програмске активности – 
управљање развојем туризма 1502-0001, функције 473 – туризам, позиције 212, економске 
класификације 414000-социјална давања запосленима, економскe класификацијe на четвртом нивоу  
414400 – помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице  и друге помоћи 
запосленом. 

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 Туристичке организације општине Неготин за одобравањем додатних 
средстава број: 369/19 од 16.12.2019.године, наш број: 401-590/2019-IV/04 од 17.12.2019.године и 
Обавештења  председника  oпштине о доношењу решења из текуће резерве за 2019. годину, број: 
401-590/2019-IV/04 од  17.12.2019. године  за  одобравањем  додатних  средстава  за социјална 
давања запосленима и Закључка Општинског већа, број: 401-561/2019-III/07 од 12.12.2019.године, 
одобравају се додатна средства у износу од 20.000,00 динара из текуће  резерве. 

Одлуком о буџету општине Неготин за 2019.годину („Сл. лист општине Неготин“, број: 
33/2018 и 15/2019), у разделу 5, глави 2 – Туристичка организација општине Неготин, програму 4 – 
развој туризма 1502, програмској активности – управљање развојем туризма 1502-0001, функцији 
473 – туризам, планирана средства на позицији 212, економској класификацији 414000 – социјална 
давања запосленима, су недовољна за рад Туристичке организације општине Неготин за исплату 
помоћи запосленим радницима.  

Из тог разлога и на основу свега напред наведеног, одлучено је као у диспозитиву  решења. 
Решење доставити: Управи за трезор Експозитури Неготин, Туристичкој организацији 

општине Неготин, Одељењу за буџет, финансије и локалну пореску администрацију и архиви 
Општинске управе општине Неготин.   
                                                  
Број: 401-590/2019-II/04                  
Дана: 17.12.2019. године                                                              
Н е г о т и н 
 
 

ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
Владимир Величковић,дипл. педагог физичке културе,с.р. 

 
 

 
 
 



31.12.2019.                               „Службени лист општине Неготин“              Број  19 страна 1556 
 
Република  Србија 
ОПШТИНА НЕГОТИН 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН  
Број: 401-594/2019-II/04 
18.12.2019. 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,  99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019),  члана 15. Одлуке о буџету општине 
Неготин за 2019. годину (“Сл. лист општине Неготин”, број: 33/2018 и 15/2019), председник 
општине Неготин, д о н о с и 

 
Р Е Ш Е Њ Е  

        О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ПРОМЕНУ АПРОПРИЈАЦИЈА ОДОБРЕНИХ 
ОПШТИНСКОЈ  УПРАВИ  ОПШТИНЕ НЕГОТИН  У 2019. ГОДИНИ 

 
I 

 Одобрава се промена апропријација Општинској управи  општине Неготин, у оквиру  
законом  предвиђене  могућности, до 10% апропијације, раздео 5- општинска управа, програм 7- 
организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура 0701, програмска активност-управљање и 
одржавање саобраћајне инфраструктуре 0701-0002, функција 620-развој заједнице, позиција 103, 
економска класификација 511000-зграде и грађевински објекти, економска класификација на 
четвртом нивоу 511300-капитално одржавање зграда и објека, у износу од 1.500.000,00 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 2019.годину, и то: 

 - позиција 103, економска класификација 511000-зграде и грађевински објекти, економска 
класификација на четвртом нивоу 511300-капитално одржавање зграда и објека у износу од 
1.500.000,00 динара, извор финансирања 01, за 1.12%, извор финансирања 01.  

III 
Износ  од  1.500.000,00   динара, преусмерава се за намене недовољно планиране Одлуком о 

буџету општине Неготин за 2019.годину, а ради обезбеђења средстава  за  редован  рад  Општинске 
управе општине Неготин и то: 

- на позицији 104, економска класификација 422000-трошкови путовања, економска 
класификација на четвртом нивоу 422400-трошкови путовања ученика, извор финансирања 01, у 
оквиру раздела и програма из става 1. овог решења, програмске активности-јавни градски и 
приградски превоз 0701-0004, функције 912-основно образовање. 

                                                                     IV 
 За износ одобрене промене апропријација извршити измене распоређених средстава на 
одговарајућим позицијама Одлуке о буџету општине Неготин за 2019.годину  и Финансијског плана 
за рад Општинске управе  општине Неготин за 2019. годину. 
                                                                                    V 
 О реализацији дате сагласности стараће се Одељење за буџет, финансије и локалну пореску 
администрацију.                                                       

VI 
 Сагласност за промену апропријација Општинској управи  општине Неготин, објавити у 
„Службеном листу општине Неготин“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Број 19  Страна 1557                   „Службени лист општине Неготин“                             31.12.2019. 
 
 
 

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, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 
103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019)  регулисано је да у току године може се 
извршити преусмеравање апропријације одобрене на име одређеног расхода и издатка у износу до 
10% вредности апропијације за расход и издатак чији се износ умањује.  

Председник општине доноси решење о повећању односно смањењу апропријације путем 
преусмеравања.  

 
Одлуком о буџету општине Неготин за 2019.годину („Сл. лист општине Неготин“, број:   

33/2019 и 15/2019), у разделу 5 - општинска управа, програму 7 - организација саобраћаја и 
саобраћајна инфраструктура 0701, програмској активности- јавни градски и приградски превоз 
0701-0004, функцији 912-основно образовање, позицији 104, економској класификацији 422000-
трошкови путовања, економска класификација на четвртом нивоу 422400-трошкови путовања 
ученика, извор финансирања 01, нису предвиђена довољна срдства за регулисање доспелих обавеза 
за превоз ученика. 

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.  
 
      

                                                       
 

ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
Владимир Величковић, дипл. педагог физичке културе,с.р. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



31.12.2019.                               „Службени лист општине Неготин“              Број  19 страна 1558 
 
 
Република  Србија 
ОПШТИНА НЕГОТИН 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН  
Број: 401-593/2019-II/04 
18.12.2019. 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,  99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019)  и  члана 15. Одлуке о буџету 
општине Неготин за 2019. годину (“Сл. лист општине Неготин”, број: 33/2018 и 15/2019), 
председник општине Неготин, д о н о с и 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ПРОМЕНУ АПРОПРИЈАЦИЈА ОДОБРЕНИХ 
ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ „ПЧЕЛИЦА“  НЕГОТИН  У 2019. ГОДИНИ 

 
I 

  Одобрава се промена  апропријација  Предшколској установи „Пчелица“ Неготин, 
у оквиру законом предвиђене могућности до 10% апропијације, за раздео 5, главу 4 –предшколска 
установа „Пчелица“, програм 8-предшколско васпитање и образовање 2001, програмску активност - 
функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања 2001-0001, функција 911-
предшколско образовање, позиција  280, економска класификација 416000-награде запосленима и 
остали посебни расходи, економска класификација на четвртом нивоу 416100-награде запосленима 
и остали посебни расходи, у износу од 50.000,00 динара, извор финансирања 01, ради обезбеђења 
средстава за редован рад Предшколске установе „Пчелица“ Неготин. 

