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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014-др.закон, 

101/2016-др-закон и 47/2018), члана 100. Закона о заштити животне средине („Сл.гласник РС“, бр. 135/2004, 

36/2009, 36/2009-др.закон, 72/2009-др.закон, 43/2011-Одлука УС, 14/2016, 76/2018 и 95/2018-др.закон) и 

члана 40. тачка 69. Статута општине Неготин („Сл.лист општине Неготин“, бр. 4/2019) Скупштина општине 

Неготин на седници одржаној дана 02.04.2019. године,  д о н е л а   ј е 
 
 
 

О Д Л У К У 
 

О ДОНОШЕЊУ ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН ЗА 2019. ГОДИНУ 
 
 
 

Члан 1. 
 

 ДОНОСИ СЕ Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине општине 

Неготин за 2019. годину, на који је Министарство заштите животне средине Републике Србије дало 

сагласност број 401-00-00207/2019-02 од 08.02.2019.  године.  
 

Члан 2. 
 

 Саставни део ове Одлуке чини Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне 

средине општине Неготин за 2019. годину. 
 

Члан 3. 
 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном  листу општине 

Неготин“. 
 
 
 
Број: 415-4/2019-I/07 
02.04.2019. године 
Н е г о т и н 
 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
ПРЕДСЕДНИК, 

мр Милан Уруковић,с.р. 
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На основу члана 100. став 3. Закона о заштити животне средине ("Службени гласник РС", број 

135/2004, 36/2009,36/2009-др. Закон,72/2009 – др.закон, 43/2011-одлука УС,14/2016,76/2018 и 95/2018-
др.закон), члана 42. Статута општине Неготин („Сл. лист општине Неготин“, бр.9/2015- пречишћен текст) и 

акта о давању сагласности на предлог Програма, које је Министарство пољопривреде и заштите животне 

средине Републике Србије, донело под бројем: 401-00-00207/2019-02 од 08.02.2019.  године, Скупштина 

општине Неготин на седници одржаној дана 02.04.2019. године, д о н е л а   ј е  
 
 
 

ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ 
 ОПШТИНЕ НЕГОТИН ЗА 2019.ГОДИНУ 

 
I 

 
Програмом коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине општине Неготин за 

2019.годину утврђује се намена и начин коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине, 

која су утврђена Одлуком о  буџету општине Неготин за 2019.годину („Сл. лист општине Неготин“, бр.33 

/2018).  
 

II 
 
Средства буџетског фонда за заштиту животне средине општине Неготин, утврђена  Одлуком о  буџету 

општине Неготин за 2019.годину, користе се наменски за финансирање активности, чија је реализација 

почела у претходном периоду, финансирање  осталих активности у области заштите животне средине, које су 

прописане као законска обавеза локалне самоуправе као и за финансирање активности предвиђених 

локалним стратешким плановима и програмима из области заштите животне средине.  
   

III 
 
У поступку коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине општине Неготин примењују 

се принципи законитости, јавности у раду и доношењу одлука, објективности, ефикасности и одговорности. 
 

IV 
 
Одлуком о  буџету општине Неготин за 2019.годину („Сл. лист општине Неготин“, бр.33/2018) средства 

Буџетског фонда за заштиту животне средине општине Неготин, у разделу 5.,Програм 6-Заштита животне 

средине 0401,програмска активност – Управљање заштитом животне средине 0401-0001,функционална 

класификација 560-заштита животне средине, планирана су у укупном износу од 41.800.000,00 динара и то 
планираних прихода који се остварују у овој години.  

 
V 

Средства буџетског фонда за заштиту животне средине општине Неготин,  која су планирана Одлуком о  

буџету општине Неготин за 2019.годину у укупном износу од  41.800.000,00 динара,  користиће се за 

финансирање активности на следећи начин: 
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421000 
423000 

Стални трошкови ------------------------------------------------             5.000,00 
Трошкови платног промета 

Услуге по уговору --------------------------------------------          95.000,00 
1) Информисање и објављивање података о стању и квалитету животне 

средине и предузетим мерама; 

У смислу члана 78.Закона о заштити животне средине органи јединице локалне 

самоуправе дужни су да редовно, благовремено, потпуно и објективно 

обавештавају јавност о стању животне средине, односно о појавама које се прате 

у оквиру мониторинга загађујуће материје и емисије, као и мерама упозорења 

или развоју загађења која могу представљати опасност за живот и здравље људи. 
Обавеза обавештавања јавности у области заштите животне средине дефинисана 

је и Законом о процени утицаја на животну средину и другим посебним законима 

из ове области. 
Информисање јавности је изузетно важно у подизању свести грађана о значају 

заштите животне средине. 
Путем локалних медија емитовале би се не само информације које су одређене 

законима, него и сви садржаји и форме на тему заштите животне средине који 

треба да допринесу подизању нивоа еколошке свести. 
2) Услуге штампања еколошких водича, брошура, плаката, летака и другог 

едукативног и промотивног материјала; 

3) Набавка стручне литературе; 

424000 Специјализоване услуге---------------------------------------------   31.500.000,00 
1) Услуге израде документације неопходне за израду програма, планова и 

пројеката из области заштите животне средине; 

Садржај и период важења програма, планова и пројеката дефинисан је посебним 

законима и другим прописима из области заштите животне средине. У 

зависности од документа за који је донета одлука да се приступи његовој изради, 

неопходно је обезбедити услуге без којих је немогуће ефикасно планирање, како 

услуге израде основних евиденција ( базе података) применом савремених 

информационих технологија, тако и услуге израде потребних стручних анализа и 

процена. 

2) Контрола и праћење стања животне средине (мониторинг) 

Члан 69 Закона о заштити животне средине дефинише да јединица локалне 

самоуправе у оквиру своје надлежности утврђене законом обезбеђује 

континуирану контролу и праћење стања животне средине (мониторинг). 

Садржина и начин вршења мониторинга је дефинисана одредбом члана 

70.Закона.  
 
 
 
 

➢ Мониторинг нивоа буке; 
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Мониторинг  буке се врши систематским мерењем, оцењивањем и прорачуном 

одређеног индикатора буке од стране овлашћене стручне организације. 

У овом периоду се планира континуирани мониторинг буке на одређеним 

мерним местима. Мерењем би били обухваћени следећи параметри буке: 

еквивалентни ниво буке, процентни нивои буке, максимални и минимални нивои 

буке, као и праћење параметара саобраћаја. Систематско мерење нивоа буке је 

важно не само са здравственог аспекта, него и са аспекта грађевинарства, јер 

омогућује да се изврши правилно зонирање града у односу на буку, да се 

проблем буке сагледа и угради у просторне планове, као и да се обезбеди 

примена прописа из области изградње објеката. 

Обавезе дефинисане Законом о заштити од буке у животној средини реализоваће 

се у општини Неготин предузимањем активности на ангажовању стручне 

организације за мерење буке, континуираним мониторингом буке на одређеним 

мерним местима, израдом и доношењем Програма мониторинга буке, израдом и 

доношењем Одлуке о акустичком зонирању на територији општине Неготин, 

израдом плана  контроле нивоа буке у животној средини и плана за смањење 

нивоа буке, редовним обавештавањем јавности о стању буке у животној средини 

и предузетим мерама. 

➢ Мониторинг квалитета ваздуха; 

Законом о заштити ваздуха (Сл.гл.РС, број: 36/2009) прописано је да заштиту и 

побољшање квалитета ваздуха обезбеђује, у оквиру својих овлашћења и јединица 

локалне самоуправе. 

У циљу успостављања локалне мреже мерних станица и/или мерних места 

планира се наставак активности вршења мерења и спровођење поступка процене 

за зоне за које не постоје подаци о нивоу загађујућих материја. 

У току сезоне цветања свакодневно ће се вршити и мерења концентарције полена 

у ваздуху од стране овлашћених стручних организација, као и редовно 

информисање јавности о резултатима мерења. 

У случају загађења ваздуха које може нарушити здравље људи и животну 

средину обавиће се и наменска мерења нивоа загађујућих материја. 

Истовремено ће се спроводити едукација грађана у вези са изворима загађивања 

и активностима које евентуално могу произвести емисије и загађења. 

➢ Мониторинг квалитета земљишта; 
 
Заштита земљишта остварује се мерама системског праћења квалитета 

земљишта, праћењем индикатора за оцену ризика од деградације земљишта, као 

и спровођењем ремедијационих програма за отклањање последица 

контаминације и деградације земљишног простора, било да се они дешавају 

природно или да су узроковани људским активностима. 
Планира се узорковање земљишта са локалитета поред фреквентних 

саобраћајница, локалитета са рекреативним садржајем, као и локалитета у 

близини индустријских постројења. 
Подаци добијени праћењем квалитета земљишта биће коришћени за оцену 

квалитета земљишта, као и за израду извештаја о стању земљишта. 
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➢ Мониторинг квалитета вода; 

У смислу члана 23. Закона о заштити животне средине, заштита вода се остварује 

предузимањем мера систематског и контролног праћења квалитета вода, 

смањивањем загађивања вода загађујућим материјама испод прописаних 

граничних вредности и предузимањем техничко-технолошких и других 

потребних мера за њихово пречишћавање, како би се спречило уношење у воде 

опасних, отпадних и других штетних материја, као и праћењем утицаја загађених 

вода на здравље људи, животињски и биљни свет и животну средину. 
Општина Неготин ће у наредном периоду наставити са реализацијом свих 

прописаних мера заштите вода, у складу са прописима из области заштите 

животне средине. 
3) Активности на заштити, очувању и унапређењу природе 

У области заштите, очувања и унапређења природе планира се израда Програма 

заштите природе на територији општине Неготин, који поред осталих 

стратешких докумената, треба да представља основни документ заштите природе 

и природних вредности. 
На територији општине Неготин има велики број природних вредности, које 

заслужују, односно  имају потребу да буду заштићени неким видом заштите. 
У смислу Закона о заштити природе општина Неготин је овлашћена да 

проглашава заштићено подручје III категорије. 
У циљу доношења акта о проглашењу заштићеног подручја неопходно је 

приступити изради студија заштите одређених подручја на територији општине 

Неготин. 
За израду наведених докумената неопходно је ангажовати овлашћена и стручна 

правна лица у складу са Законом. 
 

4) Санација дивљих депонија и спречавање настајања нових депонија у 

општини Неготин; 

У смислу Закона о управљању отпадом јединица локалне самоуправе сноси све 

трошкове уклањања отпада изложеног изван депоније, чије порекло не може да 

се утврди, односно не може да се установи његова веза са произвођачем, односно 

лицем које га је одложило. 
Послови чишћења дивљих депонија на територији општине Неготин биће 

поверени у складу са законом и реализовани на основу плана чишћења  дивљих 

депонија, који сачињава надлежна организациона једница Општинске управе 

општине Неготин, на основу пописа дивљих депонија на територији општине 

Неготин. 
5) Активности на успостављању регионалног система управљања отпадом; 

Стратегија управљања отпадом за период 2010-2019.године ( „Сл.гласник РС“, бр 

29/2010) предвиђа оснивање регионалних центара за управљање комуналним 

отпадом. 
Предлог образовања регионалних центара обухвата и општину Неготин, поред 

осталих општина Борског и Зајечарског округа.   
Општина Неготин је у децембру месесцу 2014. године донела Одлуку о давању 

сагласности на текст Споразума о заједничком управљању комуналним отпадом 
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између града Зајечара и општина Мајданпек, Кладово, Бор, Неготин, Књажевац и 

Бољевац ( Сл.лист општине Неготин, број 41/2014.) 
Споразумом су уређени циљеви и задаци свих учесника у управљању 

комуналним отпадом, начин финансирања свих активности, изградња 

заједничког регионалног центра за управљање отпадом и друга питања од значаја 

за организацију и управљање отпадом.  
Општина Неготин, као потписница наведеног Споразума, има обавезу да у 

наредном периоду настави реализацију активности на које се Споразумом 

обавезала, а у циљу успостављању регионалног система управљања отпадом и у 

2019. години потребно је уплатити финансијско учешће општине Неготин. 
6) Активности текућег одржавањаа канала и водотокова,у складу са 

прописима из области заштите животне средине; 

Већину канала и водотокова на територији општине Неготин,као и простора око 

њих карактерише неуређеност и забрињавајуће еколошко стање.Поред 

осталог,највише су угрожени отпадом,који смањује њихову пропусну моћ,а због 

њиховог нередовног одржавања временом настају дивље депоније.Несавесни 

грађани константно бацају све врсте отпада,од кабастог,грађевинског до 

амбалажног. 
У смислу Закона о управљању отпадом ЈЛС сноси све трошкове  уклањања 

отпада изложеног изван депоније,чије порекло не може да се утврди,односно не 

може да се установи његова веза са произвођачем,односно лицем које га је 

одложило. 
Поред едукације и појачаног инспекцијског надзора,наставиће се активности на 

редовном одржавању предметног простора,пре свега активности 

чишћења,сакупљања и селекције сакупљеног отпада и одлагање на званичну 

депонију,односно предаја овлашћеном оператеру. 
 

7) саветовања, односно експертске услуге у циљу припреме и израде 

документације за учешће на конкурсима и успешну реализацију пројеката 

из области заштите животне средине; 

За учешће на конкурсима које објављују међународне организације, као и 

успешну реализацију пројеката неопходна су одређена посебна знања, 

способности и искуства.  
Успешна реализација већине наведених пројеката захтева познавање 

међународних стандарда у вези са управљањем и заштитом животне средине, 

знање енглеског језика и искуство у изради еколошке пројектне документације, 

као и искуство у организацији и управљању свим активностима у реализацији 

еколошких пројеката. 
8) Активности на формирању заштитног зеленила, уређењу и одржавању 

јавних зелених површина, садњи дрвећа и цветњака; 

У циљу очувања животне средине и унапређења квалитета живота грађана од 

великог је значаја формирање, одржавање и развој система зелених 

површина.Истовремено ће се организовати тематске манифестације, радионице, 

предавања и трибине, штампање едукативног материјала и предузимање свих 

активности које имају за циљ јачање свести и унапређење знања у овој области. 
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9) обуке у циљу подизања нивоа свести о значају заштите животне средине и 

јачања административних капацитета за успешно спровођење прописа из 

области заштите животне средине; 

Усвајањем закона и других прописа из области заштите животне средине 

општине, поред осталих послова, обављају и бројне послове из области заштите 

животне средине, са тенденцијом  њиховог сталног увећавања, када је у питању 

област заштите животне средине.  

У општини Неготин нису довољно изграђени административни капацитети за 

спровођење закона из области заштите животне средине.  

У циљу јачања администартивних капацитета у општини Неготин неопходно је 

обезбедити услуге експерата, који би те обуке реализовала. 

Такође, поред администартивних капацитета у општини Неготин планира се 

обука различитих циљних група  у општини Неготин. 

Већи број обука појединих циљних група, које су планиране у овом периоду, 

захтевају ангажовање предавача која имају стручна знања и искуства из области 

које ће бити предмет обуке.   

 

425000 Текуће поправке и одржавање-------------------------------100.000,00  

1) Текуће одржавање јавних чесама,бунара и каптажа и водотокова,као и 

других објеката у складу са прописима из области заштите животне средине; 

Већину чесми,бунара и каптажа  и водотокова на територији општине Неготин, 

угрожени отпадом, који смањује њихову пропусну моћ, а због њиховог 

нередовног одржавања временом настаје пропадање услед дотрајалости и 

потребе за текућим одржавањем. 

У смислу Закона о управљању отпадом ЈЛС  сноси све трошкове одржавања. 

 Поред едукације и појачаног инспекцијског надзора, наставиће се активности на 

редовном одржавању предметног простора, пре свега активности чишћења, 

сакупљања и селекције сакупљеног отпада и одлагање на званичну депонију, 

односно предаја овлашћеном оператеру и довођења у исправно стање 

чесми,бунара и каптажа,водотокова и других објеката на територији општине 

Неготин.  
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426000 Материјал------------------------------------        100.000,00 

1) Материјал за реализацију едукативно-промотивних садржаја:  

➢ Организовање такмичења за избор најбољег ликовног рада и најбоље еко 

поруке на тему заштите животне средине за ученике основних и средњих 

школа на теритроији општине Неготин;  

Поред организације најмање два такмичења за избор најбољег ликовног рада и 

најбоље еко поруке, биће организована и изложба радова. Аутори свих радова 

који по одлуци посебне Комисије уђу у ужи избор, биће представљени јавности у 

општини Неготин на изложби, која ће бити организована поводом обележавања 

важних еколошких датума. 