II 
  Измена апропријација ће се извршити умањењем позиције Одлуке о буџету 
општине Неготин за 2019.годину, и то:  
                            - позиција  280, економска класификација 416000– награде запосленима и остали 
посебни расходи, економска класификација на четвртом нивоу 416100– награде запосленима и 
остали посебни расходи, у износу од 50.000,00 динара, извор финансирања 01, за 5%. 

III 
   Износ од 50.000,00 динара, преусмерава се за намене недовољно планиране 
Одлуком о буџету општине Неготин за 2019.годину  и  Финансијским планом  Предшколске 
установе „Пчелица“  Неготин  за 2019. годину, а ради  обезбеђења  средстава  за  редован  рад и  то 
на  позицији  287, економска класификација 465000-остале дотације и трансфери, економска 
класификација на четвртом нивоу 465100-остале текуће дотације и трансфери, извор финансирања 
01, у оквиру  раздела,  главе, програма, програмске активности, функције и извора финансирања  из 
става 1. овог решења. 

 IV 
 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  2019. годину. 

V 
 О  реализацији дате сагласности стараће се Одељење за буџет, финансије и локалну пореску 
администрацију. 

VI 
 Сагласност за промену апропријација Предшколској установи „Пчелица“  Неготин, 
објавити у „Службеном листу општине Неготин“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Број 19  Страна 1559                   „Службени лист општине Неготин“                             31.12.2019. 
 
 
 
 
                                                                         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, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015–др. закон, 
103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019и )  регулисано је да у току године може се 
извршити преусмеравање апропријације одобрене на име одређеног расхода и издатка  у износу до 
10% вредности апропијације за расход и издатак чији се износ умањује.  

Председник општине доноси решење  о повећању односно смањењу апропријације путем 
преусмеравања.  

Одлуком о буџету општине Неготин за 2019.годину („Сл. лист општине Неготин“, број:  
33/2018 и 15/2019), у  разделу 5, глави 4–предшколска установа „Пчелица“, програму  8-
предшколско васпитање и образовање 2001, програмској активности - функционисање и 
остваривање предшколског васпитања и образовања 2001-0001, функција 911- предшколско 
образовање, на позицији 287, економској класификацији 465000-остале дотације и трансфери, 
економска класификација на четвртом нивоу 465100-остале текуће дотације и трансфери, извор 
финансирања 01,  нису предвиђена средства у довољном обиму. 

Из тог разлога и на основу свега напред наведеног, одлучено је као у диспозитиву  решења. 
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.         

 
 

 
ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

Владимир Величковић, дипл. педагог физичке културе,с.р. 
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Република  Србија 
ОПШТИНА НЕГОТИН 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН  
Број: 401-613/2019-II/04 
20.12.2019. 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,  99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019)  и  члана 15. Одлуке о буџету 
општине Неготин за 2019. годину (“Сл. лист општине Неготин”, број: 33/2018 и 15/2019), 
председник општине Неготин, д о н о с и 

 
Р Е Ш Е Њ Е  

        О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ПРОМЕНУ АПРОПРИЈАЦИЈА ОДОБРЕНИХ 
ТУРИСТИЧКОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН  У 2019. ГОДИНИ 

 
I 

 Одобрава се промена апропријација Туристичкој организацији општине Неготин, у оквиру  
законом  предвиђене  могућности, раздео 5,  глава 2,  програм  4-развој туризма  1502, Пројекат:  
Манифестација „Сајам меда и вина“ 1502-01, функција 473 - туризам, позиција 229, економска 
класификација 425000 – текуће поправкед и одржавање, економска класификација на четвртом 
нивоу 425200 – текуће поправке и одржавање опреме, у износу од 2.000,00 динара, извор 
финансирања 07, ради обезбеђења средстава за редован рад Туристичке организације општине 
Неготин. 

            II 
 Измена апропријација ће се извршити умањењем позиције Одлуке о буџету општине 
Неготин за 2019.годину, и то: 
   - позиција 229, економска класификација 425000 – текуће поправкед и одржавање, 
економска класификација на четвртом нивоу 425200 – текуће поправке и одржавање опреме, у 
износу од 2.000,00 динара, извор финансирања 07. 

III 
Износ  од  2.000,00  динара, преусмерава се за намене недовољно планиране Одлуком о 

буџету општине Неготин за 2019.годину, а  ради обезбеђења средстава  за рад  Туристичке 
организације општине Неготин за 2019.годину и то:  

-на позицији 230, економска  класификација  426000 – материјал, економска класификација 
на четвртом нивоу 426900 – материјал за посебне намене, извор финансирања 07, у оквиру раздела, 
главе, програма, пројекта и функције из става 1. овог решења. 

IV 
За износ одобрене промене апропријација извршити измене распоређених средстава на 

одговарајућим позицијама Одлуке о буџету општине Неготин за 2019. годину  и  Финансијског 
плана за  рад  Туристичке организације  општине Неготин за 2019. годину. 

V 
 О  реализацији  дате  сагласности стараће се Одељење за буџет,финансије и локалну 
пореску администрацију.                                                       

VI 
 Сагласност за промену апропријација Туристичке организације  општине Неготин, објавити 
у „Службеном листу општине Неготин“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Број 19  Страна 1561                   „Службени лист општине Неготин“                             31.12.2019. 
 
 
 
                                                                         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, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 
103/2015,  99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019)  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. 
               Председник општине доноси решење о повећању односно смањењу апропријације путем 
преусмеравања.  

Одлуком о буџету општине Неготин за 2019.годину („Сл. лист општине Неготин“, број:   
33/2018 и 15/2019),  у  разделу  5,  глави 2,  програму  4 - развој туризма  1502, функцији 473 – 
туризам, Пројекту: Манифестација „Сајам меда и вина“ 1502-01, на позицији 230, економској  
класификацији 426000 – материјал, економској класификацији на четвртом нивоу 426900 – 
материјали за посебне намене,  извор финансирања 07, нису предвиђена довољна средства за рад 
Туристичке организације општине Неготин. 

 Из тог разлога и на основу свега напред наведеног, одлучено је као у диспозитиву  решења. 
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: Туристичкој организацији Неготин, Управи за трезор 

Експозитури Неготин, Одељењу за буџет, финансије и локалну пореску администрацију и архиви 
Општинске управе општине Неготин.  

      
     

ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
Владимир Величковић, дипл. педагог физичке културе,с.р. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



31.12.2019.                               „Службени лист општине Неготин“              Број  19 страна 1562 
 
 
      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, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019), члана 16. Одлуке о буџету општине 
Неготин за 2019. годину (“Сл. лист општине Неготин”, број: 33/2018 и 15/2019) и Закључка 
Oпштинског већа, број: 401-578/2019-III/07 од 12.12.2019.године председник 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 2019.годину (“Сл. лист 
општине Неготин”, број: 33/2018 и 15/2019), 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 185, економска класификација 499100 – 
средства резерве – текућа резерва, одобравају се средства у износу од  40.000,00 динара.  

II 
 Средства из става 1. овог решења распоређују се у оквиру раздела 1. Скупштина општине, 
програма 16 - политички систем локалне самоуправе  2101, програмске активности – 
функционисање  Скупштине 2101-0001, функције 111 – извршни и законодавни органи, позиције 3, 
економскe класификацијe 414000-социјална давања запосленима, економска класификација на 
четвртом нивоу 414400-помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге 
помоћи запосленом. 