➢ Едукативне трибине; 

Трибине на теме из области заштите животне средине биле би организоване у 

основним школама, на којима би учествовали ученици и њихови родитељи. 

Трибином би руководили запослени у надлежној организационој јединици 

Општинске управе општине Неготин, а као предавачи били би ангажовани 

представници запослених у јавно комуналном предузећу и представници 

еколошких удружења на територији општине Неготин. 

За учеснике трибина биће обезбеђен промотивни материјал у вези са конкретном 

темом трибине - флајери, свеске, налепнице за уџбенике, оловке, платнени цегери 

и слично. 

➢ Еколошке радионице; 

Еколошке радионице организоваће се посебно за ученике основног и средњег 

образовања, а посебно за остале циљне групе ( грађане, пољопривредне 

произвођаче и остале) 

Кроз еколошке радионице реализоваће се еколошка обука на тему селективног 

сакупљања отпада, значаја енергетске ефикасности и употребе обновљивих 

извора енергије, заштите вода и земљишта и осталих приоритетних тема из 

области заштите животне средине. 

Еколошке радионице за ученике основног и средњег образовања организовали би 

запослени у надлежној организационој јединици Општинске управе општине 

Неготин у сарадњи са предметним наставницима и професорима. 

За успешну реализацију еколошких радионица за остале циљне групе, поред 

запослених у у надлежној организационој јединици Општинске управе општине 

Неготин били би ангажовани и представници других стручних органа и 

организација, која имају посебна знања из одређене области. 

Путем локалних медија јавност би била благовремено обавештена о плану 

одржавања радионица, као и свим активностима и резултатима  са одржаних 

радионица. 
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➢ Еколошке акције; 

У претходној години успешно су реализоване бројне еколошке акције, тако да се 

у наредном периоду планира наставак активности у циљу организовања и 

реализације еколошких акција. 

Ефикасном реализацијом еколошких акција треба да се допринесе стварању 

позитивних навика, како у области управљања отпадом, тако и у другим 

областима заштите животне средине. 

 

 

Обележавање важних еколошких датума; 

У наредном периоду планира се наставак активности у циљу обележавања 
важних еколошких датума, у складу са календаром најважнијих еколошких 

датума и специфичностима и конкретним потребама општине Неготин.  

➢ Учешће на сајмовима и посета фестивала на тему заштите животне средине; 

Посета сајмова и других манифестација на тему заштите животне средине је 

један од начина да се запослени информишу о новим техникама и технологијама, 

као и примерима најбоље праксе у наведеној области.На тај начин ће се 

допринети и унапређењу сарадње са запосленима у другим локалним 

самоуправама и другим субјектима заштите животне средине. 

➢ Учествовање у програмским активностима заштите животне средине које 

спроводе:ловци, риболовци, планинари, извиђачи, еколошка друштва и 

покрети, културна и хуманитарна удружења; 

У складу са Законом у заштити животне средине сви субјекти система заштите 

животне средине дужни су да међусобно сарађују, обезбеђују координацију и 

усклађивање у доношењу и спровођењу одлука. 

451000 Субвенције јавним нефинансијским предузећима 
 и организацијама------------------------------------        10.000.000,00 

➢ Наставак активности из претходног периода, на које је 

Министарство дало сагласност, а које су усмерене на унапређење и 

проширење инфраструктуре у области заштите животне средине, 

управљања отпадом и повећања енергетске ефикасности: 

➢ Пројекат Реконструкције  постројења за пречишћавање отпадних вода 

(наставак активности из претходног периода, које су започеле према 

Програму коришћења средстава буџетског фонда општине Неготин за 

2015, 2016, 2017. и 2018. годину, на који је Министраство дало 

сагласност); 

➢ Пројекат проширења система за сакупљање и одвођење отпадних вода из 

домаћинства; 
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➢ Пројекат замене старих и дотрајалих азбестних водоводних цеви; 

➢ Успостављање система управљања амбалажним отпадом; 

➢ Успостављање система управљања електронским и електричним 

отпадом; 
 

➢ Успостављање система управљања отпадним возилима; 
 

➢ Наставак активности на успостављању ефикасног система управљања 

отпадом и проширења обима сакупљања комуналног отпада, на које 

активности је у претходном периоду Министарство дало сагласност, а 

кроз даљу набавку: 

▪ набавка стандардизованих контејнера и канти за одлагање 

комуналног отпада; 

▪ набавка контејнера и кеса у боји за примарну селекцију отпада; 

➢ Пројекат повећања енергетске ефикасности, који предвиђа да се у оквиру 

санације, односно инсталирања нове јавне расвете користе ефикасне 

сијалице, с обзиром да је за јавну расвету на територији општине 

Неготин карактеристично постојање доминантног броја сијалица са 

живиним извором светлости ( наставак активности чија је реализација 

започела у претходном периоду); 

➢ Замена старих Т8-флуоросцентних сијалица ефикасним сијалицама у 

објектима јавне намене; 

➢ Промовисање и спровођење енергетских прегледа јавних објеката и 

остале активности које за циљ имају ефикасније коришћење енергије и 

употребу обновљивих извора енергије. 

 
 
 

VI 
 

Издаци буџетског фонда за заштиту животне средине општине Неготин извршавају се сразмерно    примањима  

буџетског фонда. 
 

Ако се у току године, примања буџетског фонда за заштиту животне средине општине Неготин смање, издаци 

буџетског фонда ће се извршавати по приоритетима, које на предлог локалног органа управе надлежног за 

заштиту животне средине, утврђује председник општине,  у складу са законом. 
 
На крају текуће године, неискоришћена средства са рачуна буџетског фонда за заштиту животне средине 

општине Неготин преносе се у наредну годину. 
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VII 
 

Организациона јединица Општинске управе општине Неготин надлежна за финансије прати реализацију 

програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине општине Неготин, врши контролу 

над рационалним коришћењем средстава и доставља Министарству надлежном за заштиту животне средине и 

надлежном органу општине Неготин извештај о коришћењу средстава, у складу са законом и посебним актима 

општине Неготин. 
 

VIII 
 

   Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине општине Неготин  доноси се за 

период од годину дана. 
 

Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине општине Неготин за 2019.годину 

објавити у службеном листу општине Неготин. 
 

 
 
 
Број: 415-4/2019-I/07 
02.04.2019.године 
Н е г о т и н 
 
 
 
 
 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ,ФИНАНСИЈЕ И ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ 
РУКОВОДИЛАЦ 

Љиљана Лицуловић с.р. 
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На основу члана 35. став 7. Закона о планирању и изградњи (Службени гласник РС", број 72/09, 

81/09-исправка, 64/10-Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 50/13-Одлука УС и 98/13-Одлука УС, 

132/14, 145/14 и 83/2018), члана 32 .став 1.тачка 5. Закона о локалној самоуправи (“Сл.гласник 

РС”,бр.129/2007, 83/2014-др.закон 101/2016-др.закон и 47/2018), и члана 40. став 1 тачка 5. Статута општине 

Неготин ("Службени лист општине Неготин", број 4/19), Скупштина општине Неготин, на седници одржаној 

дана 02.04. 2019. године, донела је 
 

ОДЛУКУ 
О ДОНОШЕЊУ ИЗМЕНА  ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА НАСЕЉЕ  ПРАХОВО 

 
Члан 1. 

 
 Доноси се Измена  плана генералне  регулације за насеље Прахово. 
 

Члан 2. 
 

 Измена плана генералне регулације за насеље Прахово   израђена  је од стране “ИНФОПЛАН” 

Д.О.О. Аранђеловац,ул.Ратних војних инвалида бб,а одговорни урбаниста је Јадранка С.Каралић, 

дип.инж.арх. (Бр. Лиценце ИКС :200 1368 13). 
 

Члан 3. 
 
Саставни део ове Одлуке је Измена плана генералне регулације за насеље Прахово ,који се састоји из 

текстуалног и графичког дела. 
 

Члан 4. 
 

       Након доношења план  се објављује у “Службеном листу општине Неготин”и на интернет страни 

Општине Неготин. 
 
 
 
 
Број: 350-67/2019-I/07 
Дана: 02.04.2019. године 
Н е г о т и н  
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
ПРЕДСЕДНИК, 

мр Милан Уруковић,с.р. 
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03.04.2019.                                       „Службени лист општине Неготин“                              Број  7 страна 305 

 



Број 7 Страна 306                                „Службени лист општине Неготин“                                    03.04.2019. 

 



03.04.2019.                                       „Службени лист општине Неготин“                              Број  7 страна 307 

 

 



Број 7 Страна 308                                „Службени лист општине Неготин“                                    03.04.2019. 

 



03.04.2019.                                       „Службени лист општине Неготин“                              Број  7 страна 309 

 



Број 7 Страна 310                                „Службени лист општине Неготин“                                    03.04.2019. 

 



03.04.2019.                                       „Службени лист општине Неготин“                              Број  7 страна 311 

 

 



Број 7 Страна 312                                „Службени лист општине Неготин“                                    03.04.2019. 

 



03.04.2019.                                       „Службени лист општине Неготин“                              Број  7 страна 313 

 



Број 7 Страна 314                                „Службени лист општине Неготин“                                    03.04.2019. 

 



03.04.2019.                                       „Службени лист општине Неготин“                              Број  7 страна 315 

 



Број 7 Страна 316                                „Службени лист општине Неготин“                                    03.04.2019. 

 



03.04.2019.                                       „Службени лист општине Неготин“                              Број  7 страна 317 

 



Број 7 Страна 318                                „Службени лист општине Неготин“                                    03.04.2019. 

 



03.04.2019.                                       „Службени лист општине Неготин“                              Број  7 страна 319 

 



Број 7 Страна 320                                „Службени лист општине Неготин“                                    03.04.2019. 

 



03.04.2019.                                       „Службени лист општине Неготин“                              Број  7 страна 321 

 

 



Број 7 Страна 322                                „Службени лист општине Неготин“                                    03.04.2019. 

 



03.04.2019.                                       „Службени лист општине Неготин“                              Број  7 страна 323 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Број 7 Страна 324                                „Службени лист општине Неготин“                                    03.04.2019. 

 



03.04.2019.                                       „Службени лист општине Неготин“                              Број  7 страна 325 

 



Број 7 Страна 326                                „Службени лист општине Неготин“                                    03.04.2019. 

 



03.04.2019.                                       „Службени лист општине Неготин“                              Број  7 страна 327 

 



Број 7 Страна 328                                „Службени лист општине Неготин“                                    03.04.2019. 

 



03.04.2019.                                       „Службени лист општине Неготин“                              Број  7 страна 329 

 



Број 7 Страна 330                                „Службени лист општине Неготин“                                    03.04.2019. 

 



03.04.2019.                                       „Службени лист општине Неготин“                              Број  7 страна 331 

 



Број 7 Страна 332                                „Службени лист општине Неготин“                                    03.04.2019. 

 



03.04.2019.                                       „Службени лист општине Неготин“                              Број  7 страна 333 

 



Број 7 Страна 334                                „Службени лист општине Неготин“                                    03.04.2019. 

 



03.04.2019.                                       „Службени лист општине Неготин“                              Број  7 страна 335 

 



Број 7 Страна 336                                „Службени лист општине Неготин“                                    03.04.2019. 

 



03.04.2019.                                       „Службени лист општине Неготин“                              Број  7 страна 337 

 



Број 7 Страна 338                                „Службени лист општине Неготин“                                    03.04.2019. 

 



03.04.2019.                                       „Службени лист општине Неготин“                              Број  7 страна 339 

 



Број 7 Страна 340                                „Службени лист општине Неготин“                                    03.04.2019. 

 



03.04.2019.                                       „Службени лист општине Неготин“                              Број  7 страна 341 

 



Број 7 Страна 342                                „Службени лист општине Неготин“                                    03.04.2019. 

 



03.04.2019.                                       „Службени лист општине Неготин“                              Број  7 страна 343 

 



Број 7 Страна 344                                „Службени лист општине Неготин“                                    03.04.2019. 

 



03.04.2019.                                       „Службени лист општине Неготин“                              Број  7 страна 345 

 



Број 7 Страна 346                                „Службени лист општине Неготин“                                    03.04.2019. 

 



03.04.2019.                                       „Службени лист општине Неготин“                              Број  7 страна 347 

 



Број 7 Страна 348                                „Службени лист општине Неготин“                                    03.04.2019. 

 



03.04.2019.                                       „Службени лист општине Неготин“                              Број  7 страна 349 

 



Број 7 Страна 350                                „Службени лист општине Неготин“                                    03.04.2019. 

 

 



03.04.2019.                                       „Службени лист општине Неготин“                              Број  7 страна 351 

 



Број 7 Страна 352                                „Службени лист општине Неготин“                                    03.04.2019. 

 



03.04.2019.                                       „Службени лист општине Неготин“                              Број  7 страна 353 

 



Број 7 Страна 354                                „Службени лист општине Неготин“                                    03.04.2019. 

 

 



03.04.2019.                                       „Службени лист општине Неготин“                              Број  7 страна 355 

 



Број 7 Страна 356                                „Службени лист општине Неготин“                                    03.04.2019. 

 



03.04.2019.                                       „Службени лист општине Неготин“                              Број  7 страна 357 

 



Број 7 Страна 358                                „Службени лист општине Неготин“                                    03.04.2019. 

 

 



03.04.2019.                                       „Службени лист општине Неготин“                              Број  7 страна 359 

 



Број 7 Страна 360                                „Службени лист општине Неготин“                                    03.04.2019. 

 



03.04.2019.                                       „Службени лист општине Неготин“                              Број  7 страна 361 

 



Број 7 Страна 362                                „Службени лист општине Неготин“                                    03.04.2019. 

 



03.04.2019.                                       „Службени лист општине Неготин“                              Број  7 страна 363 

 



Број 7 Страна 364                                „Службени лист општине Неготин“                                    03.04.2019. 

 



03.04.2019.                                       „Службени лист општине Неготин“                              Број  7 страна 365 

 



Број 7 Страна 366                                „Службени лист општине Неготин“                                    03.04.2019. 

 



03.04.2019.                                       „Службени лист општине Неготин“                              Број  7 страна 367 

 



Број 7 Страна 368                                „Службени лист општине Неготин“                                    03.04.2019. 

 



03.04.2019.                                       „Службени лист општине Неготин“                              Број  7 страна 369 

 



Број 7 Страна 370                                „Службени лист општине Неготин“                                    03.04.2019. 

 



03.04.2019.                                       „Службени лист општине Неготин“                              Број  7 страна 371 

 



Број 7 Страна 372                                „Службени лист општине Неготин“                                    03.04.2019. 

 



03.04.2019.                                       „Службени лист општине Неготин“                              Број  7 страна 373 

 



Број 7 Страна 374                                „Службени лист општине Неготин“                                    03.04.2019. 

 



03.04.2019.                                       „Службени лист општине Неготин“                              Број  7 страна 375 

 



Број 7 Страна 376                                „Службени лист општине Неготин“                                    03.04.2019. 

 



03.04.2019.                                       „Службени лист општине Неготин“                              Број  7 страна 377 

 



Број 7 Страна 378                                „Службени лист општине Неготин“                                    03.04.2019. 

 



03.04.2019.                                       „Службени лист општине Неготин“                              Број  7 страна 379 

 



Број 7 Страна 380                                „Службени лист општине Неготин“                                    03.04.2019. 

 



03.04.2019.                                       „Службени лист општине Неготин“                              Број  7 страна 381 

 



Број 7 Страна 382                                „Службени лист општине Неготин“                                    03.04.2019. 

 



03.04.2019.                                       „Службени лист општине Неготин“                              Број  7 страна 383 

 



Број 7 Страна 384                                „Службени лист општине Неготин“                                    03.04.2019. 

 



03.04.2019.                                       „Службени лист општине Неготин“                              Број  7 страна 385 

 



Број 7 Страна 386                                „Службени лист општине Неготин“                                    03.04.2019. 

 



03.04.2019.                                       „Службени лист општине Неготин“                              Број  7 страна 387 

 



Број 7 Страна 388                                „Службени лист општине Неготин“                                    03.04.2019. 

 



03.04.2019.                                       „Службени лист општине Неготин“                              Број  7 страна 389 

 



Број 7 Страна 390                                „Службени лист општине Неготин“                                    03.04.2019. 