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 
2019. годину, број: 401-601/2019-IV/04 од  18.12.2019. године  за одобравањем додатних средстава, и 
Закључка Општинског већа, број: 401-578/2019-III/07 од 12.12.2019. године, одобравају се додатна 
средства у износу  од  40.000,00 динара из текуће  резерве. 
Одлуком о буџету општине Неготин за 2019.годину („Сл. лист општине Неготин“, број: 33/2018 и 
15/2019), у разделу 1, Скупштина општине, програму 16-политички систем локалне самоуправе 
2101, програмској активности–функционисање Скупштине 2101-0001, функцији 111 – извршни и 
законодавни органи, планирана средства на позицији 3, економској класификацији 414400-помоћ у 
медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом, су 
недовољна за социјална давања запосленима.              

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: 401-601/2019-II/04                  
Дана: 18.12.2019. године                                                              
Н е г о т и н 
 

 
ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

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

              
 
 
 
 
 



Број 19  Страна 1563                   „Службени лист општине Неготин“                             31.12.2019. 
 
 
     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, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019), члана 16. Одлуке о буџету општине 
Неготин за 2019. годину (“Сл. лист општине Неготин”, број: 33/2018 и 15/2019) и Закључка 
Општинског већа, број: 401-578/2019-III/07 од 12.12.2019.године председник 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 2019.годину (“Сл. лист 
општине Неготин”, број: 33/2018 и 15/2019), 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 185, економска класификација 499100 – 
средства резерве – текућа резерва, одобравају се средства у износу од  100.000,00 динара.  

II 
 Средства из става 1. овог решења распоређују се у оквиру раздела 2 – Председник општине, 
програма 16 - политички систем локалне самоуправе  2101, програмске активности – 
функционисање  извршних органа 2101-0002, функције 111 – извршни и законодавни органи, 
позиције 23, економскe класификацијe 414000-социјална давања запосленима, економска 
класификација на четвртом нивоу 414400-помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова 
уже породице и друге помоћи запосленом. 

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 

2019. годину, број: 401-602/2019-IV/04 од  18.12.2019. године  за одобравањем додатних средстава, и 
Закључка Општинског већа, број: 401-578/2019-III/07 од 12.12.2019. године, одобравају се додатна 
средства у износу  од  100.000,00 динара из текуће  резерве. 
Одлуком о буџету општине Неготин за 2019.годину („Сл. лист општине Неготин“, број: 33/2018 и 
15/2019), у разделу 2 – Председник општине, програму 16-политички систем локалне самоуправе 
2101, програмској активности–функционисање извршних органа 2101-0002, функцији 111 – 
извршни и законодавни органи, планирана средства на позицији 23, економској класификацији 
414400-помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи 
запосленом су недовољнa за социјална давања запосленима. 

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: 401-602/2019-II/04                  
Дана: 18.12.2019. године                                                              
Н е г о т и н 

 
ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

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

 
 
 
 
 
 



31.12.2019.                               „Службени лист општине Неготин“              Број  19 страна 1564 
 
 
      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, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019), члана 16. Одлуке о буџету општине 
Неготин за 2019. годину (“Сл. лист општине Неготин”, број: 33/2018 и 15/2019) и Закључка 
Општинског већа, број: 401-578/2019-III/07 од 12.12.2019.године председник 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 2019.годину (“Сл. лист 
општине Неготин”, број: 33/2018 и 15/2019), 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 185, економска класификација 499100 – 
средства резерве – текућа резерва, одобравају се средства у износу од  60.000,00 динара.  

II 
 Средства из става 1. овог решења распоређују се у оквиру раздела 3 –  Општинско веће, 
програма 16 - политички систем локалне самоуправе  2101, програмске активности – 
функционисање  извршних органа 2101-0002, функције 111 – извршни и законодавни органи, 
позиције 37, економскe класификацијe 414000-социјална давања запосленима, економска 
класификација на четвртом нивоу 414400-помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова 
уже породице и друге помоћи запосленом. 

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 
2019. годину, број: 401-603/2019-IV/04 од  18.12.2019. године  за одобравањем додатних средстава, и 
Закључка Општинског већа, број: 401-578/2019-III/07 од 12.12.2019. године, одобравају се додатна 
средства у износу  од  60.000,00 динара из текуће  резерве. 
Одлуком о буџету општине Неготин за 2019.годину („Сл. лист општине Неготин“, број: 33/2018 и 
15/2019), у разделу 3 – Општинско веће, програму 16-политички систем локалне самоуправе 2101, 
програмској активности–функционисање извршних органа 2101-0002, функцији 111 – извршни и 
законодавни органи, планирана средства на позицији 37, економској класификацији 414400-помоћ у 
медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом, су 
недовољна за социјална давања запосленима. 

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: 401-603/2019-II/04                  
Дана: 18.12.2019. године                                                              
Н е г о т и н 
 

ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
Владимир Величковић,дипл. педагог физичке културе,с.р. 

 
 

 
 
 
 
 



Број 19  Страна 1565                   „Службени лист општине Неготин“                             31.12.2019. 
 
      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, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019), члана 16. Одлуке о буџету општине 
Неготин за 2019. годину (“Сл. лист општине Неготин”, број: 33/2018 и 15/2019) и Закључка 
Општинског већа, број: 401-578/2019-III/07 од 12.12.2019.године председник 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 2019.годину (“Сл. лист 
општине Неготин”, број: 33/2018 и 15/2019), 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 185, економска класификација 499100 – 
средства резерве – текућа резерва, одобравају се средства у износу од  20.000,00 динара.  

II 
 Средства из става 1. овог решења распоређују се у оквиру раздела 4 –  Правобранилаштво 
општине Неготин, програма 15 - опште услуге локалне самоуправе 0602, програмске активности – 
Општинско правобранилаштво 0602-0004, функције 330 – судови, позиције 52, економскe 
класификацијe 414000-социјална давања запосленима, економска класификација на четвртом нивоу 
414400-помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи 
запосленом. 

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 
2019. годину, број: 401-604/2019-IV/04 од  18.12.2019. године  за одобравањем додатних средстава, и 
Закључка Општинског већа, број: 401-578/2019-III/07 од 12.12.2019. године, одобравају се додатна 
средства у износу  од  20.000,00 динара из текуће  резерве. 
Одлуком о буџету општине Неготин за 2019.годину („Сл. лист општине Неготин“, број: 33/2018 и 
15/2019), у разделу 4 – Правобранилаштво општине Неготин, програму 15-опште услуге локалне 
самоуправе 0602, програмској активности–Општинско правобранилаштво 0602-0004, функцији 330 
– судови, планирана средства на позицији 52, економској класификацији 414400-помоћ у 
медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом, су 
недовољна за социјална давања запосленима. 