 



03.04.2019.                                       „Службени лист општине Неготин“                              Број  7 страна 391 

 



Број 7 Страна 392                                „Службени лист општине Неготин“                                    03.04.2019. 

 



03.04.2019.                                       „Службени лист општине Неготин“                              Број  7 страна 393 

 



Број 7 Страна 394                                „Службени лист општине Неготин“                                    03.04.2019. 

 



03.04.2019.                                       „Службени лист општине Неготин“                              Број  7 страна 395 

 



Број 7 Страна 396                                „Службени лист општине Неготин“                                    03.04.2019. 

 



03.04.2019.                                       „Службени лист општине Неготин“                              Број  7 страна 397 

 



Број 7 Страна 398                                „Службени лист општине Неготин“                                    03.04.2019. 

 



03.04.2019.                                       „Службени лист општине Неготин“                              Број  7 страна 399 

 



Број 7 Страна 400                                „Службени лист општине Неготин“                                    03.04.2019. 

 



03.04.2019.                                       „Службени лист општине Неготин“                              Број  7 страна 401 

 



Број 7 Страна 402                                „Службени лист општине Неготин“                                    03.04.2019. 

 



03.04.2019.                                       „Службени лист општине Неготин“                              Број  7 страна 403 

 



Број 7 Страна 404                                „Службени лист општине Неготин“                                    03.04.2019. 

 



03.04.2019.                                       „Службени лист општине Неготин“                              Број  7 страна 405 

 



Број 7 Страна 406                                „Службени лист општине Неготин“                                    03.04.2019. 

 



03.04.2019.                                       „Службени лист општине Неготин“                              Број  7 страна 407 

 



Број 7 Страна 408                                „Службени лист општине Неготин“                                    03.04.2019. 

 



03.04.2019.                                       „Службени лист општине Неготин“                              Број  7 страна 409 

 



Број 7 Страна 410                                „Службени лист општине Неготин“                                    03.04.2019. 

 



03.04.2019.                                       „Службени лист општине Неготин“                              Број  7 страна 411 

 



Број 7 Страна 412                                „Службени лист општине Неготин“                                    03.04.2019. 

 



03.04.2019.                                       „Службени лист општине Неготин“                              Број  7 страна 413 

 



Број 7 Страна 414                                „Службени лист општине Неготин“                                    03.04.2019. 

 



03.04.2019.                                       „Службени лист општине Неготин“                              Број  7 страна 415 

 



Број 7 Страна 416                                „Службени лист општине Неготин“                                    03.04.2019. 

 



03.04.2019.                                       „Службени лист општине Неготин“                              Број  7 страна 417 

 



Број 7 Страна 418                                „Службени лист општине Неготин“                                    03.04.2019. 

 



03.04.2019.                                       „Службени лист општине Неготин“                              Број  7 страна 419 

 



Број 7 Страна 420                                „Службени лист општине Неготин“                                    03.04.2019. 

 



03.04.2019.                                       „Службени лист општине Неготин“                              Број  7 страна 421 

 



Број 7 Страна 422                                „Службени лист општине Неготин“                                    03.04.2019. 

 



03.04.2019.                                       „Службени лист општине Неготин“                              Број  7 страна 423 

 



Број 7 Страна 424                                „Службени лист општине Неготин“                                    03.04.2019. 

 



03.04.2019.                                       „Службени лист општине Неготин“                              Број  7 страна 425 

 



Број 7 Страна 426                                „Службени лист општине Неготин“                                    03.04.2019. 

 



03.04.2019.                                       „Службени лист општине Неготин“                              Број  7 страна 427 

 



Број 7 Страна 428                                „Службени лист општине Неготин“                                    03.04.2019. 

 



03.04.2019.                                       „Службени лист општине Неготин“                              Број  7 страна 429 

 



Број 7 Страна 430                                „Службени лист општине Неготин“                                    03.04.2019. 

 



03.04.2019.                                       „Службени лист општине Неготин“                              Број  7 страна 431 

 



Број 7 Страна 432                                „Службени лист општине Неготин“                                    03.04.2019. 

 



03.04.2019.                                       „Службени лист општине Неготин“                              Број  7 страна 433 

 



Број 7 Страна 434                                „Службени лист општине Неготин“                                    03.04.2019. 

 



03.04.2019.                                       „Службени лист општине Неготин“                              Број  7 страна 435 

 



Број 7 Страна 436                                „Службени лист општине Неготин“                                    03.04.2019. 

 



03.04.2019.                                       „Службени лист општине Неготин“                              Број  7 страна 437 

 



Број 7 Страна 438                                „Службени лист општине Неготин“                                    03.04.2019. 

 



03.04.2019.                                       „Службени лист општине Неготин“                              Број  7 страна 439 

 



Број 7 Страна 440                                „Службени лист општине Неготин“                                    03.04.2019. 

 



03.04.2019.                                       „Службени лист општине Неготин“                              Број  7 страна 441 

 



Број 7 Страна 442                                „Службени лист општине Неготин“                                    03.04.2019. 

 



03.04.2019.                                       „Службени лист општине Неготин“                              Број  7 страна 443 

 



Број 7 Страна 444                                „Службени лист општине Неготин“                                    03.04.2019. 

 



03.04.2019.                                       „Службени лист општине Неготин“                              Број  7 страна 445 

 



Број 7 Страна 446                                „Службени лист општине Неготин“                                    03.04.2019. 

 



03.04.2019.                                       „Службени лист општине Неготин“                              Број  7 страна 447 

 



Број 7 Страна 448                                „Службени лист општине Неготин“                                    03.04.2019. 

 



03.04.2019.                                       „Службени лист општине Неготин“                              Број  7 страна 449 

 



Број 7 Страна 450                                „Службени лист општине Неготин“                                    03.04.2019. 

 



03.04.2019.                                       „Службени лист општине Неготин“                              Број  7 страна 451 

 



Број 7 Страна 452                                „Службени лист општине Неготин“                                    03.04.2019. 

 



03.04.2019.                                       „Службени лист општине Неготин“                              Број  7 страна 453 

 



Број 7 Страна 454                                „Службени лист општине Неготин“                                    03.04.2019. 

 



03.04.2019.                                       „Службени лист општине Неготин“                              Број  7 страна 455 

 



Број 7 Страна 456                                „Службени лист општине Неготин“                                    03.04.2019. 

 



03.04.2019.                                       „Службени лист општине Неготин“                              Број  7 страна 457 

 



Број 7 Страна 458                                „Службени лист општине Неготин“                                    03.04.2019. 

 



03.04.2019.                                       „Службени лист општине Неготин“                              Број  7 страна 459 

 



Број 7 Страна 460                                „Службени лист општине Неготин“                                    03.04.2019. 

 



03.04.2019.                                       „Службени лист општине Неготин“                              Број  7 страна 461 

 



Број 7 Страна 462                                „Службени лист општине Неготин“                                    03.04.2019. 

 



03.04.2019.                                       „Службени лист општине Неготин“                              Број  7 страна 463 

 



Број 7 Страна 464                                „Службени лист општине Неготин“                                    03.04.2019. 

 



03.04.2019.                                       „Службени лист општине Неготин“                              Број  7 страна 465 

 



Број 7 Страна 466                                „Службени лист општине Неготин“                                    03.04.2019. 

 



03.04.2019.                                       „Службени лист општине Неготин“                              Број  7 страна 467 

 



Број 7 Страна 468                                „Службени лист општине Неготин“                                    03.04.2019. 

 



03.04.2019.                                       „Службени лист општине Неготин“                              Број  7 страна 469 

 



Број 7 Страна 470                                „Службени лист општине Неготин“                                    03.04.2019. 

 



03.04.2019.                                       „Службени лист општине Неготин“                              Број  7 страна 471 

 

 
 



Број 7 Страна 472                                „Службени лист општине Неготин“                                    03.04.2019. 

 

На основу члана 32. тачка 20. Закон о локалној самоуправи ( “Службени гласник РС", бр. 129/2007, 

83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) и члана 40. тачка 54.  Статута општине Неготин („Сл.лист 

општине Неготин“, број: 4/2019), Скупштина општине Неготин на седници одржаној дана 02.04.2019. године, 

донела   је 
 
 

ОДЛУКУ 
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О  РАДУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ ТУРИСТИЧКЕ 

ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ  НЕГОТИН ЗА 2018. ГОДИНУ 
 

Члан 1. 
 

 УСВАЈА СЕ  Извештај о раду са финансијским извештајем  Туристичке организације општине 

Неготин за  2018. годину, који је донео Управни одбор  Туристичке организације општине Неготин ,на 

седници одржаној 05. 03. 2019. године. 
 

Члан 2. 
 

 Ову одлуку објавити у „Службеном листу општине Неготин“. 
 
 

Број: 402-20/2019-I/07 
Дана: 02.04.2019. године 
Н е г о т и н  

 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
ПРЕДСЕДНИК, 

мр Милан Уруковић,с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



03.04.2019.                                       „Службени лист општине Неготин“                              Број  7 страна 473 

 

На основу члана 32. тачка 20. Закон о локалној самоуправи ( “Службени гласник РС", бр. 129/2007, 

83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) и члана 40. тачка 54.  Статута општине Неготин („Сл.лист 

општине Неготин“, број: 4/2019), Скупштина општине Неготин на седници одржаној дана 02.04.2019. године, 

донела   је 
 
 

ОДЛУКУ 
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О  РАДУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ МУЗЕЈА КРАЈИНЕ 

ЗА 2018. ГОДИНУ 
 
 

Члан 1. 
 

 УСВАЈА СЕ  Извештај о раду са финансијским извештајем  Музеја Крајине за  2018. годину, који је 

донео Управни одбор Музеја Крајине на седници одржаној 25. 02. 2019. године. 
 

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

 
 

Број: 402-21/2019-I/07 
Дана: 02.04.2019. године 
Н е г о т и н  

 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
ПРЕДСЕДНИК, 

мр Милан Уруковић,с.р. 
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На основу члана 32. тачка 20. Закон о локалној самоуправи ( “Службени гласник РС", бр. 129/2007, 

83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) и члана 40. тачка 54.  Статута општине Неготин („Сл.лист 

општине Неготин“, број: 4/2019), Скупштина општине Неготин на седници одржаној дана 02.04.2019. године, 

донела   је 
 
 

ОДЛУКУ 
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О  РАДУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ ИСТОРИЈСКОГ 

АРХИВА НЕГОТИН ЗА 2018. ГОДИНУ 
 
 

Члан 1. 
 

 УСВАЈА СЕ  Извештај о раду са финансијским извештајем  Историјског архива Неготин за  2018. 

годину, који је донео Управни одбор Историјског архива Неготин на седници одржаној 27. 02. 2019. године. 
 

Члан 2. 
 

 Ову одлуку објавити у „Службеном листу општине Неготин“. 
 
 

Број: 402-22/2019-I/07 
Дана: 02.04.2019. године 
Н е г о т и н  

 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
ПРЕДСЕДНИК, 

мр Милан Уруковић,с.р. 
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На основу члана 32. тачка 20. Закон о локалној самоуправи ( “Службени гласник РС", бр. 129/2007, 

83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) и члана 40. тачка 54.  Статута општине Неготин („Сл.лист 

општине Неготин“, број: 4/2019), Скупштина општине Неготин на седници одржаној дана 02.04.2019. године, 

донела   је 
 

ОДЛУКА 
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О  РАДУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ ДОМА КУЛТУРЕ        

„ СТЕВАН МОКРАЊАЦ“ НЕГОТИН, ЗА 2018. ГОДИНУ 
 
 

Члан 1. 
 

 УСВАЈА СЕ  Извештај о раду са финансијским извештајем  Дома културе „ Стеван Мокрањац“  

Неготин, за  2018. годину, који је донео Управни одбор Дома културе „ Стеван Мокрањац“ Неготин ,на 

седници одржаној 28. 02. 2019. године. 
 

Члан 2. 
 

 Ову одлуку објавити у „Службеном листу општине Неготин“. 
 
 
Број: 402-23/2019-I/07 
Дана: 02.04.2019. године 
Н е г о т и н  

 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
ПРЕДСЕДНИК, 

мр Милан Уруковић,с.р. 
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На основу члана 32. тачка 20. Закон о локалној самоуправи ( “Службени гласник РС", бр. 129/2007, 

83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) и члана 40. тачка 54.  Статута општине Неготин („Сл.лист 

општине Неготин“, број: 4/2019), Скупштина општине Неготин на седници одржаној дана 02.04.2019. године, 

донела   је 
 
 

ОДЛУКА 
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О  РАДУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ НАРОДНЕ 

БИБЛИОТЕКЕ „ ДОСИТЕЈ НОВАКОВИЋ“ НЕГОТИН ЗА 2018. ГОДИНУ 
 

Члан 1. 
 

 УСВАЈА СЕ  Извештај о раду са финансијским извештајем  Народне библиотеке „ Доситеј 

Новаковић“ Неготин за  2018. годину, који је донео Управни одбор  Народне библиотеке „ Доситеј 

Новаковић“Неготин на седници одржаној 04. 03. 2019. године. 
 

Члан 2. 
 

 Ову одлуку објавити у „Службеном листу општине Неготин“. 
 
 
Број: 402-24/2019-I/07 
Дана: 02.04.2019. године 
Н е г о т и н  
 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

ПРЕДСЕДНИК, 
мр Милан Уруковић,с.р. 
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На основу члана 32. тачка 20. Закон о локалној самоуправи ( “Службени гласник РС", бр. 129/2007, 

83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) и члана 40. тачка 54.  Статута општине Неготин („Сл.лист 

општине Неготин“, број: 4/2019), Скупштина општине Неготин на седници одржаној дана 02.04.2019. године, 

донела   је 
 
 

ОДЛУКА 
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О  РАДУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ ЦЕНТРА ЗА 

СОЦИЈАЛНИ РАД НЕГОТИН ЗА 2018. ГОДИНУ 
 

Члан 1. 
 

 УСВАЈА СЕ  Извештај о раду са финансијским извештајем  Центра за социјални рад Неготин за  

2018. годину, који је донео Управни одбор  Центра за социјални рад Неготин на седници одржаној 05. 03. 
2019. године. 
 

Члан 2. 
 

 Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Неготин“. 
 
 
Број: 402-25/2019-I/07 
Дана: 02.04.2019. године 
Н е г о т и н  

 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
ПРЕДСЕДНИК, 

мр Милан Уруковић,с.р. 
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На основу члана 29. став 1. тачка 11. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљања 

ванредним ситуацијама ( „Сл.гласник РС“, бр.87/2018), члана 32. тачка 20. Закон о локалној самоуправи         
( “Службени гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) и члана 40. тачка 

69. Статута општине Неготин („Сл.лист општине Неготин“, број: 4/2019), Скупштина општине Неготин на 

седници одржаној дана 02.04.2019. године, донела   је 
 
 

ОДЛУКУ 
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О  РАДУ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ЗА ТЕРИТОРИЈУ 

ОПШТИНЕ НЕГОТИН  ЗА 2018. ГОДИНУ 
 
 

Члан 1. 
 

 УСВАЈА СЕ  Извештај о раду Штаба за ванредне ситуације за територију општине Неготин за  

2018. годину, који је донео општински штаба за ванредне ситуације општине Неготин на седници одржаној 

01. 02. 2019. године. 
 

Члан 2. 
 

 Ову одлуку објавити у „Службеном листу општине Неготин“. 
 