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: 401-604/2019-II/04                  
Дана: 18.12.2019. године                                                              
Н е г о т и н 

 
ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

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

 
 
 
 
 
 



31.12.2019.                               „Службени лист општине Неготин“              Број  19 страна 1566 
 
 
Република  Србија 
ОПШТИНА НЕГОТИН 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН  
Број: 401-623/2019-II/04 
24.12.2019. 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,  99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019)  и  члана 15. Одлуке о буџету 
општине Неготин за 2019. годину (“Сл. лист општине Неготин”, број: 33/2018 и 15/2019), 
председник општине Неготин, д о н о с и 

 
Р Е Ш Е Њ Е  

        О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ПРОМЕНУ АПРОПРИЈАЦИЈА ОДОБРЕНИХ 
ОПШТИНСКОЈ  УПРАВИ  ОПШТИНЕ НЕГОТИН  У 2019. ГОДИНИ 

 
I 

 Одобрава се промена апропријација Општинској управи  општине Неготин, у оквиру  
законом  предвиђене  могућности, до 10% апропијације, раздео 5-средства за друге потребе,  
програм 15- опште услуге локалне самоуправе  0602, програмска активност-сервисирање јавног дуга  
0602-0003, функција 170–управљање јавним дугом, позиција 184-отплата главнице домаћим 
кредиторима, економска класификација 611400-отплата главнице домаћим пословним банкама у 
износу од 200.000,00  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 2019.годину, и то: 

 - позиција 184 - отплата главнице домаћим кредиторима, економска класификација 611400-
отплата главнице домаћим пословним банкама у износу од 200.000,00 динара, за 0,87%, извор 
финансирања 01.  

III 
Износ  од  200.000,00   динара, преусмерава се за намене недовољно планиране Одлуком о 

буџету општине Неготин за 2019.годину, а ради обезбеђења средстава  за  редован  рад  Општинске 
управе општине Неготин и то на позицији 174, економска класификација 421100-трошкови платног 
промета и банкарских услуга у износу од 200.000,00  динара, извор финансирања 01, у оквиру  
раздела и програма из става 1. овог решења, програмске  активности – функционисање локалне 
самуправе и градских општина, функције 160-опште јавне услуге које нису класификоване на 
другом месту.  

IV 
За износ одобрене промене апропријација извршити измене распоређених средстава на 

одговарајућим позицијама Одлуке о буџету општине Неготин за 2019.годину  и Финансијског плана 
за рад Општинске управе  општине Неготин за 2019. годину. 

V 
 О реализацији  дате  сагласности стараће се Одељење за буџет, финансије и локалну 
пореску администрацију.                                                       

VI 
 Сагласност за промену апропријација Општинској управи  општине Неготин, објавити у 
„Службеном листу општине Неготин“. 
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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, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 
103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019)  регулисано је да у току године може се 
извршити преусмеравање апропријације одобрене на име одређеног расхода и издатка  у износу до 
10% вредности апропијације за расход и издатак чији се износ умањује.  

Председник општине доноси решење о повећању односно смањењу апропријације путем 
преусмеравања.  

Одлуком о буџету општине Неготин за 2019.годину („Сл. лист општине Неготин“, број:   
33/2018 и 15/2019), у разделу 5. програму програм  15- опште услуге локалне самоуправе  0602, 
програмској активности-функционисање локалне самоуправе и градских општина  0602-0001, 
функцији 160– опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту, позицији 174, 
економској класификацији 421100-трошкови платног промета и банкарских услуга, извор 
финансирања 01, нису предвиђена довољна средства за трошкове 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.  
 
                 

 
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, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. 
закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019), члана 16. Одлуке о буџету општине 
Неготин за 2019. годину (“Сл. лист општине Неготин”, број: 33/2018 и 15/2019) и Зкључка 
Општинског већа, број: 401-567/2019-III/07 од 12.12.2019.године, председник 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 2019.годину (“Сл. лист 
општине Неготин”, број: 33/2018 и 15/2019), 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 185, економска класификација 499100 – 
средства резерве – текућа резерва, одобравају се средства у износу од  720.000,00 динара 
Предшколској установи “Пчелица“ за исплату социјалне помоћи запосленима. 

II 
 Средства из става 1. овог решења распоређују се у оквиру раздела 5, главе 4 – Предшколска 
установа „Пчелица“,  програма 8 – предшколско  васпитање и образовање 2001, програмске 
активности – функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања 2001-0001, 
функције 911 – предшколско образовање, позиције 278, економске класификације 414000-социјална 
давања запосленима, економскe класификацијe на четвртом нивоу  414400 – помоћ у медицинском 
лечењу запосленог или чланова уже породице  и друге помоћи запосленом. 

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 Предшколске установе “Пчелица“ за одобравањем додатних средстава за 
социјална давања запосленима број: 992/1 од 18.12.2019.године, Обавештења  председника  
oпштине о доношењу решења из текуће резерве за 2019. годину, број: 401-626/2019-IV/04 од  
24.12.2019. године  и Закључка Општинског већа, број: 401-567/2019-III/07 од 12.12.2019.године, 
одобравају се додатна средства у износу од 720.000,00 динара из текуће  резерве. 

Одлуком о буџету општине Неготин за 2019.годину („Сл. лист општине Неготин“, број: 
33/2018 и 15/2019), у разделу 5, глави 4 – Предшколска установа „Пчелица“, програму 8 – 
предшколско  васпитање и образовање 2001, програмској активности – функционисање и 
остваривање предшколског васпитања и образовања 2001-0001, функцији 911 – предшколско 
образовање, планирана средства на позицији 278, економској класификацији 414000-социјална 
давања запосленима,  су недовољна за исплату социјалне помоћи запосленима.  

Из тог разлога и на основу свега напред наведеног, одлучено је као у диспозитиву  решења. 
Решење доставити: Управи за трезор Експозитури Неготин, Предшколској установи 

„Пчелица“, Одељењу за буџет, финансије и локалну пореску администрацију и архиви Општинске 
управе општине Неготин.   
                                   
Број: 401-626/2019-II/04                  
Дана: 24.12.2019. 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 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, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019) и члана 16. Одлуке о буџету општине 
Неготин за 2019. годину  (“Сл. лист општине Неготин”, број: 33/2018 и 15/2019),  председник 
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 2019.годину (“Сл. 

лист општине Неготин”, број: 33/2018 и 15/2019), 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 185, економска класификација 499100 – 
средства резерве – текућа резерва, одобравају се средства у износу од  156.000,00 динарa, основним 
школама: ОШ „12 СЕПТЕМБАР” Неготин, ОШ „Вук Караџић“ Неготин, ОШ „Бранко Радићевић“ 
Неготин, ОШ „Павле Илић Вељко“ Прахово, ОШ „Бранислав Нушић“ Уровица, ОШ „Стеван 
Мокрањац“ Кобишница, ОШ „Хајдук Вељко“ Штубик, ОШ „Јован Јовановић Змај“ Јабуковац и ОШ 
„Момчило Ранковић“ Рајац.   

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,  на позицији 105, економска класификација 4631- 
текући трансфери осталим нивоима власти, код корисника економска класификација 413100-
накнаде у натури и то: ОШ „12 СЕПТЕМБАР” Неготин, у износу од 30.000,00 динара, ОШ „Вук 
Караџић“ Неготин у износу од 40.000,00 динара, ОШ „Бранко Радићевић“ Неготин у износу од 
10.000,00 динара, ОШ „Павле Илић Вељко“ Прахово у износу од 11.000,00 динара, ОШ „Бранислав 
Нушић“ Уровица у износу од 2.000,00 динара, ОШ „Стеван Мокрањац“ Кобишница у износу од 
9.000,00 динара, ОШ „Хајдук Вељко“ Штубик у износу од 35.000,00 динара, ОШ „Јован Јовановић 
Змај“ Јабуковац у износу од 15.000,00 динара и ОШ „Момчило Ранковић“ Рајац у износу од 4.000,00 
динара, за новогодишње поклоне за децу запослених.        