Број: 870-11/2019-I/07 
Дана: 02.04.2019. године 
Н е г о т и н  

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

ПРЕДСЕДНИК, 
мр Милан Уруковић,с.р. 
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На основу члана 30. Закона о јавној својини (,,Службени гласник РС”, број: 72/2011, 88/2013, 

105/2014, 104/2016 -др. Закон, 108/2016, 113/2017  и  95/2018), члана 3. став 1. тачка 3. и став 3. Уредбе о 

условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној 

својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима 

јавног надметања и прикупљања писмених понуда ("Сл. гласник РС", бр. 16/2018), члана 51. став 1. тачка 

3. Одлуке о стварима у својини општине Неготин  (“Службени лист општине Неготин”, број: 8/2017)  и 

члана 40. став 1. тачка 35.  Статута општине Неготин (“Службени лист општине Неготин”, број: 4/2019), 
Скупштина општине Неготин  на седници одржаној 02.04. 2019.године, д о н е л а    ј е  

 
 

ОДЛУКУ 
О ПРИСТУПАЊУ ПРИБАВЉАЊА НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ, РАЗМЕНОМ У К.О.: НЕГОТИН 
 

Члан 1. 
 ПРИСТУПА СЕ  прибављању непокретности у јавну својину општине Неготин непосредном 

погодбом, разменом између општине Неготин и Носснер Верице из Неготина и то: 
 
1 – Део кп.бр. 12942/2, К.О.: Неготин, остало грађевинско земљиште, потес „Милошевски пут II“ у 

Неготину чија је укупна површина 20384 м2, у следећим мерама и границама:  

• Са запада до преосталог дела кп.бр.12942/2 у дужини  од  5.04 метара, 
• Са севера до преосталог дела кп.бр. 12942/2  у дужини од  29.70 метара,  
• Са истока до преосталог дела кп.бр. 12942/2 у дужини  од  5.04 метара, 
• Са југа до кп.бр. 11953 у дужини  од  29.89 метара, а овако описани део има површину од 150 м2, 

којa сe по листу непокретности, број: 9959, К.О.: Неготин, води као јавна својина општине Неготин и 
 
2 –Део кп.бр. 11953, чија је укупна површина 512 м2, у следећим мерама и границама:  

• Са запада до преосталог дела кп.бр.11953 у дужини  од  5.29 метара, 
• Са севера до преосталог дела кп.бр.11953 у шест прелома почевши од запада ка истоку и то: први 

прелом од 1.46 метра, други прелом у дужини од 1.67 метара, трећи прелом у дужини од 1.45 метара, 

четврти прелом у дужини од 1.63 метара, пети прелом у дужини од 1.73 метара и шести прелом у 

дужини од  3.06 метара, 
• Са истока до кп.бр. 12551 у дужини  од  12.88 метара, 
• Са југа до кп.бр. 11955 у дужини  од  06.10 метара, а овако описани део има површину од 41 м2, 

којa сe по листу непокретности, број: 7872, К.О.: Неготин, води као приватна својина Носснер Верице 

из Неготина,  јер је оправдано и целисходно прибавити управо овај део наведене парцеле,  пошто је 

исти на терену заузет улицом „ 23.Српске дивизије“ у насељу „Милошевски пут II“ у Неготину. 
 

Члан 2.  
            Формира се Комисија за спровођење поступка прибављања непoкретности у К.О.: Неготин 

непосредном погодбом, разменом у јавну својину општине Неготин, у следећем саставу: 
 

1. Горан Лепојевић, председник, 
2. Драгица Живковић, заменик председника, 
3. Томислав Ранђеловић, члан, 
4. Раде Младеновић, заменик члана, 
5. Ружица Милановић, члан и 
6. Аника Радојковић, заменик члана 
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Члан 3.  

            Задатак Комисије из члана 2. ове Одлуке је да у поступку прибављања непокретности из члана 1. ове 

Одлуке у свему поступи према одредбама Закона о јавној својини и Уредбе о условима прибављања и 

отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно 

прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и 

прикупљања писмених понуда и да по окончаном поступку непосредне погодбе сачини и достави 

Скупштини општине Неготин записник са одговарајућим предлогом одлуке о прибављању непокретности. 
 

Члан 4. 
 Непокретности из члана 1. ове Одлуке прибавиће се по тржишној вредности коју утврди овлашћени 

порески орган  у складу са Законом о јавној својини. 
 

Члан 5. 
              Одлуку о предлогу Комисије из  члана 2. ове Одлуке,  донеће Скупштина општине Неготин. 

 
Члан 6. 

 Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у “Службеном листу општине Неготин”. 
 
 
 
Број: 464-16/2019-I/07 
02.04.2019. године 
Н е г о т и н 
 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
ПРЕДСЕДНИК, 

мр Милан Уруковић, с.р. 
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На основу чланa 15. став 2. и 3., члана 20. став 1. тачка 13., Закона о локалној самоуправи („Службни 

гласник РС“ број: 129/2007, 83/2014-др.закон,101/2016-др.закон  и  47/2018), члана 99. став 5.,11. и 17. , члана 101. 

став 5. , члана 103. став 5.  Закона о планирању и изградњи (,,Службени гласник РС” бр. 72/2009, 81/200-исправка, 

64/2010 – Одлука УС, 24/2011,121/2012, 42/2013 – Одлука УС, 50/2013– Одлука УС, 98/2013-Oдлука УС и 132/2014, 

145/2014 и 83/2018), члана 28.став 2.,члана 30., члана 36.став 6. Закона о јавној својини ("Службени гласник РС", 

број: 72/11, 88/2013, 105/2014-др.закон, 108/2016, 113/201 и 95/2018), члана 4. став 3. Уредбе о условима, начину и 

поступку под којим се грађевинско земљиште у јавној својини може отуђити или дати у закуп по цени мањој од 

тржишне цене, односно закупнине или без накнаде,  као и услове, начин и поступак размене непокретности 

(,,Службени гласник РС” бр. 61/2015, 88/2015, 46/2017 и 30/2018), члана 13. став 3. алинеја 3  и члана 40. тачка 25. 

Статута општине Неготин (“Службени лист општине Неготин”,бр.4/2019), Скупштина општине Неготин на седници 

одржаној 02.04.2019. године, донела је  
 

ОДЛУКУ 
 О ПРИБАВЉАЊУ, РАСПОЛАГАЊУ И РАЗМЕНИ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕMЉИШТА У ЈАВНОЈ 

СВОЈИНИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
 

Члан 1. 
Овом одлуком одређују се надлежни органи за предлагање аката и одлучивање о прибављању, располагању, 

размени и закључењу уговора о прибављању, располагању и размени  грађевинског земљишта  у јавној својини 

Општине Неготин (у даљем тексту: грађевинско земљиште). 
 

Члан 2. 
Грађевинским земљиштем располаже се у складу са законом којим је уређена област грађевинског земљишта (у 

даљем тексту: закон) и овом одлуком. 
Располагањем грађевинским земљиштем, у смислу ове одлуке, сматра се: 
1. отуђење; 
2. давање у закуп; 
3. међусобно располагање власника грађевинског земљишта у јавној својини. 
Прибављање грађевинског земљишта у јавну својину општине врши се у складу са законом и овом одлуком. 
Разменом грађевинског земљишта у општинској својини отуђује се изграђено или неизграђено грађевинско 

земљиште у општинској својини и прибавља грађевинско земљиште у јавној својини, задружној и приватној својини, 

или објекти, станови и пословни простор, гараже у јавној својини, задружној и приватној својини. 
 

Члан 3. 
 Скупштина општине Неготин је надлежан орган за одлучивање о: 
1) отуђењу и прибављању неизграђеног грађевинског земљишта у поступку јавног надметања и 

прикупљања писаних понуда; 
2) отуђењу или давању у закуп неизграђеног грађевинског земљишта непосредном погдобом у случају 

отуђења или давања у закуп грађевинског земљиште по цени, односно закупнини која је мања од тржишне цене, 

односно закупнине или отуђења или давања у закуп без накнаде, ради: 
1. изградње објеката у функцији реализације инвестиционог пројекта којим се унапређује локални 

економски развој, 
2. међусобног располагања власника грађевинског земљишта у јавној својини, 
3. реализације пројекта за изградњу од значаја за Републику Србију, 
4. остваривања јавно-приватног партнерства; 
3) прибављању неизграђеног грађевинског земљишта за потребе уређења површине јавне намене у 

споразуму са власником грађевинског земљишта; 



Број 7 Страна 482                                „Службени лист општине Неготин“                                    03.04.2019. 

 

4) размени грађевинског земљишта,у општинској својини за друге непокретности; 
5) улагању грађевинског земљишта у капитал јавних предузећа, друштва капитала односно њихових 

зависних друштава. 
 

Члан 4. 
Председник општине Неготин је надлежан орган за одлучивање о давању у закуп грађевинског земљишта ради 

изградње објеката за које је законом предвиђено издавање привремене грађевинске дозволе, давању сагласности из 

члана 21. и 22. ове одлуке. 
 

Члан 5. 
Општински правобранилац је надлежан орган за давање сагласности за исправку граница суседних катастарских 

працела и претходног мишљења на уговоре о прибављању, располагању и размени грађевинског земљишта и решења 

о давању сагласности из члана 21. и 22. ове одлуке. 
 

Члан 6. 
Одељење општинске управе надлежно за имовинске послове (у даљем тексту: одељење) одлучује у поступку 

отуђења грађевинског земљишта непосредном погодбом у случају: 
1) споразумног давања земљишта ранијем власнику непокретности која је била предмет експропријације, у 

складу са прописима о експропријацији, 
2) исправке граница суседних катастарских працела, 
3) формирања грађевинске парцеле у поступку утврђивања земљишта за редовну употребу објекта, у 

складу са законом. 
 

Члан 7. 
Општинско веће општине Неготин је надлежан орган за предлагање акта скупштини општине  ( у даљем тексту: 

орган надлежан за одлучивање). 
Општинска управа општине Неготин је надлежан орган за предлагање акта председнику општине ( у даљем 

тексту: орган надлежан за одлучивање). 
 

Члан 8. 
Јавно предузеће за комуналне делатности ,,Бадњево“, Неготин у поступку прибављања, располагања и размене 

грађевинског земљишта утврђује чињенице и доставља извештај надлежном органу за одлучивање и општинској 

управи о: уређености и висини доприноса за уређење грађевинског земљишта, потреби припремања и опремања 

грађевинског земљишта средствима физичких или правних лица и износу тих средстава, заузећу објектима са 

суседних катастарских парцела, изграђеношћу објектима без грађевинске односно употребне дозволе, евентуалном 

ранијем располагању грађевинским земљиштем на катастарској или грађевинској парцели. 
 

Члан 9. 
Надлежни орган за одлучивање образује комисију (у даљем тексту: комисија) за спровођење поступка и 

утврђивање испуњености услова за доношење решења  о прибављању, располагању и размени грађевинског 

земљишта. 
Комисија посебно цени оправданост и целисходност доношења решења о прибављању, располагању и размени 

грађевинског земљишта, тако да одлука комисије којим предлаже доношење ових решења, мора бити посебно 

образложена. 
Комисија за питања из своје надлежности може ангажовати сталне судске вештаке. 
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Комисија има председника и четири члана, а они своје заменике. О раду комисије се сачињава записник који 

потписује председник комисије. Комисија може донети пословник о раду.Административно-техичке послове за 

потребе комисије обавља одељење. 
Предлоге решења и других аката из става 1. овог члана, за орган надлежан за одлучивање припрема одељење, у 

складу са предлогом комисије о испуњености услова. 
 

Члан 10. 
Уговоре о прибављању, располагању и размени грађевинског земљишта и све друге правне послове који се 

закључују на основу решења закључује председник општине или заменик председника општине или лице које они 

овласте. 
Правни послови из става 1. овог члана оверавају се код надлежног органа, у складу са законима којима је уређен 

промет непокретности, јавнобележничка делатност и ванпарнични поступак, а трошкове овере, друге трошкове, као и 

пореске обавезе сноси лице са којим општина закључује правни посао. 
У случајевима  давања сагласности не закључује се правни посао. 
 

Члан 11. 
Правни послови из члана 10. ове одлуке закључују се, и сагласности из члана  21. и 22. ове одлуке дају се по 

претходно прибављеном мишљењу општинског правобранилаштва, које је дужно да мишљење да у року од осам 

дана од дана пријема захтева. 
Уколико општинско правобранилаштво не да мишљење у року из става 1. овог члана, сматраће се да је дато 

позитивно мишљење. 
 

Члан 12. 
Почетни износ цене, односно почетни износ закупнине за давање у закуп грађевинског земљишта у поступку 

јавног надметања или прикупљања писаних понуда односно непосредне погодобе утврђује се у висини тржишне 

вредности по метру квадратном грађевинског земљишта, која се утврђује на основу акта Пореске управе којим је 

извршена процена тржишне вредности грађевинског земљишта. 
Ако посебним прописима није другачије одређено и на основу акта надлежног пореског органа се не може 

утврдити тржишна вредност, висину тржишне вредности по метру квадратном грађевинског земљишта утврђује 

лиценцирани проценитељ у поступку пред  комисијом. 
Уколико се почетни износ закупнине не може утврдити на начин предвиђен ставом 1. овог члана, почетна висина 

закупнине утврђује се у висини 1% од тржишне цене отуђења грађевинског земљишта. 
Почетни износ цене односно највиши износ цене грађевинског земљишта у поступку јавног надметања или 

прикупљања писаних понуда, као и износ цене у случају непосредне погодбе, изражава се у еврима по средњем 

званичном курсу Народне банке Србије на дан процене, с тим да се исплата врши у динарској противвредности по 

средњем званичном курсу Народне банке Србије на дан исплате. 
У случају поновљеног јавног надметања или прикупљања понуда, када се на објављени јавни оглас не јави 

ниједан понуђач, почетни износ цене умањује се за 20%, а у случају следећег надметања за 40%, у односу на 

утврђену цену грађевинског земљишта. 
Приликом отуђења или закупа грађевинског земљишта када цена односно закупнина грађевинског земљишта 

прелази износ од 600.000,00 динара, иста се може платити једнократно или на највише девет годишњих рата у 

случају отуђења односно пет годишњих рата у случају закупа. 
Уколико се плаћање цене или закупнине која прелази износ од 600.000,00 динара врши једнократно, плаћање се 

врши на основу решења, у року од 15 дана од дана достављања решења лицу које је обвезник плаћања, са правом на 

30% попуста. 
Уколико се плаћање цене врши на рате, плаћање прве рате у износу од 10% од утврђене цене врши се на основу 

решења, у року од 15 дана од дана достављања решења лицу које је обвезник плаћања, док се преостали износ плаћа 

у годишњим ратама. 
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Уколико се плаћање закупнине врши на рате, плаћање прве годишње рате у пуном износу врши се на основу 

решења, у року од 15 дана од дана достављања решења лицу које је обвезник плаћања, док се преостали износ плаћа 

у годишњим ратама које се усклађују са индексом потрошачких цена у Републици Србији, према објављеним 

подацима надлежне организације за послове вођења статистике. 
У случају плаћања закупнине или цене грађевинског земљишта у ратама, као средство обезбеђења, најкасније 30 

дана после закључења уговора, доставља се:  
1) у случају отуђења: неопозива и безусловна банкарска гаранција, наплатива на први позив и без 

приговора на рок који мора бити дужи три месеца од дана доспећа последње рате и која гласи на укупан износ 

недоспелих рата цене отуђења прерачунатих у евре на дан закључења уговора по средњем курсу Народне банке 

Србије; 
2) у случају закупа: менично овлашћење и пет бланко меница на рок који мора бити дужи три месеца од 

дана доспећа последње закупнине, тако да се меничним овлашћењем безусловно и неопозиво одриче права 

приговора на начин испуњавања менице и овлашћује меничног повериоца да безусловно и неопозиво, без протеста и 

вансудски изврши наплату доспелих а ненаплаћених потраживања са рачуна меничног дужника, из његових 

новчаних средстава односно друге имовине (покретне и непокретне), у циљу наплате својих потраживања и да су 

менице важеће и у случају да после давања меничног овлашћења дође до промене лица овлашћених са заступање, 

лица овлашћених за располагање средствима са рачуна меничног дужника, промена личног имена односно назива 

меничног дужника, промене рачуна на коме менични дужник код банака или других финансијских институција води 

своја новчана средства и других промена значајних за платни промет; 
3) у случају закупа или отуђења, алтерантивно у односу на средство обезбеђења предвиђено тачком 1) и 2) 

овог става: успостављена хипотека првог реда на непокретности чија је процењена тржишна вредност утврђена 

вештачењем за 30% виша од укупног дужног износа закупнине односно цене. 
 

Члан 13. 
Размена непокретности спроводи се под условима прописаним одредбом члана 30. Закона о јавној својини 

("Службени гласник РС", бр. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16 - др. закон, 108/16, 113/17,  95/2018), који се односе на 
прибављање и размену других непокретности у јавну својину и Уредбом о условима прибављања и отуђења 

непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања 

искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда 

("Службени гласник РС", број 16/18). 
Уколико постоји разлика у вредности грађевинског земљишта које се отуђује из општинске својине и 

непокретности које се прибављају у општинску својину, доплата разлике врши се у новцу у року од 15 дана од дана 

закључења уговора. 
Доплата разлике из претходног става: 
1) обавезна је уколико је вредност грађевинског земљишта које се отуђује из општинске својине већа од 

вредности непокретности које се прибављају у општинску својину; 
2) није обавезна уколико је вредност грађевинског земљишта које се отуђује из општинске својине мања од 

вредности непокретности које се прибављају у општинску својину, ако постоји посебан интерес и пристанак 

прибавиоца грађевинског земљишта у општинској својини, и у случају предвиђеном чланом 4. Уредбе о условима 

прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима 

јавног надметања и прикупљања писмених понуда ("Службени гласник РС", број: 16/2018). 
 

Члан 14. 
На поступак и услове отуђења, прибављања, размене и давања у закуп грађевинског земљишта јавним 

надметањем или прикупљањем писаних понуда и непосредне погодбе када је надлежни орган за одлучивање 

скупштина општине и председник општине примењује се непосредно закон и други прописи којима се уређује 

грађевинско земљиште и јавна својина, осим начина оглашавања. 
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У поступку из става 1. овог члана обавезан начин оглашавања је на огласној табли општине Неготин и званичној 

интернет страници општине Неготин, а потребу за осталим начинима јавног оглашавања утврђује надлежни орган за 

одлучивање. 
Против одлуке органа надлежног за одлучивање донете у поступку из става 1. овог члана не може се изјавити 

жалба нити водити управни спор, али се може поднети тужба надлежном суду за поништај уговора закљученог на 

основу одлуке надлежног орган за одлучивање у року од осам дана од сазнања за закључење уговора, а најкасније у 

року од 30 дана од дана закључења уговора. 
На поступак и услове отуђења грађевинског земљишта непосредном погодбом када је надлежни орган за 

одлучивање општинска управа примењују се правила општег управног поступка и непосредно закон и други прописи 

којима се уређује грађевинско земљиште и јавна својина. 
 

Члан 15. 
Ако је власник једне или више катастарских парцела Општина Неготин, лице које има интерес за израду пројекта 

препарцелације, односно парцелације (у даљем тексту: пројекат) подноси општиннској управи општине Неготин, пре 

израде пројекта, захтев за давање сагласности на предложена решења за препарцелацију, односно парцелацију. 
Уз захтев за давање сагласности из става 1. овог члана, доставља се извод из јавне евиденције о непокретностима 

и правима на њима, информација о локацији, копија плана за све катастарске парцеле и предлог решења за 
препарцелацију или парцелацију, а по потреби и друга потребна документација. 

У случају да лице које има интерес не буде изабрано као најповољнији понуђач, трошкове поступка 

препарцелације, односно парцелације том субјекту надокнађује најповољнији понуђач. 
 

Члан 16. 
Општинска управа доставља извештај општинском већу о пројекту. 
Општинско веће општине Неготин, утврђује да ли постоји интерес општине Неготин за деобу или укрупњавање 

постојећих катастарских парцела. 
На основу утврђеног чињеничног стања и приложених доказа, Општинско веће даје сагласност на предложена 

решења за препарцелацију, односно парцелацију или обавештава подносиоца захтева да не постоји интерес Општине 

Неготин за препарцелацију, односно парцелацију. 
 

Члан 17. 
Сагласност на пројекат обавезно садржи попис свих катастарских парцела, обавезу подносиоца захтева да у року 

од 30 дана од дана добијања сагласности покрене поступак прописан Законом о планирању и изградњи, предлог за 

уређивање имовинско-правних односа и да трошкове поступка препарцелације, односно парцелације сноси лице које 

буде изабрано за најповољнијег понуђача. 
Ако је пројекат урађен у складу са сагласношћу и потврђен од стране органа надлежног за послове урбанизма 

јединице локалне самоуправе, чији саставни део је пројекат геодетског обележавања, општинско веће подноси 

предлог надлежном органу за одлучивање у складу са одредбама Закона о планирању и изградњи, Закона о јавној 

својини, као и подзаконских аката донетих на основу тих закона. 
 

Члан 18. 
Грађевинско земљиште може се отуђити другом сувласнику, по праву прече куповине, непосредном погодбом, 

по тржишним условима, у складу са законом којим се уређују основе својинскоправних односа и законом којим се 

уређује промет непокретности. 
 

Члан 19. 
Председник општине, у складу са важећим законом,  решењем даје сагласност за претварање права закупа у 

право својине без накнаде закупцима са којима је закључен уговор о закупу у трајању од најмање 50 година ради 
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изградње, у складу са ранијим Законом о планирању и изградњи, а који су у целости исплатили износ закупнине за 

цео период на који гласи уговор о закупу: 
 
 

1) ако су власници изграђених објеката у складу са законом, 
2) ако нису изградили објекте, осим уколико закуподавац у року од једне године од ступања на снагу сада 

важећег Закона о планирању и изградњи није покренуо судски поступак за раскид уговора о закупу, а тај се спор 

оконча у његову корист. 
Председник општине решењем даје сагласност за претварање права закупа у право својине без накнаде 

закупцима са којима је закључен уговор о закупу без наканде, у складу са сада важећим Законом о планирању и 

изградњи, када решење о употребној дозволи постане правноснажно, ако је то предвиђено уговором о закупу. 
Председник општине Неготин након доношења решења о претварању права закупа у право својине без накнаде 

закључује уговор о отуђењу грађевинског земљишта са некадашњим закупцем који, између осталог, садржи одредбу 

о раскиду уговора о закупу. 
 

Члан 20. 
Председник општине, у складу са важећим законом,  решењем даје сагласност за: 

1) измену уговора о закупу због промене власника објекта односно посебног дела објекта који је изграђен 

или се гради на грађевинском земљишту у општинској својини, тако да на место дотадашњег закупца ступи нови 

власник објекта односно дела објекта; 
2) раскид уговора о закупу и закључење уговора о отуђењу грађевинског земљишта по упису права својине 

на објекту који је изграђен или за који је накнадно издата грађевинака и употребна дозвола у поступку легализације. 
 Претварање права закупа у право својине уз накнаду закупцима из става 1. тачка 2) овог члана омогућава се ако 

плате износ разлике између плаћеног износа закупнине и пуне тржишне цене грађевинског земљишта у тренутку 

подношења захтева закупца за раскид уговор о закупу и закључење уговора о отуђењу грађевинског земљишта, осим 

ако су испуњени услови за примену члана 19. ове одлуке. 
У случају из претходног става закупац има права и обавезе из члана 12. став 6,7,8,9. 
Председник општине Неготин и закупац  након доношења решења из става 1. овог члана закључују уговор о 

измени уговора о закупу или уговор о отуђењу грађевинског земљишта који, између осталог, садржи одредбу о 

раскиду уговора о закупу. 
 

Члан 21. 
Председник општине доноси решење којим власнику објекта изграђеног без грађевинске дозволе, даје сагласност 

за легализацију објекта, када је таква сагласност услов прибављања грађевинске дозволе у поступку легализације. 
Председник општине доноси решење којим власнику објекта изграђеног без грађевинске дозволе, даје сагласност 

за упис права својине на објекту у складу са законом којим је уређен упис права својине на објектима изграђеним без 

грађевинске дозволе, када је таква сагласност услов за упис права својине на објекту у јавној евиденцији о 

непокретностима и правима на њима. 
У случају из става 1. овог члана, подносилац уз захтев прилаже налог за достављање сагласности издат од стране 

органа надлежног за послове легализације објеката. 
У случају из става 2. овог члана, подносилац уз захтев прилаже налог за достављање сагласности издат од стране 

органа надлежног за упис права на непокретностима. 
У случају из ст. 1. и 2. овог члана, уколико је услов за легализацију односно упис права својине на објектима 

изграђеним без грађевинске дозволе, сагласност и других лица, подносилац захтева прилаже доказ да су друге 

сагласности дате. 
Приликом процене испуњености услова, односно целисходности и оправданости давања сагласности из ст. 1 и 2. 

овог члана, комисија посебно цени да ли ће услед легализације објекта, односно уписа права својине на бесправном 

објекту, бити онемогућено или отежано привођење грађевинског земљишта намени у складу са планским 
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документом, односно реализација плана, као и да ли се услед легализације објекта, односно уписа права својине на 

бесправном објекту, у знатној мери угрожава право јавне својине општине на грађевинском земљишту на коме је 

изграђен бесправни објекат, у ком случају неће предложити доношење решења из ст. 1. и 2. овог члана. 
Предлог комисије којим се констатује да нису испуњени услови за давање сагласности из става 1. односно става 

2. овог члана, мора бити посебно образложен. 
 

Члан 22. 
Председник општине доноси решење којим даје сагласност за изградњу другом сувласнику, сукориснику, 

односно заједничару на грађевинском земљишту у сусвојини, односно заједничкој својини општине и другог лица, 

када је таква сагласност услов прибављања решења о одобрењу за извођење радова, односно грађевинске дозволе. 
У случају из става 1. овог члана, подносилац уз захтев прилаже налог за достављање сагласности издат од стране 

органа надлежног за послове издавања решења о одобрењу за извођење радова, односно грађевинске дозволе, као и 

доказ да је дата сагласност и других сувласника, односно заједничара на катастарској парцели. 
Приликом процене испуњености услова, односно целисходности и оправданости давања сагласности из става 1. 

овог члана, комисија поступа на исти начин као у члану 21. ове одлуке. 
 

Члан 23. 
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о грађевинском зeмљишту („Службени лист општине 

Неготин“, бр. 29/2012). 
 

Члан 24. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Неготин“. 

 
 

     Број: 463-23/2019-I/07 
     Дана: 02.04.2019. годин 
     Неготин  

 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

ПРЕДСЕДНИК, 
мр Милан Уруковић,с.р. 
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На основу члана 15. став 2. и 3., члана 20. став 1. тачка 13. Закона о локалној самоуправи („Службни 

гласник РС“ број: 129/2007и 83/2014-др.закон,101/2016-др.закон и 47/2018), члана 28.став 2., члана 36.став 6.,  

члана 64. став 1., 2., члана 69. став 3. Закона о јавној својини ("Службени гласник РС", број: 72/11, 88/2013, 
105/2014-др.закон, 108/2016, 113/2017,95/2018)и члана 13. став 3. алинеја 3 , 40. став 25.  Статута општине 

Неготин (“Службени лист општине Неготин”, број:4/2019), Скупштина општине Неготин на седници одржаној  

02.04.2019.године, д о н е л а   ј е 

ОДЛУКУ 
 О СТВАРИМА У ОПШТИНСКОЈ СВОЈИНИ 

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1.  

 Овом Одлуком се у складу са законом:  
1) одређују ствари у својини oпштине Неготин, 
2) одеђује носилац права јавне својине, носиоци права коришћења ствари у општинској својини, 

корисници ствари у општинској својини, 
3) утврђује надлежни орган општине за припрему и доношење аката у вези са прибављањем, 

коришћењем, управљањем и располагањем стварима у својини општине и одређује се надлежни орган да у 

име општине Неготин закључи уговор, 
4) прописује се поступак  прибављања, коришћења, управљања и располагања стварима у општинској 

својини, 
5) уређује улагање ствари у општинској својини у капитал јавног предузећа и друштва капитала, у 

складу са законом; 
6) прописује надлежност за вођење евиденције непокретности у јавној својини општине, 
7) прописује надлежност за вршење надзора, над применом закона и других прописа који уређују јавну 

својину и над применом ове одлуке. 

Члан 2. 

 Ствари, покретне и непокертне, у својини општине су: 
1) добра од општег интереса, ако је то законом одређено; 
2) мреже, ако је то законом одређено; 
3) добра у општој употреби и то: некатегорисани путеви, општински путеви и улице (који нису део 

ауто пута или државног пута првог, или другог реда), тргови, јавни паркови и друга добра ,ако је то законом 

одређено; 
4) ствари које користе органи и организације општине; 
5) друге ствари, у складу са законом. 

Члан 3. 

На јавној својини Општине Неготин постоји носилац општинске својине, носилац права коришћења коме 

је пренето право коришћења и корисник коме је дато право коришћења. 

Члан 4. 
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Надлежни орган за одлучивње о стварима јавној својини Општине Неготин су Скупштина општине 

Неготин, Општинско веће општине Неготин, Председник општине Неготин, Општинска управа општине 

Неготин.. 
 
 
 

Члан 5. 

Поступак  прибављања, коришћења, управљања и располагања стварима у јавној својини Општине 

Неготин спроводи се у складу са законом, посебним актима Владе Републике Србије и овом одлуком. 

Члан 6. 

Ствари у јавној својини Општине Неготин могу се улагати у капитал јавног предузећа и друштва 

капитала, у складу са законом 

Члан 7. 

Евиденције ствари у својини општине и надзор над евидентирањем ствари у општинској својини врши 

Општинска управа општине Неготин. 
 

II НОСИЛАЦ ПРАВА ОПШТИНСКЕ СВОЈИНЕ И НОСИОЦИ ПРАВА КОРИШЋЕЊА И 

КОРИСНИЦИ СТВАРИ 

Општинска својина 

Члан 8. 

Општина Неготин је носилац права општинске својине на стварима у јавној својини Општине Неготин. 

Носиоци права коришћења 

Члан 9. 

Носиоци права коришћења на стварима у општинској својини које су им у складу са законом пренете на 

коришћење су: месне заједнице, установе, јавне агенције и друге организације чији је оснивач општина. 
Носиоци права коришћења на стварима у општинској својини имају право да ствари држе и користе у 

складу са природом и наменом ствари, да их дају у закуп или на коришћење да њима управљају у складу са 

законом, другим посебним прописима и овом одлуком. 

Члан 10. 

У управљању непокретностима у општинској својини коју користе носиоци права коришћења предлажу 

председнику општине њено одржавање, обнављање и унапређење. 
Уколико носилац права коришћења остварује приход од ствари у општинској својини, по правилу и 

првенствено, приход од ствари се користи за покриће трошкове управљања стварима. 
На основу образложене одлуке председника општине приход од непокретности из става 2. може бити 

коришћен у друге неопходне сврхе. 
Месним заједницама стручну помоћ у управљању стварима на којима су носиоци права коришћења 

пружају надлежна одељења општинске управе. 

Члан 11. 

Носиоцу права коришћења даје се сагласност за давање ствари на коришћење која мора садржати услове 

под којимa се ствар даје на коришћење другом носиоцу права коришћења. 
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Носиоцу права коришћења даје се начелна сагласност да се ствар да у закуп, опредељује се намена ствари 

за време трајања закупа, али не и будући закупац и услови закупа. За промену намене ствари за време 

трајања закупа неопходна је нова сагласност. 
Уговор о закупу или коришћењеу закључен без сагласности  из ст.1. и 2. овог члана ништав је. 
 
 

Члан 12. 

Сагласност на одлуку надлежног органа носиоца права коришћења о давању у закуп ствари у општинској 

својини коју користи, биће дата ако носилац права коришћења: 
1) достави податке о стању и карктеристикама ствари према природи и намени, а ако се ради о 

непокретности мора доставити податке и о: површини и графички приказ који израђује комисија одређена од 

стране председника општине, изјашњење да се не води својински ни државински спор нити да је изречена 

привремена мера забране или ограничења располагања од стране суда и да је у фактичком поседу носица 

права коришћења; 
2) достави податак о намени ствари која се даје у закуп. 
Месним заједницама општинска управа пружа стручну помоћ у поступку давања у закуп непосредном 

погодобом и  оглашавању давања у закуп ствари: сачињавању огласа, пријема пријава односно понуда, 

сачињавања записника о јавном надметању односно прикупљању писаних понуда, сачињавању уговора о 

закупу, средстава обезбеђења, прибављања претходног мишљења општинског правобраниоца на уговор о 

закупу, евидентирању уговора о закупу. 

Члан 13. 

На основу сагласности носилац права коришћења расписује оглас за давање у закуп ствари или спроводи 

поступак давања у закуп непосредном погодобом. 
Поступак непосредне погодбе или јавног надметња односно прикупљања писаних понуда спроводи 

надлежна комисија. 
Након сачињавања записника о спроведном поступку давања у закуп надлежни орган носиоца права 

коришћења доноси одлуку о давању у закуп, или одлуку о понаваљању  поступка давања у закуп.  
Одлука надлежног органа из става 3. је коначна. 
На основу одлуке из става 3. надлежни орган носиоца права коришћења закључује уговор о закупу 

ствари. 
Члан 14. 