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 за одобравањем додатних средстава: ОШ „12 СЕПТЕМБАР“ Неготин 

од 09.12.2019.године, ОШ „Вук Караџић“ Неготин бр. 17-56/19 од 18.12.2019.године, ОШ „Бранко 
Радићевић“ Неготин бр.01-493 од 06.12.2019.године, ОШ „Павле Илић Вељко“ Прахово бр. 02-3/349 
од 10.12.2019.године, ОШ „Бранислав Нушић“ Уровица бр.03-1/245 од 10.12.2019.године, ОШ 
„Стеван Мокрањац“ Кобишница од 06.12.2019.године, ОШ „Хајдук Вељко“ Штубик бр. III-382/2019 
од 06.12.2019.године, ОШ „Јован Јовановић Змај“ Јабуковац бр. 03-1/98 од 06.12.2019.године, ОШ 
„Момчило Ранковић“ Рајац бр.01-101/19 од 10.12.2019.године и Обавештења председника општине 
о доношењу решења из текуће буџетске резерве за 2019.годину, број 401-621/2019-IV/04 од 
24.12.2019.године, одобравају се додатна средства у износу од 156.000,00 динара из текуће резерве. 

Одлуком о буџету општине Неготин за 2019.годину (“Сл. лист општине Неготин”, број: 
33/2018 и 15/2019), у разделу 5, програму  9 – основно образовање и васпитање 2002, програмској 
активности – функционисање основних школа 2002-0001, функцији  912 – основно образовање, 
позицији 105, економској класификацији 4631- текући трансфери осталим нивоима власти, код 
корисника  економској класификацији на четвртом нивоу 413100 – накнаде у натури, нису 
планирана довољна финансијска средства у 2019. години за новогодишње поклоне за децу 
запослених.        

Из тог разлога и на основу свега напред наведеног, одлучено је као у диспозитиву  решења. 
Решење доставити: Управи за трезор Експозитури Неготин, именованим основним 

школама, Одељењу за буџет, финансије и локалну пореску администрацију и архиви Општинске 
управе општине Неготин.   
Број: 401-621/2019-II/04                  
Дана: 24.12.2019. године                                                              
Н е г о т и н 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
Владимир Величковић,дипл. педагог физичке културе,с.р. 



31.12.2019.                               „Службени лист општине Неготин“              Број  19 страна 1570 
 

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, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019) и члана 16. Одлуке о буџету општине 
Неготин за 2019. годину  (“Сл. лист општине Неготин”, број: 33/2018 и 15/2019), председник 
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 2019.годину (“Сл. лист 
општине Неготин”, број: 33/2018 и 15/2019), 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 185, економска класификација 499100 – 
средства резерве – текућа резерва, одобравају се средства у износу од  59.000,00 динарa Неготинској 
гимназији и Техничкој школи. 

II 
 Средства из става 1. овог решења распоређују се у оквиру раздела 5, програма  10 – средње 
образовање  и васпитање 2003, програмске активности – функционисање средњих школа 2003-0001, 
функције 920 – средње образовање,  на позицији 107, економска класификација 4631- текући 
трансфери осталим нивоима власти, код корисника економска класификација 413100-накнаде у 
натури и то: Неготинској гимназији у износу од 9.000,00 динара и Техничкој школи у износу од 
50.000,00 динара, за новогодишње поклоне за децу запослених. 

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  Неготинске гимназије за одобравањем додатних средстава, број: 04-
39/24 од 09.12.2019.године и захтева Техничке школе број: 1564 од 09.12.2019. године, одобравају се 
додатна средства у износу од 59.000,00 динара из текуће резерве. 

Одлуком о буџету општине Неготин за 2019.годину (“Сл. лист општине Неготин”, број: 
33/2018 и 15/2019), у разделу 5., програму  10 – средње образовање  и васпитање 2003, програмској 
активности – функционисање средњих школа 2003-0001, функцији  920 – средње образовање, 
позицији 107, економској класификацији 4631- текући трансфери осталим нивоима власти, код 
корисника економска класификација 413100-накнаде у натури, нису планирана довољна 
финансијска средства у 2019. години за новогодишње поклоне за децу запослених. 

Из тог разлога и на основу свега напред наведеног, одлучено је као у диспозитиву  решења. 
Решење доставити: Неготинској гимназији, Техничкој школи, Управи за трезор 

Експозитури Неготин, Одељењу за буџет, финансије и локалну пореску администрацију и архиви 
Општинске управе општине Неготин.   
 
 
Број: 401-622/2019-II/04                  
Дана: 24.12.2019. године                                                              
Н е г о т и н 
 

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

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

 
 
 



Број 19  Страна 1571                   „Службени лист општине Неготин“                             31.12.2019. 
 
 
      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, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019) и члана 16. Одлуке о буџету општине 
Неготин за 2019. годину (“Сл. лист општине Неготин”, број: 33/2018 и 15/2019), председник 
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 2019.годину (“Сл. лист 

општине Неготин”, број: 33/2018 и 15/2019), 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 185, економска класификација 499100 – 
средства резерве – текућа резерва, одобравају се средства у износу од  200.000,00 динара.  

II 
 Средства из става 1. овог решења распоређују се у оквиру раздела 1. Скупштина општине, 
програма 16 - политички систем локалне самоуправе  2101, програмске активности – 
функционисање Скупштине 2101-0001, функције 111 – извршни и законодавни органи, позиције 13, 
економскe класификацијe 481000-дотације невладиним организацијама, економскe класификацијe 
на четвртом нивоу 481900-дотације осталим непрофитним институцијама. 

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 

2019. годину, број: 401-627/2019-IV/04 од  25.12.2019. године  за одобравањем додатних средстава, 
дописа Министарства државне управе и локалне самоуправе, број: 401-00-00493/2019-27 од 
17.12.2019.године, дописа Националног Савета влаха, број: 222-400/2019 од 24.12.2019.године, 
Одлуке о испитивању тржишта ради штампања књиге, број: 171-400/2019 од 29.10.2019.године, 
дописа, број: 171-400/2019/1 од 29.10.2019.године, три понуде број: 171-400/2019/2 од 
01.11.2019.године, 171-400/2019/3 од 02.11.2019.године и 171-400/2019/4 од 05.11.2019.године, 
Записника од 11.11.2019.године, Одлуке о штампању књиге, број: 58-022/2019 од 17.12.2019.године, 
Уговора број: 215-400/2019 од 18.12.2019.године, Рачуна отпремнице број: 283/19 од 
20.12.2019.године, одобравају се додатна средства у износу  од  200.000,00 динара из текуће  
резерве. 

Одлуком о буџету општине Неготин за 2019.годину („Сл. лист општине Неготин“, број: 
33/2018 и 15/2019), у разделу 1, Скупштина општине, програму 16-политички систем локалне 
самоуправе 2101, програмској активности–функционисање Скупштине 2101-0001, функцији 111 – 
извршни и законодавни органи, планирана средства на позицији 13, економској класификацији 
481000-дотације невладиним организацијама - Национални савет, економској класификацији на 
четвртом нивоу 481900-дотације осталим непрофитним институцијама, су недовољна за рад 
Скупштине општине.              

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: 401-627/2019-II/04                  
Дана: 25.12.2019. године                                                              
Н е г о т и н 

 
ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

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



31.12.2019.                               „Службени лист општине Неготин“              Број  19 страна 1572 
 
      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, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019), члана 16. Одлуке о буџету општине 
Неготин за 2019. годину (“Сл. лист општине Неготин”, број: 33/2018 и 15/2019), председник 
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 2019.годину (“Сл. лист 
општине Неготин”, број: 33/2018 и 15/2019), 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 185, економска класификација 499100 – 
средства резерве – текућа резерва, одобравају се средства у износу од  10.000,00 динара, Центру за 
социјални рад за новогодишње поклоне за децу запослених. 

II 
 Средства из става 1. овог решења распоређују се у оквиру раздела 5, Центар за социјални 
рад, програма 11– социјална и дечија заштита 0901, програмске активности – једнократне помоћи и 
други облици помоћи 0901-0001, функције 090 – социјална заштита некласификована на другом 
месту, нове позиције 113/1, економске класификације 463100-текући трансфери осталим нивоима 
власти, код корисника економскe класификацијe 413100 – накнаде у натури, за новогодишње 
поклоне за децу запослених. 

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 за одобравањем додатних средстава за новогодишње поклоне за децу 
запослених, Центра за социјални рад,  број: 551-147/2019-I од 13.12.2019.године и од 
19.12.2019.године, Обавештења  председника  oпштине о доношењу решења из текуће резерве за 
2019. годину, број: 401-629/2019-IV/04 од 25.12.2019. године, одобравају се додатна средства у 
износу од 10.000,00 динара из текуће  резерве. 

Одлуком о буџету општине Неготин за 2019.годину („Сл. лист општине Неготин“, број: 
33/2018 и 15/2019), у разделу 5, Центар за социјални рад, програму 11– социјална и дечија заштита 
0901, програмској активности – једнократне помоћи и други облици помоћи 0901-0001, функцији 
090 – социјална заштита некласификована на другом месту, на новој позицији 113/1, економској 
класификацији 413100- накнаде у натури, нису планирана средства за новогодишње поклоне за децу 
запослених. 

Из тог разлога и на основу свега напред наведеног, одлучено је као у диспозитиву  решења. 
Решење доставити: Управи за трезор Експозитури Неготин, Центру за социјални рад, 

Одељењу за буџет, финансије и локалну пореску администрацију и архиви Општинске управе 
општине Неготин.   
                                 
                 
Број: 401-629/2019-II/04                  
Дана: 25.12.2019. године                                                              
Н е г о т и н 
 
 

ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
Владимир Величковић,дипл. педагог физичке културе,с.р. 

 
 

 
 
 
 



Број 19  Страна 1573                   „Службени лист општине Неготин“                             31.12.2019. 
 
 
      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, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019), члана 16. Одлуке о буџету општине 
Неготин за 2019. годину (“Сл. лист општине Неготин”, број: 33/2018 и 15/2019) и Зкључка 
Општинског већа, број: 401-571/2019-III/07 од 12.12.2019.године, председник 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 2019.годину (“Сл. лист 
општине Неготин”, број: 33/2018 и 15/2019), 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 185, економска класификација 499100 – 
средства резерве – текућа резерва, одобравају се средства у износу од  120.000,00 динара Центру за 
совијални рад за исплату социјалне помоћи запосленима. 

II 
 Средства из става 1. овог решења распоређују се у оквиру раздела 5,   Центар за социјални 
рад, програма 11– социјална и дечија заштита 0901, програмске активности – једнократне помоћи и 
други облици помоћи 0901-0001, функције 090 – социјална заштита некласификована на другом 
месту, нове позиције 113/2, економске класификације 463100-текући трансфери осталим нивоима 
власти, код корисника економскe класификацијe 414000-социјална давања запосленима, економскe 
класификацијe на четвртом нивоу  414400 – помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова 
уже породице  и друге помоћи запосленом. 

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 Центра за социјални рад за одобравањем додатних средстава за 
социјална давања запосленима број: 551-141/19-I од 10.12.2019.године, Обавештења  председника  
oпштине о доношењу решења из текуће резерве за 2019. годину, број: 401-630/2019-IV/04 од  
25.12.2019. године  и Закључка Општинског већа, број: 401-571/2019-III/07 од 12.12.2019.године, 
одобравају се додатна средства у износу од 120.000,00 динара из текуће  резерве. 

Одлуком о буџету општине Неготин за 2019.годину („Сл. лист општине Неготин“, број: 
33/2018 и 15/2019), у разделу 5, Центар за социјални рад, програма 11– социјална и дечија заштита 
0901, програмске активности – једнократне помоћи и други облици помоћи 0901-0001, функције 090 
– социјална заштита некласификована на другом месту, новој позицији 113/2, економској 
класификацији 463100-текући трансфери осталим нивоима власти, код корисника економској 
класификацији 414000-социјална давања запосленима, нису планирана средства за исплату 
социјалне помоћи запосленима.  

Из тог разлога и на основу свега напред наведеног, одлучено је као у диспозитиву  решења. 
Решење доставити: Управи за трезор Експозитури Неготин, Центру за социјални рад, 

Одељењу за буџет, финансије и локалну пореску администрацију и архиви Општинске управе 
општине Неготин.   
                    
Број: 401-630/2019-II/04                  
Дана: 25.12.2019. 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 
ОПШТИНА НЕГОТИН 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН  
Број: 401-633/2019-II/04 
26.12.2019. 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,  99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019)  и  члана 15. Одлуке о буџету 
општине Неготин за 2019. годину (“Сл. лист општине Неготин”, број: 33/2018 и 15/2019), 
председник општине Неготин, д о н о с и 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ПРОМЕНУ АПРОПРИЈАЦИЈА ОДОБРЕНИХ 

ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ „ПЧЕЛИЦА“  НЕГОТИН  У 2019. ГОДИНИ 
 
I 

  Одобрава се промена  апропријација  Предшколској установи „Пчелица“ Неготин, 
у оквиру законом предвиђене могућности, за раздео 5, главу 4 –предшколска установа „Пчелица“, 
програм 8-предшколско васпитање и образовање 2001, програмску активност - функционисање и 
остваривање предшколског васпитања и образовања 2001-0001, функција 911-предшколско 
образовање, позиција  284, економска класификација 424000-специјализоване услуге, економска 
класификација на четвртом нивоу 424300-медицинске услуге, у износу од 225.000,00 динара, 
позиција 283, економска класификација 423000-услуге по уговору, економска класификација на 
четвртом нивоу 423300-услуге образовања и усавршавања запослених, у износу од 133.000,00 
динара и позицја 277, економска класификација 413000-накнаде у натури, економска класификација 
на четвртом нивоу 413100-накнаде у натури, у износу од 37.000,00 динара, извор финансирања 07, 
ради обезбеђења средстава за редован рад Предшколске установе „Пчелица“ Неготин. 