 
Право коришћења на непокретности у општинској својини носиоцу права коришћења престаје: 
1) одузимањем, ако непокретност није у функцији остваривања надлежности, односно делатности  

носиоца права коришћења на тој ствари,  или је користи супротно закону, другом пропису или природи и 

намени непокретности; 
2) отуђењем; 
3) престанком носиоца права коришћења. 

 

Корисници ствари у јавној својини 

Члан 15. 

Корисник на стварима у општинској својини које су му дате на коришћење у складу са законом су: 

државни органи и организације, органи и организације јединице локалне самоуправе, остала правна лица 

којима је концесијом или на други начин предвиђен законом ствар дата на коришћење, јавна предузећа, 
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друштва капитала чији је оснивач Република Србија и Општина Неготин, као и њихова зависна друштва, на 

основу уговора закљученог на основу акта надлежног органа, а којим нису пренете у својину тог јавног 

предузећа, односно друштва 
Корисници ствари у општинској својини уз накнаду могу бити државни органи  и организације, јавна 

предузећа, друштва капитала чији је оснивач Република Србија. 
Државни органи и организације, изузетно могу бити корисници без накнаде ствари у општинској својини 

уколико органи или организације чији је оснивач општина користе без накнаде ствари тог државног органа, 

односно организације или то захтева јавни интерес. 
Корисници ствари у општинској својини, без накнаде, могу бити савети националних мањина. 
 

Члан 16. 

Органи и организације Општине Неготин користе непокретне и покретне ствари у јавној својини које су 

намењене извршавању њихових надлежности. 
Изузетно од става 1. овог члана, непокретностима које користе, органи и организације, у смислу овог 

закона, сматрају се и непокретности у јавној својини које непосредно не служе извршавању надлежности тих 

органа и организација, већ за остваривање прихода путем давања у закуп, односно на коришћење (тзв. 

комерцијалне непокретности - пословни простор, станови, гараже, гаражна места и др.). 
Уговором о давању на коришћење непокретности из става 2. овог члана, у складу са законом, ближе се 

одређује надлежност и поступак давања у закуп, односно на коришћење тих непокретности и остваривања 

прихода Општине Неготин по том основу (закупнина, др.). 
 

Члан 17. 

Јавна предузећа и друштва капитала односно њихова зависна друштва чији је оснивач Општина Неготин 

као корисници ствари у општинској својини управљају стварима које користе тако што обављају послове 

одржавање, обнављање и унапређење у складу са уговором о давању на коришћење ствари. 
Јавно предузеће, друштво капитала чији је оснивач Општина Неготин и њихова зависна друштва, која 

обављају делатност од општег интереса, користе непокретности које им нису уложене у капитал, а на основу 

посебног закона, оснивачког акта или уговора закљученог са оснивачем. 
Друштво капитала чији је оснивач Општина Неготин, које не обавља делатност од општег интереса може 

по основу уговора закљученог са оснивачем, уз накнаду или без накнаде, користити непокретности које му 

нису уложене у капитал, а које су неопходне за обављање делатности ради које је основано. 
Оснивач привредног друштва из става 2. овог члана учествује у добити друштва која се оствари 

пословањем средствима која му је оснивач унео у капитал и пословањем непокретностима које му је оснивач 

дао на коришћење, у складу са законом и уговором којим су те непокретности друштву дате на коришћење. 
 

Члан 18. 

Корисници ствари немају овлашћење управљања стварима без сагласности председника општине. 
Корисници ствари предлажу председнику општине управљање непокретностима датим им на коришћење. 
Уколико корисник ствари остварују приход од ствари у општинској својини, по правилу и првенствено, 

приход од ствари се користи за покриће трошкове управљања стварима. 
 
 

III НАДЛЕЖНИ ОРГАН ОПШТИНЕ ЗА ПРИПРЕМУ И ДОНОШЕЊЕ АКАТА У ВЕЗИ СА 

ПРИБАВЉАЊЕМ, КОРИШЋЕЊЕМ, УПРАВЉАЊЕМ И РАСПОЛАГАЊЕМ СТВАРИМА У 

СВОЈИНИ ОПШТИНЕ И НАДЛЕЖНИ ОРГАНИ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА  
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Члан 19. 

 
Скупштина општине је надлежан орган за одлучивање  о: 
1) прибављању и отуђењу непокретности,  
2) преносу права јавне својине на непокретностима на другог носиоца јавне својине, укључујући и 

размену, 
3) улагању у капитал јавног предузећа и друштва капитала, чији је оснивач општина, 
4) заснивању хипотеке на непокретностима у јавној својини, 
5) преносу права коришћења на стварима у јавној својини месним заједницама, установама и другим 

организацијама чији је оснивач општина, 
6) отуђењу непокретности из јавне својине на којима месне заједнице, утанове и друге организације имају 

право коришћења, независно од воље носиоца права коришћења на тој непокретности, 
7) одузимању непокретности у јавној својини општине на којима право коришћења имају месне 

заједнице, установе и друге организације, а које нису у функцији остваривања делатности носиоца права 

коришћења на тој ствари, као и ако се ствари користе супротно закону, другом пропису или природи и 

намени непокретности, а у другим случајевима под условом да се носиоцу права коришћења обезбеди 

коришћење друге одговарајуће непокретности, 
8) одлучује о давању сагласности јавним предузећима и друштвима капитала чији је оснивач општина, а 

који су носиоци права коришћења на непокретностима, за упис права својине на тим непокретностима, 
9) давању на коришћење комуналне мреже; 
10) прибављању, управљању, распоалагању средствима за које није одређена надлежност другог органа 

или органиазције. 

Члан 20. 

Општинско веће општине Неготин је надлежан орган за предлагање аката о прибављању, коришћењу, 

управљању и располагању стварима у јавној својини о којима одлучује скупштина општине. 
Општинска управа је надлежан орган за предлагање аката о располагања, управљање и коришћење 

стварима у јавној својини о којима одлучује председник општине. 

Члан 21. 

Председник општине Неготин је надлежан орган за:  
1. одлучивање о давању у закуп односно на коришћење непокретности у општинској својини, 
2. давању претходне сагласности месним заједницама, установама и другим организацијама, који су 

носиоци права коришћења на стварима у јавној својини општине за давање у закуп истих, 
3. давању на коришћење непокретности које општина стекне наслеђем, поклоном или једностраном 

изјавом воље, или на други законом одређен начин, 
4. закључeње уговора о прибављању и располагању непокретностима у јавној својини, по предходно 

прибављеном мишљењу правобранилаштва општине, 
5. одлучивање о прибављању и располагању покретним стварима у јавној својини општине. 

IV  ПОСТУПАК ПРЕНОСА ПРАВА КОРИШЋЕЊА, ОДУЗИМАЊА ПРАВА  
КОРИШЋЕЊА, ЗАКУПА И ДАВАЊА НА КОРИШЋЕЊЕ СТВАРИ 

Закуп непокретности  

Члан 22. 

Комисија коју образује председник општине  спроводи   поступак   давања у  закуп или на 

коришшћење непокретних ствари у општинској својини и одлучује у форми предлога. 
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Позив на седницу комисије упућује се овлашћеном представнику носиоца права коришћења када је 

предмет давања у закуп непокретност на којој је уписано право коришћења носиоца права у јавне књиге о 

евиденцији непокретности и правима на њима. 

Позив из става 2. може бити упућен и телфонски о чему ће бити сачињена службена белешка. 

Административне  и  техничке  послове  за  комисију  из  става   1.  врши н општинска управа. 

Члан 23. 

Оглас о спровођењу поступка давања у закуп непокретности, мора имати обавезну садржину прописану 

актом Владе, и: 
1) означење   општине   Неготин,   сагласност   Председника општине Неготин   за   расписивање   

огласа,   и   назив   корисника   ствари   у општинској својини; 
2) ближе податке о начину давања у закуп; 
3) непокретност у јавној  својини  која се даје у закуп, описује се: површином, а ако природа и намена 

непокретности то захтева, и структуром и другим карактеристикама; 
4) услове закупа: 

1. период закупа: до пет година, а под посебним условима, сагласно овој одлуци и посебним 

прописима, и дуже, 
2. усклађивање   раста   закупнине   са   месечним   индсксом   раста потрошачких цена, 
3. намена непокретности, 
4. обавезу закупца да плаћа порез на додату вредност, 
5. обавезу депонавање меница као средства обезбеђења плаћања закупнине, трошкова  

коришћених   комуналних   производа  и услуга, телекомуникационих  услуга,   електричне   

енергије   и   наканде   штете нанете непокретности, 
6. обавезу  закупца  да  закључи   уговор   са  садржином   утврђеном нацртом уговора и да 

приложи менично овлашћење према обрасцу, који је саставни део огласне докуметнације; 
5) обавезу закупца да не даје непокретност другом на коришћење или подзакуп, и да може променити 

намену непокретности само уз caгласност закуподавца; 
6)  јавно   надметање   се   одржава   односно   понуде   се  разматрају   у просторијама зграде седишта 

општине радним данима у радно време; 
7)   пријаве за учешеће у поступку јавног надметања, на обрасцу који се преузима од општинске управе, 

предају се пријемној канцеларији писарнице општинске управе радним данима до одређеног часа у 

току огласног рока или шаљу препорученом пошиљком, с тим да се благовременом сматра пријава 

која стигне до краја  последњег радног дана огласног рока; 
8)   писане понуде, на обрасцу који се преузима од општинске управе, у затвореној коверти, са личним 

именом, адресом односно називом и седиштем   пошиљаоца,  бројем   и   датумом   огласа   предају   

се пријемној канцеларији писарнице општинске управе,радним данима до одређеног часа у току 

огласног рока, или шаљу препорученом пошиљком, с тим да се благовременом сматра понуда која 

стигне до краја последњег радног дана  огласног  рока; 
9)  огласни рок не може бити краћи од 8 дана; 
10) заинтересована лица за закуп могу ствар и документцију у вези ствари разгледати, пo правилу 

радним даном у радно време одређено огласом; 
11) почетна висина закупнине непокретности; 
12) висина депозита не може бити мања од износа висине две почетне закупнине; 
13) депозит се уплаћује на депозитни рачун општине односно корисника ствари у општинској својини, а 

депозит се враћа учесницима огласа који нису успели на јавном надметању, односно у поступку 

прикупљања писаних понуда најкасније року од 8 радних дана од дана доношења одлуке о давању у 

закуп; 
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14) назнаку да ће се ствар дати у закуп наредном понуђачу по закупнини коју је понудио у случају: 
1. да најповољнији понуђач не уплати разлике између депозита и понуђеног износа у року од 

24 часа од одржаног јавног надметања, рачунајући само радне дане; 
2. одустанка најповољнијег понуђача од закључења уговора; 

15) назнаку да право учешћа у поступку давања у закуп нема: 
1. закупац непокретности у општинској својини који има дуговања за закупнину и неплаћене 

трошкове коришћених комуналних производа и услуга, телекомуникационих услуга, 

електричне енергије или је нанео штету непокретности, 
2. најповољнији понуђач из ранијих поступака давања у закуп који није уплатио разлику 

између депозита и понуђеног износа или је одустао од закључења уговора о закупу или је од 

закљученог уговора о закупу одустао у року од шест месеци од закључења, и то најмање 

годину дана од дана последњег одржаног јавног надметања на коме је учествовао, 
3. закупац коме је рачун био у блокади дуже од 30 дана у току последњих годину дана. 

Оглас може, поред елемената из става 1., садржати и друге елементе обзиром на природу и намену 

ствари, у циљу њеног очувања, унапређења и одржавања и елементе које се тичу закључења и 

реализације уговора о закупу. 
Одредбе ове одлуке односе се на закуп по тржишним условима: станова и пословног простора, 

породичних кућа, стамбених зграда, пословних зграда и стамбено-пословних зграда. 
 

Члан 24. 
Закупац не може вршити адаптацију непокретности без претходне сагласности закуподавца. 
Сви трошкови адаптације закупљене непокретности извршене у складу са ставом 1. овог члана падају на 

терет закупца. 
Закуподавац може по захтеву закупца одобрити извођење радова који имају карактер инвестиционог 

одржавања  према уобичајеним стандардима и важећим прописима у области грађевинарства. 
Извештај о постојећем стању непокретности, са описом, предмером и предрачуном планираних радова, 

израђује овлашћени судски вештак одговарајуће струке, односно овлашћена организација, са којим 

закуподавац закључује уговор о пословној сарадњи, с тим да трошкове израде ове документације сноси 

закупац. 
Закупац је у обавези да се током извођења радова одобрених од стране закуподавца, у поступку описаном 

у ставу 4. овог члана, придржава одобреног описа, предмера и предрачуна, као и да у случају одступања од 

одобрених радова на инвестиционом одржавању у сваком појединачном случају од закуподавца тражи 

одобрење за то одступање. 
Радови на инвестиционом одржавању извршени супротно ставу 5. овог члана, као и радови који 

превазилазе уобичајене стандарде за ту врсту радова, неће се признати закупцу. 
Након извођења радова уз сагласност закуподавца на начин и у поступку описаном у овом члану, у року од 

30 дана од дана завршетка радова из става 5. овог члана, закупац је у обавези да закуподавцу поднесе захтев 

за признавање трошкова инвестиционог одржавања пословног простора, уз који се као доказ достављају 

рачуни, с тим да износ уложених средстава мора бити верификован од стране овлашћеног вештака, односно 

организације, која ће проценити вредност, квалитет и стандард изведених радова и укупног стања 

непокретности, у односу на извештај о постојећем стању, опис, предмер и предрачун планираних радова 

одобрених од стране закуподавца. 
Закупац који је уз сагласност закуподавца у инвестиционо одржавање , у смислу овог члана, уложио 

сопствена средства, има право на умањење закупнине у износу од највише 50% од месечне закупнине, за 

период који одговара висини уложених средстава, без могућности признавања својинских права по основу 

улагања средстава. 
Изузетно од става 8. овог члана, а на основу посебно образложене одлуке надлежног органа носиоца права 

јавне својине, износ закупнине може бити умањен и за већи проценат. 



03.04.2019.                                       „Службени лист општине Неготин“                              Број  7 страна 495 

 

Укупни износ умањења закупнине из ст. 8. и 9. овог члана не може бити већи од укупног износа средстава 

која је закупац уложио приликом инвестиционог одржавања. 
Закупац може бити ослобођен плаћања закупнине током периода извођења радова који имају карактер 

инвестиционог одржавања за период док трају радови, а најдуже шест месеци, на основу посебно 

образложене одлуке надлежног органа носиоца права јавне својине. 

Члан 25. 

На предлог надлежне комисије председник општине може одредити период закупа највише до 20 година 

уколико је предмет закупа зграда која захтева извођење грађевинских радова на санацији или 

реконструкцији, уз плаћање закупнине, у складу са посебним прописом. 
Општина Неготин је инвеститор објекта на коме се изводе грађевински радови, а закупац финансијер. 
Закупац финансира трошкове израде пројектне документације, техничке контроле пројектне 

документације, услова и сагласности надлежних предузећа, установа, органа и организација, стручног 

надзора и извођења грађевинских радова. 
Закупац је дужан да преда по изобру закуподавца средство обезбеђења у висини 2/3 предрачунске 

вредности радова којим гарантује да ће завршити грађевинске радове. 
Закупац може бити ослобођен плаћања закупнине током периода извођења радова  за период док трају 

радови, а најдуже осам месеци, на основу посебно образложене одлуке надлежног органа носиоца права 

јавне својине. 
У случају одустанка закупца од закупа пре истека периода закупа из става 1. трошкови грађевинских 

радова сматраће се одустаницом. 
 

Члан 26. 
Председник општине посебним решењем може образовати комисију за утврђивање чињеница о 

непокретности неопходних за одлучивање о давању сагласности на одлуку носиоца права коришћења да се 

непокретност да у закуп, а посебно о површини, стању и степену употребљивости, очекиваним трошковима 

одржавања, безбедности непокретности за коришћење, давања стручних информација заинтересованим 

лицима за закуп приликом разгледања ствари, сачињавања записника о примопредаји ствари, праћења стања 

ствари у току закупа, констатовања штете причињене ствари, и слично. 
 

Члан 27. 