II 
  Измена апропријација ће се извршити умањењем позиције Одлуке о буџету 
општине Неготин за 2019.годину, и то:  
                            - позиција  284, економска класификација 424000-специјализоване услуге, 
економска класификација на четвртом нивоу 424300-медицинске услуге, у износу од 225.000,00 
динара, извор финансирања 07; 
              -  позиција 283, економска класификација 423000-услуге по уговору, економска 
класификација на четвртом нивоу 423300-услуге образовања и усавршавања запослених, у износу 
од 133.000,00 динара, извор финансирања 07 и   
                            -  позицја 277, економска класификација 413000-накнаде у натури, економска 
класификација на четвртом нивоу 413100-накнаде у натури, у износу од 37.000,00 динара, извор 
финансирања 07. 

III 
   Износ од 395.000,00 динара, преусмерава се за намене недовољно планиране 
Одлуком о буџету општине Неготин за 2019.годину  и  Финансијским планом  Предшколске 
установе „Пчелица“  Неготин  за 2019. годину, а ради  обезбеђења  средстава  за  редован  рад и  то: 
                           - на  позицији  281, економска класификација 421000-стални трошкови, економска 
класификација на четвртом нивоу 421200-енергетске услуге, у износу од 214.000,00 динара, извор 
финансирања 07, у оквиру  раздела,  главе, програма, програмске активности и функције из става 1. 
овог решења; 
                           - на позицији 286, економска класификација 426000-материјал, економска 
класификација на четвртом нивоу 426800-материјал за одржавање хигијене и угоститељство, у 
износу од 171.000,00 динара, извор финансирања 07, у оквиру  раздела,  главе, програма, програмске 
активности и функције из става 1. овог решења; 
                          - на  позицији  292, економска класификација 512000-машине и опрема, економска 
класификација на четвртом нивоу 512200-административна опрема, у износу од 10.000,00 динара, 
извор финансирања 07, у оквиру  раздела,  главе, програма, програмске активности и функције из 
става 1. овог решења. 
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 IV 
 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  2019. годину. 

V 
 О  реализацији дате сагласности стараће се Одељење за буџет, финансије и локалну пореску 
администрацију. 

VI 
 Сагласност за промену апропријација Предшколској установи „Пчелица“  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, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015–др. закон, 
103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019и )  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. 

Председник општине доноси решење  о повећању односно смањењу апропријације путем 
преусмеравања.  

Одлуком о буџету општине Неготин за 2019.годину („Сл. лист општине Неготин“, број:  
33/2018 и 15/2019), у  разделу 5, глави 4–предшколска установа „Пчелица“, програму  8-
предшколско васпитање и образовање 2001, програмској активности - функционисање и 
остваривање предшколског васпитања и образовања 2001-0001, функција 911- предшколско 
образовање, на позицији 281, економској класификацији 421000-стални трошкови, економској 
класификацији на четвртом нивоу 421200-енергетске услуге, позицији 286, економској 
класификацији 426000-материјал, економској класификацији на четвртом нивоу 426800-материјал 
за одржавање хигијене и угоститељство и позицији  292, економска класификација 512000-машине 
и опрема, економској класификацији на четвртом нивоу 512200-административна опрема, извор 
финансирања 07, нису предвиђена средства у довољном обиму. 

Из тог разлога и на основу свега напред наведеног, одлучено је као у диспозитиву  решења. 
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.         

 
     

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, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. 
закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019) и члана 16. Одлуке о буџету општине 
Неготин за 2019. годину  (“Сл. лист општине Неготин”, број: 33/2018 и 15/2019), председник 
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 2019.годину (“Сл. лист 
општине Неготин”, број: 33/2018 и 15/2019), 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 185, економска класификација 499100 – 
средства резерве – текућа резерва, одобравају се средства у износу од  600.000,00 динара.  

II 
 Средства из става 1. овог решења распоређују се у оквиру раздела 5- општинска управа, 
програм 2-комуналне делатности 1102, програмска активност-зоохигијена-новчане казне за псе 
луталице 1102-0004, функција 560 – заштита животне средине некласификована на другом месту, на 
позицији 68, економској класификацији 483100 – новчане казне и пенали по решењу судова-накнаде 
нематеријалне штете настале услед уједа паса луталица. 

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 
2019. годину, број: 401-635/2019-IV/04 од 26.12.2019. године за одобравањем додатних средстава за 
редован рад општинске управе општине Неготин, одобравају се  додатна   средства у износу  од  
600.000,00 динара из текуће  резерве.  

Одлуком о буџету општине Неготин за 2019.годину („Сл. лист општине Неготин“, број: 
33/2018 и 15/2019), у разделу 5, програму 2-комуналне делатности 1102, програмској активности – 
зоохигијена-новчане казне за псе луталице 1102-0004, функцији 560 – заштита животне средине 
некласификована на другом месту, нису планирана довољна средства на позицији 68, економској 
класификацији 483100- новчане казне и пенали по решењу судова - накнаде нематеријалне штете 
настале услед уједа паса луталица 

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: 401-635/2019-II/04                  
Дана: 26.12.2019. 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 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, 99/2016, 113/2017, 95/2018 и 31/2019) и члана 16. Одлуке о буџету општине 
Неготин за 2019. годину  (“Сл. лист општине Неготин”, број: 33/2018 и 15/2019), председник 
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 2019.годину (“Сл. лист 
општине Неготин”, број: 33/2018 и 15/2019), 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 185, 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 5, програм 15-опште услуге 
локалне самоуправе 0602, програмска активност-функционисање локалне самоуправе и градских 
општина 0602-0001, функција 130 – опште услуге, на позицији 162 – порези, обавезне таксе, казне и 
пенали, економској класификацији 482200 – обавезне таксе, економска класификација на шестом 
нивоу 482210 – републичке таксе. 

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 
2019. годину, број: 401-636/2019-IV/04 од 26.12.2019. године за одобравањем додатних средстава за 
редован рад Општинске управе општине Неготин, одобравају се  додатна   средства у износу  од  
250.000,00 динара из текуће  резерве.  

Одлуком о буџету општине Неготин за 2019.годину („Сл. лист општине Неготин“, број: 
33/2018 и 15/2019), у разделу 5, програму 15-опште услуге локалне самоуправе 0602, програмској 
активности – функционисање локалне самоуправе и градских општина 0602-0001, функција 130 – 
опште услуге, нису планирана довољна средства на позицији 162, економској класификацији 482200 
– обавезне таксе, економској класификацији на шестом нивоу 482210 – републичке таксе, за 
надокнаду трошкова поступка заштите права, подносиоца захтева“Minel-Schreder“ d.o.o. Београд, у 
отвореном поступку јавне набавке за избор приватног партнера и доделу јавног уговора о јавно – 
приватном партнерству за вршење услуга реконструкције, рационализације и одржавања система 
јавног осветљења применом мера уштеде енергије на територији општине Неготин, ЈН бр.5/2019, 
наручиоца Републике Србије, општине Неготин 

Из тог разлога и на основу свега напред наведеног, одлучено је као у диспозитиву  решења. 
Решење  доставити: Управи за трезор Експозитури  Неготин, Одељењу за буџет, финансије 

и локалну пореску администрацију и архиви Општинске управе општине Неготин.   
                                                 
 
Број: 401-636/2019-II/04                  
Дана: 26.12.2019. 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 
Oпштинскa управa општине Неготин 
Број : 332-23/2019-IV/05 
Датум: 06.12.2019 
Неготин 
 

На основу члана  18. и члана 20. Закона о угоститељству ( Сл.гласник бр.17/2019)  и члана 
82.  и члана 85. Статута општине Неготин (“Сл. лист општине Неготин бр. 4/2019) , Начелник 
Општинске управе доноси 
 

РЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЈУ УГОСТИТЕЉСКОГ ОБЈЕКТА  У 

ДОМАЋОЈ РАДИНОСТИ И СЕОСКИМ ТУРИСТИЧКИМ 
ДОМАЋИНСТВИМА 

 
I 

Именује се Комисија за категоризацију угоститељског објекта  у домаћој радиности и 
сеоским туристичким домаћинствима у следећем саставу: 
 
1. Ивица Трајковић, председник комисије 
2. Татјана Панић, заменик председника комисије 
3. Душан Петровић, члан 
4. Слађана Стојановић, заменик члана 
5. Маријана Ђорђевић, члан 
6. Ана Бараћ, заменик члана 
 

II 
Задатак комисије је да на основу увида на терену a на основу приложенoг захтева  од стране 

подносиоца за утврђивање категорије угоститељског објекта  у домаћој радиности и сеоског 
туристичког домаћинства, као и приложене Изјаве о испуњености минималних техничких услова за 
уређење и опремање угоститељских објеката  у домаћој радиности и сеоским туристичким 
домаћинствима, Изјаве о испуњености  стандарда за разврставање  у категорије и Изјаве о 
испуњености санитарно-хигијенских услова, прописаних Правилником о минималним техничким и 
санитарно – хигијенским  условима за пружање угоститељских услуга  у домаћој радиности и 
сеоским туристичким домаћинствима ( Сл.гласник РС бр. 41/10 и 48/12 – други правилник), да 
предлог Начелнику Општинске управе Неготин за утврђивање категорије пријављеног угостиљског 
објекта  у домаћој радиности и сеоским туристичким домаћинствима 
 

III 
Задатак Комисије је и да на основу потребе, изврши теренски увид у стање раније 

категорисаног смештаја у домаћој радиности и сеоским туристичким домаћинствима и  да на основу 
извршеног увида, да евентуални предлог за измену категорије, по службеној дужности, раније  
категорисаног смештаја у домаћој радиности и сеоским туристичким домаћинствима у складу са 
позитивним  законским прописима. 
 

IV 
Решење ступа на снагу даном доношења. 

 
V 

Решење објавити у ,,Службеном листу општине Неготин’’ 
 

VI 
Решење доставити : члановима Комисије, Начелнику Општинске управе општине Неготин,  

и архиви. 
 
 
 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 
                                Зорица Мијушковић, дипл.правник,с.р. 
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С А Д Р Ж А Ј 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
 

1. Одлука о престанку мандата одборнику Скупштине општине Неготин   1489 
2. Одлука о утврђивању престанку функције заменику председника општине Неготин 1490 
3. Одлука о утврђивању престанку функције заменику председника 
    Скупштине општине Неготин        1491 
4. Одлука о избору заменика председника Скупштине општине Неготин   1492 
5. Одлука о избору заменика председника општине Неготин    
 1493 
6. Одлука о изради плана детаљне регулације за изградњу објеката на 
    Граничном прелазу „Кусјак –Ђердап II“      1494 
7.Решење о измени Решења о именовању чланова школског одбора  
   Основне школе „Момчило Ранковић“ у Рајцу      1496 
8. Решење о именовању општинског савета родитеља општине Неготин   1497 
9. Одлука о локалним комуналним таксама на територији општине Неготин  1499 
  - Тарифа локалних комуналних такси на територији општине Неготин 1502 
  - Образац ЛКТ         1505 
  - Образац ЗИ        1507 
10. Одлука о критеријумима за одређивање активности које утичу на животну 
    Средину према степену негативног утицаја на животну средину који настаје 
   Обављањем активности и износима накнада      1509 
11.Решење о образовању Комисије за решавање спорнихпитања комасације 
    Спроведене у катастарској општини Душановац, општина Неготин   1511 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
 

1. Правилник о начину , критеријумима и поступку доделе подстицајних 
      Средстава за инвестиционо одржавање пивница на територији општине  
      Неготин за развој сеоског туризма       1512 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТН 
 
1.Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених 
   Историјском архиву Неготин у 2019.години      1516 
2. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених 
   Предшколској установи „Пчелица“ Неготин у 2019.години    1518 
3. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве     1520 
4. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве     1522 
5. Решење о давању сагласности за промену паропријација одобрених 
     Дому културе „Стеван Мокрањац“ Неготин у 2019.години    1523 
6. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених 
    Месним заједницама општине Неготин у 2019.години     1525 
7. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве      1527 
8. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених ОШ 
    „Павле Илић Вељко“ Прахово у 2019. години      1528 
9. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених 
   Општинској управи општине Неготин у 2019.години     1530 
10. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве      1532 
11. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених 
   Општинској управи општине Неготин у 2019.години     1533 
12. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених 
   Председнику општине Неготин у 2019.години      1535 
13.Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених 
    Општинској управи општине Неготин у 2019.години     1537 
14. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве     1539 
15. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве     1540 
16.Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених ОШ 
    „Стеван Мокрањац“ Кобишница у 2019. години      1541 
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17. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених ОШ 
      „Јован Јовановић Змај“ Јабуковац у 2019.години     1543 
18.Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве     1545 
19. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених ОШ 
      „Бранислав Нушић“ Уровица у 2019.години      1546 
20. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених ОШ 
     „Вук Караџић“ Неготин у 2019.години       1548 
21. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве     1550 
22. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених 
     Општинској управи општине Неготин у 2019.години     1551 
23. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених 
     Пољопривредној школи са Домом ученика „Рајко Боснић“ Буково  
     Неготин у 2019.години        1553 
24. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве     1555 
25. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених 
     Општинској управи општине Неготину у 2019.години     1556 
26. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених 
      Предшколској установи „Пчелица“ Неготин у 2019.години    1558 
27. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених 
      Туристичкој организацији општине Неготин у 2019.години    1560 
28. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве     1562 
29. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве     1563 
30. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве     1564 
31 Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве     1565 
32. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених 
     Општинској управи општине Неготин у 2019.години     1566 
33. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве     1568 
34. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве     1569 
35.Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве     1570 
36. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве     1571 
37.Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве     1572 
38. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве     1573 
39. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених 
     Предшколској установи „Пчелица“ Неготин у 2019.години    1574 
40. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве     1576 
41. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве     1577 
 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
 

1.  Решење о именовању Комисије за категоризацију угоститељског објекта  
      У домаћој радиности и сеоским туристичким домаћинствима    1578 
 
 
 
 

    
 