Почетни износ цене месечног закупа у случају јавног надметања односно прикупљања писаних понуда, 

као и износ цене месечног закупа у случају непосредне погодбе за пословни простор одређује се посебном 

општинском одлуком. 
Почетни износ цене месечног закупа у случају јавног надметања односно прикупљања писаних понуда, 

као и износ цене месечног закупа у случају непосредне погодбе за пословне зграде и остале објекте, или 

делове објеката намењених становању, одређује се у висини тржишне закупнине коју утврђује надлежни 

порески орган, лиценцирани проценитељ или други надлежни орган. 
Највиши износ цене месечног закупа за непокретности из става 1. и 2. овог члана, постигнут у поступку 

јавног надметања или прикупљања писаних понуда односно износ цене месечног закупа утврђен 

непосредном погодобом увећава се месечно за индекс раста потрошачких цена и порез на додату вредност. 
Закупнина се може платити унапред за цео период закупа или период закупа дужи од месец дана, 

приликом закључења уговора. 

Закуп покретних ствари 

Члан 28. 
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На давање у закуп покретних ствари у општинској својини сходно се примењују одредбе ове одлуке и 

акта Владе Републике Србије које се односе на давање у закуп непокретности. 
Председник општине даје сагласност за закуп покретних ствари на захтев носиоца права коришћења.  
Преседник општине за покретне ствари на којима није одређен носилац права коришћења односно 

надлежни орган носиоца права коришћења на покретним стварима у својини општине Неготин образује 

комисију за спровођење поступка давања у закуп покретних ствари која одлучује предлогом. 
На основу предлога комисије из става 3. овог члана председник општине односно надлежни орган 

носиоца права коришћења доноси одлуку о давању у закуп покретне ствари која је коначна достављањем 

свим учесницима у посупку давања у закуп. 
На основу коначне одлуке из става 3. овог члана председник општине односно надлежни орган носиоца 

права коришћења закључује уговор о закупу покретне ствари. 
 

Члан 29. 

Покретне ствари у јавној својини могу се дати у закуп у висини тржишне висине закупнине коју утврђује 

надлежни порески орган, лиценцирани проценитељ, односно вештак. 
Највиши износ цене месечног закупа за покретних ствари постигнут у поступку јавног надметања или 

прикупљања писаних понуда односно износ цене месечног закупа утврђен непосредном погодобом увећава 

се месечно за индекс раста потрошачких цена и порез на додату вредност. 

Пренос права коришћења и давања на коришћење ствари 

Члан 30. 

Скупштина општине, на предлог општинског већа, покреће поступак и доноси одлуку о одузимању права 

коришћења, носиоцу права коришћења, преносу права коришћења одузетих непокретности, као и 

непокретности коју Општина Неготин стекне наслеђем, поклоном или једностраном изјавом воље, или на 

други законом одређен начин на предлог општинског већа општине Неготин. 
Председник општине, на предлог општинске управе, покреће поступак и доноси одлуку о давању  на 

коришћење ствари у општинској својини, без преноса права коришћења. 
Комисија за комунално-стамбене послове и урбанизам  спроводи   поступак и одлучује у форми предлога: 
1) Скупштини општине Неготин да одлучи о преносу права коришћења, одузимању права коришћења 

носиоцу права коришћења, преносу права коришћења одузетих непокретности, као и непокретности коју 

Општина Неготин стекне наслеђем, поклоном или једностраном изјавом воље, или на други законом одређен 

начин; 
2) Председнику општине о давању на коришћење ствари у општинској својини, без преноса права 

коришћења. 
 

Члан 31. 

Месечна накнада за коришћење ствари  је почетни износ закупнине, утврђен у складу са овом одлуком за 

покретне односно непокретне ствари, увећавана месечно за индекс раста потрошачких цена и порез на 

додату вредност. 
Месечна накнада се може платити унапред за цео период коришћења или период коришћења дужи од 

месец дана, приликом закључења уговора. 
 

V ПРИБАВЉАЊЕ, ОТУЂЕЊЕ И ЗАСНИВАЊЕ ЗАЛОЖНИХ ПРАВА НА СТВАРИМА 

Прибављање и отуђење ствари 
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Члан 32. 

Скупштина општине покреће поступак и доноси одлуку о прибављању односно отуђењу непокретности 

на предлог општинског већа општине Неготин. 
Олдуком о приступању прибављања односно отуђења непокретности образује се комисија за прибављање 

односно отуђење непокретности чији задатак је да спроведе поступак прикупљања писаних понуда или 

јавног надметања односно непосредне погодбе и предложи доношење одлуке.  

Члан 33. 

Непокретности у јавној својини прибављају се и отуђују у поступку јавног надметања или прикупљања 

писаних понуда, а изузетно непосредном погодбом, под условима утврђеним законом, посебним актом Владе 

и овом одлуком. 
Почетна, односно најнижа, односно највиша купопродајна цена непокретности која се прибавља или 

отуђује из јавне својине утврђује се у односу на висину тржишне вредности предметне непокретности, 

изражене у еврима, с тим што се исплата врши у динарској противвредности по средњем званичном курсу 

Народне банке Србије на дан уплате. 
Купопродајна цена непокретности из става 2. овог члана, утврђује се на основу акта надлежног пореског 

органа, лиценцираног проценитеља или другог надлежног органа. 
Због специфичности непокретности које се прибављају или отуђују комисија за прибављање односно 

отуђење непокретности може бити овлашћена да одреди   лиценцираног проценитеља или судског вештака 

ради  процена тржишне вредности непокретности и утврђивања постојања или не постојања специфичних 

карактеристика непокретности. 
Одредбе овог члана, сем става 4., односе се на прибављање и отуђење по тржишним условима: станова и 

пословног простора, породичних кућа стамбених зграда, пословних зграда, стамбено-пословних зграда. 
 

Члан 34. 
Приликом отуђења или прибављања непокретности када цена прелази износ од 600.000,00 динара, иста се 

може платити једнократно или: 
1) на највише десет годишњих рата за пословни простор, пословне зграде, стамбено-пословне зграде; 
2) највише тридесет годишњих рата за станове, породиче куће, стамбене зграде. 

Уколико се плаћање цене отуђења која прелази износ од 600.000,00 динара врши једнократно, плаћање се 

врши на основу решења, у року од 15 дана од дана достављања решења лицу које је обвезник плаћања. 
Уколико се плаћање цене отуђења врши на рате, плаћање прве рате у проценту сразмерном периоду 

отплате , у року од 15 дана од дана достављања решења лицу које је обвезник плаћања, док се преостали 

износ плаћа у годишњим ратама. 
У случају плаћања цене  у ратама, као средство обезбеђења прихватљива је успостављена хипотека првог 

реда на непокретности чија је процењена тржишна вредност једнаке или веће вредности од укупног дужног 

износа  цене. 

Члан 35. 

Оглас о спровођењу поступка отуђења или прибављање непокретности, мора имати обавезну садржину 

прописану актом Владе, и констатацију  да ће се ствар отуђити наредном понуђачу по цени коју је понудио у 

случају: 
1) да најповољнији понуђач не уплати разлике између депозита и понуђеног износа у року од 24 часа 

од одржаног јавног надметања, рачунајући само радне дане; 
2) одустанка најповољнијег понуђача од закључења уговора; 
3)  

Члан 36. 
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Прибављање покретних ствари у јавну својину врши се на начин прописан законом којим се уређују јавне 

набавке. 
Председник општине покреће поступак и доноси одлуку о отуђењу покретних ствари и опреме веће 

вредности на предлог општинске управе општине Неготин. 
Одлуком о приступању отуђења покретних ствари и опреме веће вредности образује се комисија за 

отуђење покретних ствари и опреме веће вредности чији задатак је да спроведе поступак прикупљања 

писаних понуда или јавног надметања односно непосредне погодбе и предложи доношење одлуке.  
Почетна, односно најнижа, односно највиша купопродајна цена покретне ствари и опреме веће вредности 

која се отуђује из јавне својине утврђује се у односу на висину тржишне вредности предметне покретне 

ствари или опреме веће вредности, изражене у еврима, с тим што се исплата врши у динарској 

противвредности по средњем званичном курсу Народне банке Србије на дан уплате. 
Купопродајна цена из става 4. овог члана, утврђује се обавезно на основу процене тржишне вредности  

Пореске управе у случају отуђења уз накнаду када је је једна од страна Република Србија, а у осталим 

случајеивма од стране Пореске управе, ако то захтева мање трошкове и уштеду времена. 
Због специфичности покретних ствари и опреме веће вредности које се отуђују комисија за отуђење 

непокретности може бити овлашћена да одреди  лиценцираног проценитеља или судског вештака ради  

процена тржишне вредности и утврђивања постојања или не постојања специфичних карактеристика 

покретне ствари или опреме веће вредности. 
 

Заложно право на стварима 

Члан 37. 

Скупштина општине, на предлог општинског већа, покреће поступак и доноси одлуку о успостављању 

хипотеке на  непокретности у општинској својини у поступку закључења уговора о кредиту обезбеђених 

хипотеком и закључења других послова финансијских институција обезбеђених хипотеком. 
Одлуком о приступању успостављању хипотеке образује се комисија за успостављање хипотеке чији 

задатак је да спроведе поступак и предложи доношење одлуке.  
 

Члан 38. 

Лиценцирани проценитељ непокретности врши процену тржишне вредности непокретности у случају: 
1) закључења уговора о кредиту обезбеђених хипотеком и закључења других послова финансијских 

институција обезбеђених хипотеком; 
2) продаје непокретности у поступку вансудског намирења, у складу са законом којим се уређује 

хипотека. 
У осталим случајевима обезбеђивања потраживања хипотеком процену тржишне вредности 

непокретности врши судски вештак. 

Члан 39. 

Председник општине, на предлог општинске управе, покреће поступак и доноси одлуку о успостављању 

заложног права на покретној ствари у општинској својини у поступку закључења уговора о кредиту 

обезбеђених заложним правом на покретној ствари и закључења других послова финансијских институција 

обезбеђених заложним правом на покретној ствари, као и у другим случајевима када се потраживање 

обезбеђује залогом покретних ствари. 
Одлуком о приступању успостављању заложног права на покретној ствари образује се комисија за 

успостављање заложног права на покретној ствари чији задатак је да спроведе поступак и предложи 

доношење одлуке.  
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Члан 40. 

Процену тржишне вредности покретне ствари на којој се успоставља заложно право врши судски вештак, 

а у случају да таквог судског вештака нема, процена може бити извршена од другог правног или физичког 

лица које располаже одговарајућим стручним знањима да изврши процену вредности. 

Члан 41. 

Уговор о прибављању, отуђењу и залози ствари у општинској својини закључује председник општине по 

претходно прибављеном мишљењу општинског правобраниоца. 
Општински правобранилац дужан је да мишљење из става 1. овог  члана да у року од 30 дана од дана 

пријема захтева. 
 

VI УЛАГАЊЕ СТВАРИ У ОПШТИНСКОЈ СВОЈИНИ У КАПИТАЛ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА И 

ДРУШТВА КАПИТАЛА, У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ 

Члан 42. 

Општина Неготин може улагати у капитал јавног предузећа и друштва капитала, у складу са законом и 

овом одлуком, право својине на стварима у јавној својини, изузев на: 
1) добрима у општој употреби; 
2) мрежама у јавној својини; 
3) комерцијалним непокретностима које су поверене јавном предузећу, односно друштву капитала, 

односно њиховом зависном друштву ради давања у закуп односно на коришћење; 
4) непокретностима које користе органи и организације носиоца права јавне својине на тим 

непокретностима; 
5) пољопривредном и грађевинском земљишту и другим непокретностима које нису уложене, нити 

се могу уложити у капитал јавног предузећа и друштва капитала, односно које могу бити искључиво у јавној 

својини. 
Улагања ствари у општинској својини могуће је у јавна предузећа и друштва капитала која обављају 

делатност од општег интереса и друштва капитала која не обављају делатност од општег интереса. 
Вредност ствари  процењује се на начин утврђен законом којим се уређује правни положај привредних 

друштава. 
По основу улагања носиоци јавне својине стичу акције, односно уделе, а унети улози су својина јавног 

предузећа или друштва капитала. 
Скупштина општине, на предлог општинског већа, покреће поступак и доноси одлуку о улагању ствари у 

капитал јавног предузећа и друштва капитала. 
 

VII УПРАВЉАЊЕ СТВАРИМА У ОПШТИНСКОЈ СВОЈИНИ 

Члан 43. 

Управљање стварима у општинској својини, у смислу ове одлуке, јесте њихово одржавање, обнављање и 

унапређивање, као и извршавање законских и других обавеза у вези тих ствари. 
Корисник односно носилац права коришћења одговоран је за наменско коришћење ствари, као и за 

спровођење мера чувања, одржавања и заштите у складу са прописима који регулишу ова питања, и то 

посебно: 
1) осигурање ствари коју користи и којом управља, 
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2) организацију физичко-техничког обезбеђења пословних и стамбених објеката и других 

непокретности и предузимање мера у вези са коришћењем и одржавањем непокретности којима се обезбеђује 

несметано вршење послова из делокруга рада, 
3) предузимање мера противпожарне заштите пословних и стамбених објеката и других непокретности, 
4) организовање послова инвестиционог, текућег и хигијенско-санитарног одржавања пословних и 

стамбених објеката и других непокретности, којима се обезбеђује њихово наменско коришћење. 
 

Члан 44.  

Управљање у стамбеним заједницма у којима је Општина Неготин искључиви власник непокретности 

односно свих посебних делова непокретности врши преко лица које одреди  председник општине. 
Трошкове одржавања стамбене зграде и трошкове управљања, у стамбеним зградама из става 1., сноси 

Општина Неготин. 
Скупштина општине Неготин посебном одлуком може одредити учешће закупаца односно корисника 

станова по другом основу у трошковима из става 2. овг члана. 

Члан 45. 

Управљање у стамбеним заједницма у којима је Општина Неготин власник посебног дела непокретности 

врши као члан стамбене заједница преко лица кога одреди  председник општине. 
Трошкове одржавања стамбене зграде и трошкове управљања, у стамбеним зградама из става 1., сноси 

Општина Неготин на основу одлуке стамбене заједнице,а уколико је стан дат у закуп односно на коришћења 

на други начин трошкове сноси закупац односно корисник стана. 
Скупштина општине Неготин посебном одлуком може одредити учешће закупаца односно корисника 

станова по другом основу у трошковима из става 2. овг члана. 

VIII   ЕВИДЕНТИРАЊЕ СРЕДСТАВА У ОПШТИНСКОЈ СВОЈИНИ И НАДЗОР 

Члан 46. 

Надлежно одељење општинске управе за финансије води јединствену евиденцију о финансијској 

вредности, стању и кретању непокретности у општинској својини, у складу са законом и прописима донетим 

на основу закона. 
Надлежно одељење општинске управе за имовинско правне послове води јединствену евиденцију о 

правним чињеницама о непокретностима у општинској својини. 
Попис и процену вредности ствари који се евидентирају у општинску својину врши комисија коју 

формира Скупштина општине. 
Комисија из става 3. овог члана може процену вредности непокретности вршити самостално или на 

основу акта надлежног пореског органа, лиценцираног проценитеља или локалне пореске администрације.  
Уколико процена тржишне вредности непокретности од стране надлежног пореског органа или другог 

надлежног органа не би била могућа или би била повезана са несразмерним трошковима, процена може бити 

извршена од стране одговарајућег проценитеља уписаног у регистар судских вештака, а у случају да таквог 

проценитеља нема, процена може бити извршена од другог правног или физичког лица које располаже 

одговарајућим стручним знањима да изврши процену вредности непокретности. 

Члан 47. 

Надзор над применом одредби закона којим се уређује јавна својина и на основу тог закона донетих 

подзаконских прописа о прибављању, коришћењу, управљању и располагању стварима у општинској својини 

као и ове одлуке, врши инспектор за буџетску инспекцију и интерну  ревизију (у даљем тексту надлежни 

орган). 
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У вршењу надзора из става 1. овог члана надлежни орган има право непосредног увида у евиденцију и 

документацију о прибављању, коришћењу, управљању и располагању стварима у јавној својини. 
Органи и други корисници средстава у општинској својини код којих се врши надзор дужни су да органу 

који врши надзор омогући увид у евиденцију и документацију о прибављању, коришћењу, управљању и 

располагању стварима у општинској својини, као и да му дају потребна објашњења и пруже помоћ у вршењу 

надзора. 
 
 

IX ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 48. 

Скупштина општине, општинско веће, председник општине имају посебна својинска овлашћења, сагласно 

закону, на непокретностима у државној својини које користи општина и правна лица чији је оснивач на дан 

ступања на снагу Зкаона о јавној својини, у погледу управљања, прибављања и располагања 

непокретностима, а сагласно закону, другим прописима донетим на основу закона и овој одлуци. 
Посебна својинска овлашћења подразумевају овлашћење за предузимање свих аката располагања 

непокретностима, осим отуђења непокретности из јавне својине без сагласности Владе. 
Посебна својинска овлашћења трају до правноснажности решења о упису права својине на 

непокретностима из става 1. овог члана.  

Члан 49. 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о стварима у својини општине Неготин 

(Службени лист општине Неготин, бр. 8/2017). 

Члан 50. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Неготин“. 

 

Број: 464-17/2019-I/07 
02.04.2019.године 
Н е г о т и н 
 
 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
ПРЕДСЕДНИК, 

мр Милан Уруковић,с.р. 
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На основу члана 15. став 2. и 3., члана 20. став 1. тачка 13. Закона о локалној самоуправи („Службни 

гласник РС“ број: 129/2007и 83/2014-др.закон,101/2016-др.закон и 47/2018), члана 13., члана 28.став 2., члана 

36.став 6.,  Закона о јавној својини ("Службени гласник РС", број: 72/11, 88/2013, 105/2014-др.закон, 

108/2016, 113/2017,95/2018) и члана 13. став 2. алинеја 3, члана 40. став 1. тачка 25. Статута општине 

Неготин (“Службени лист општине Неготин”, број:4/2019), Скупштина општине Неготин на седници 

одржаној  02.04 .2019.године, донела   је 

 

ОДЛУКУ 
О ПРИБАВЉАЊУ И УСТУПАЊУ ИСКОРИШЋАВАЊА СТВАРНИХ СЛУЖБЕНОСТИ 

Члан 1. 

Овом Одлуком  уређује се поступак прибављања и уступања искоришћавања стварних службености када 

је повласно или послужно добро непокретност у јавној својини Општине Неготин. 
Прописи о поступку коришћења јавне површине и накнадама за коришћење јавне површине не примењују 

се када се стварна службеност успоставља на јавној површини на период дужи од једне године (нпр. 

постављање стубова за водове) или се успоставља стварна службеност испод површине јавне намене (нпр. 

постављање водова испод површина јавне намене). 
Стварне службености на јавним путевима у општинској својини уређују се посебном одлуком. 
Ова одлука не примењује се ни у случајвима када је другим прописом уређен поступак успостављања 

стварне службености за непокретности одређене намене или је другим прописом уређена надлежност 

управљача непокретности одређене намене за успостављање стварне службености на непокретности којом 

управља. 

Члан 2. 

Стварна службеност је право власника једне  непокретности (повласног добра) да за потребе те 

непокретности врши одређене радње на непокретности другог власника (послужног добра)  или да захтева од 

власника послужног добра уздржавање од вршења одређених радњи које би иначе имао право врштити на 

својој непокретности. 
Стварна службеност може бити успостављена на грађевинском земљишту или објектима. 
Стварна службеност може бити трајна, за изузетне прилике (за време поплаве нпр.), за одређено време 

или одређено доба године. 
Стварна службеност на период до једне године на површинама јавне намене утврђује се у висини накнаде 

за коришћење јавне површине 
Стварне службености нису одређене унапред по броју, већ њихов број зависи од функције која се 

остварује успостављањем стварне службености (право пролаза, постављања водова над земљом или под 

земљом, право наслонити терет своје зграде на туђу, греду или димњак уметнути у зид, имати прозор у туђем 

зиду ради светла или видика, своју зграду не повисити или не снижавати, и друго). 
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Члан 3. 

Стварна службеност успоставља се прибављањем и уступањем искоришћавања у поступку непосредне 

погодбе или јавног надметања односно прикупљања писаних понуда прописаном посебним актом Владе 

Републике Србије за прибављање и уступање искоришћавања других имовинских права. 

 

 

 

Члан 4. 

Стварна службеност за потребе непокретности која је повласно добро у општинској својини успоставља 

се на послужном добру које није у општинској својини. 
Стварна службеност за потребе  непокретности која је повласно добро у својини другог лица успоставља 

се на послужном добру које је у општинској својини. 
 

Члан 5. 
 

Накнада за прибављање и уступање искоришћавања послужног добра утврђује се од стране Пореске 

управе  када је власник послужног добра Република Србија, а власник повласног добра Општина Неготин. 
 У осталим случајевима, као и у случају да процена из става 1. овог члана не би била могућа или би била 

повезана са несразмерним трошковима, процена може бити извршена од стране одговарајућег проценитеља 

уписаног у регистар судских вештака, а у случају да таквог проценитеља нема, процена може бити извршена 

од другог правног или физичког лица које располаже одговарајућим стручним знањима да изврши процену 

вредности успостављања стварне службености. 
Накнада се плаћа у целом износу за цело време успостављања стварне службености приликом закључења 

уговора. 
Накнада за успостављање стварне службености не плаћа се када је повласно добро  у приватној својини 

јавног предузећа чији је оснивач Општина Неготин, као и у другим случајевима предвиђеним посебним 

прописима. 

Члан 6. 

Председник општине, на предлог општинске управе, покреће поступак и доноси одлуку о успостављању 

стварне службености прибављањем или уступањем искоришћавања. 
Одлуком о приступању успостављању стварне службености образује се комисија чији задатак је да 

спроведе поступак и предложи доношење одлуке и одреди, према околностима сваког појединачног случаја, 

начин процене накнаде за успостављање службености и потребна вештачења. 
 

Члан 7. 
 

Уговор о прибављању или уступању искоришћавања послужног добра закључује председник општине по 

претходно прибављеном мишљењу општинског правобраниоца. 
Општински правобранилац дужан је да мишљење из става 1. овог  члана да у року од 30 дана од дана 

пријема захтева. 

Члан 8. 

Стварна службеност може  бити успостављена уколико  је повласно добро и послужно добро одређено: 

подацима катастра непокретности и катастра водова, локацијским условима, изводом из пројектне 
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документације или налазом и мишљењем вештака којима се доказује да се стварна службеност врши на 

начин којим се најмање оптерећује послужно добро. 
Налаз и мишљење судског вештака геодетске струке је обавезно уколико у пројектној документацији 

нема података о траси, дужини или површини терета стварне службености на послужном добру. 
Налаз и мишљење судског вештака грађевинске струке је обавезно уколико у пројектној документацији 

нема података о утицају терета стварне службености на објекту као послужном добру. 
 
 
 
 
 

Члан 9. 

Одељење општинске управе надлежно за имовинскоправне послове евидентира све одлуке и уговоре 

везане за успостављање стварне службености, врсти стварне службености, и посебно податке: катастара 

непокретности и катастра водова о повласном и послужном добру, грађевинској и употребној дозволи, 

решењу о градњи, висини накнаде, трајању службености и евидентира друге податке који су од значаја за 

стварну службеност. 

Члан 10. 

Уколико се непокретност у општинској својини користи као послужано добро од другог лица које нема 

решење, уговор или други акт којим се одобрава успостављање стварне службености дужно је да поднесе 

захтев за успостављање стварне службености и плати накнаду за успостављање стварне службености под 

условима из ове одлуке, пре уписа стварне службености у катастар непокретности или катастар водова. 

 

Члан 11. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ,,Службеном листу општине Неготин“. 

 

Број: 464-18/2019-I/07 
Дана: 02.04.2019.године 
Н е г о т и н 
 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
ПРЕДСЕДНИК, 

мр Милан Уруковић,с.р. 
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На основу члана 94. Закона о превозу путника у друмском саобраћају (“Службени гласник РС “, број 

68/2015,41/2018 -др.закон и 83/2018) члана 3. став 1. Одлуке о такси превозу путника на терторији општине Неготин 

(,,Службени лист општине Неготин“, број: 4/2019) и члана 40. тачка 27. Статута општине Неготин ( “Службени лист 

општине Неготин” број 4/2019), Скупштина општине Неготин, на седници одржаној дана 02.04.2019. године,донела је  

 

ОДЛУКУ 
О УСВАЈАЊУ ПРОГРАМА ОРГАНИЗОВАЊА ТАКСИ ПРЕВОЗА 

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
(за период од 2019-2024. године) 

 
Члан 1. 

 Усваја се Програм организовања такси превоза на територији општине Неготин (за период од 2019-
2024.године). 

Члан 2.  
 Одлука ступа на снагу доношењем, а објављује се у ,,Службеном листу Општине Неготин“. 
 
 
 
Број: 344-40/2019-I/07 
Дана: 02.04.2019. године 
Н е г о т и н 
 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
ПРЕДСЕДНИК, 

мр Милан Уруковић, с.р. 
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Програм  
организовања такси превоза на територији  

Општине Неготин 
(за период  од 2019-2024. година) 
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Програм организовања такси превоза 
на територији 

Општине Неготин 
(за период од 2019-2024. године) 

 
 

1. Актери који креирају политику и прописи 
 
 

 Програм организовања аутотакси превоза на територији Општине Неготин за период 2019-2024. 
годину, доноси се на основу података који се воде код општинске управе Општине Неготин, као и 

извршене анализе постојећег стања и упоредних података код других општина и градова, утврђује се 

потребан број такси возила, локације такси стајалишта са бројем такси места, начин уређења такси 

стајалишта, као и распоред такси места, на територији Општине Неготин.  
Одлуком о такси превозу путника на терторији општине Неготин, чланом 3. уређено је:  
    ,,Скупштина општине Неготин, у складу са законом и саобраћајнотехничким условима доноси 

програм који дефинише организовање такси превоза у оквиру којег се одређује и оптималан број такси 

возила. 
 Саобраћајно технички услови из става 1. овог члана  дефинишу се у петогодишњем периоду, а на 

основу карактеристика превозних захтева – вожњи и стања техничког регулисања саобраћаја на 

територији општине Неготин. „ 

      Програм садржи: 

• анализу потреба за такси превозом, 

• оптимално организовање такси превоза у складу са саобраћајнотехничким условима, 

• саобраћајнотехничке услове за увођење стајалишта, 

• број такси стајалишта са бројем такси места, 

• и друге елементе неопходне за доношење Програма. 

Програм изражава локалну такси политику Општине Неготин, који су проблеми, мане, начини 

превазилажења проблема, могућности и решења. Програмом се настоји да се прикажу основне 

специфичности и инструменти ове секторске политике, приказаће какав утицај имају сви актери који 

учествују у креирању такси политика као и њихове интересе, али и какве су последице или погодности по 

кориснике такси услуга, као и могуће алтернативе.  
Такси превоз по нашим правним прописима спада под јавни превоз, а он јесте превоз који је под 

једнаким условима доступан свим корисницима превозних услуга и обавља се наоснову уговора о превозу.  

Аутотакси превоз (у даљем тексту: такси превоз) је превоз путника који се обавља путничким 

аутомобилом који испуњава услове прописане законом.  Такси превоз могу обављати предузетници и 

правна лица чија је претежна делатност такси превоз путника, који су за обављање те делатности 

регистровани у Регистру привредних субјеката, у складу са законом којим се уређује регистрација 
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привредних субјеката и који имају одобрење надлежног органа локалне самоуправе за обављање аутотакси 

превоза путника. 
Сабраћај, саобраћајна инфраструктура и саобраћајна привреда су капитални фактори развоја сваког 

града, због чега су предмет посебне пажње не само као постојећи кључни проблем, већ и као основни 

потенцијал његовог будућег развоја. 
 Такси превоз путника представља подсистем јавног градског и приградско путничког превоза (ЈГПП) 

и често се у стручној литератури назива паратранзит, односно полујавни превоз путника или превоз 

путника на изнајмљивање. Овакав превоз путника, подразумева транспортну услугу коју обезбеђује 

превозник и расположив је за оне кориснике, који прихватају услове из Уговора о превозу, тј. прописану 

цену која може да задовољи различите степене индивидуалних жеља корисника. Такси превоз нема 

устаљене трасе линија и редове вожње.  
Најзначајније карактеристике овог подсистема, које уједно чине његово оптимално подручје примене, 

сврстане су у две групе и то: A. Према доступности услуге: 1. Могућност коришћења – јавно 2. Давалац 

услуге – превозник 3. Организатор превозника – корисник или превозник; Б. Према оптималном подручју 

примене: 1. Кратка растојања – посебно подручја са неразвијеним или неадекватним ЈГППом 2. Период 

функционисања – целодневна услуга (00:00 до 24:00 часа) 3. Сврха путовања – све сврхе (посао, кућа, 

школа, куповина, посета, рекреација и сл.)  
Остале карактеристике технологије такси превоза су: 1. Према избору трасе – од стране корисника или 

превозника 2. Према трошковима рада – унапред дефинисано учешће 3. Према цени услуге – дефинисана 

тарифа 4. Према режиму заустављања – на такси станици, условно на улици или по позиву. 
 На основу претходно наведеног, може се уочити да такси превоз у сваком граду представља 

специфичну услугу на тржишту транспортних превозних услуга, која у задовољењу потреба корисника 

представља прелаз између превоза приватним путничким аутомобилима и јавним градским или 

приградским путничким превозом.  
Основни циљеви сваког града, као организацијског система су задовољење различитих потреба 

његових становника (становање, снабдевање, култура, потребе за транспортом) на такав начин да се 

обезбеди одређени ниво квалитета живота, рационално коришћење ресурса (природних, материјалних, 

финансијских) и очување природне и човекове околине.  
Обзиром на идентично испољене транспортне проблеме у свим градовима, неопходно је сагледати 

заједничку стратегију развоја система транспорта путника у градовима. Данас у свету постоје две основне 

стратегије у развоју градова, “одрживи развој” и “квалитет живота”. Стратегија “одрживи развој” предвиђа 

такав развој градова усклађан са економским, друштвеним и другим могућностима. Са аспекта 

транспорта, стратегија “квалитет живота” је омогућавање мобилности становника уз контролу употребе 

возила. 
 Задовољење ових циљева могуће је стварањем избалансираних градских транспортних система, које 

би се постигло системским приступом у управљању ресурсима града, развојем система ЈГППа, његовог 

подсистема такси превоза, планирањем и механизмима опорезивања, применом нових технологија, 

организацијом, управљањем и финансирањем. 
 У различитим градовима у свету и код нас, модели организације и управљања системом такси услуга 

су различити, али се углавном своде на три основна модела, и то:  Модел ограниченог уласка на 

транспортно тржиште,  Модел слободног уласка на транспортно тржиште,  Мешовит модел (слободан 

улазак са високом ценом лиценце). 
Једна од заједничких карактеристика система такси превоза у свим градовима је да такси превоз 

припада јавној услузи, при чему се јављају захтеви три интересне групе: 1. Градски органи управе – 
формулишу захтеве свих група становника, 2. Такси превозници – испостављају захтеве везане за 

обезбеђење услова у којима могу ефикасно и ефективно пословати као правни субјекти, 3. Корисници – 
испостављају захтеве везане за обим и квалитет превозне услуге. 
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 У првом реду, циљ органа градске управе јесте обезбеђење реализације друштвених интереса, 

повезујући истовремено интересе и корисника и такси превозника, уз перманентно вођење рачуна о 

захтевима грађана, а све у функцији усвојене саобраћајне политике града. Основни захтеви органа градске 

управе према систему такси превоза су: квалитет система и услуге, квалитетна структура и 

функционисање система, избегавање конфликтних ситуација. 
 Захтеви превозника према систему такси превоза су: ефективнo и ефикасно пословање,  исти услови у 

приступу и понашању на тржишту,  стабилни регулаторски односи са органима градске управе,  исти 

услови за стабилно ангажовање,  исти услови за увођење нових (савремених) информационих технологија. 

Захтеви корисника према систему такси превоза су:  добра приступачност у простору и времену,  

расположивост и стабилност услуге,  лакоћа коришћења,  атрактивност услуге. 
У систему ТПП (као подсистему вишег система – ЈГППа), могу се на основу захтева према овом 

систему, формулисати четири интересне групе, и то: 1. Органи градске управе, који формулишу: захтеве 

свих група становника, такси превозника, организацију и управљање системом, 2. Организатори такси 

превоза – превозници, који испостављају захтеве за обезбеђење услова у којима могу ефикасно и ефектно 

пословати као правни субјекти. 3. Грађани – разне социјалне групе, које испостављају захтеве за 

доступност услуге под једнаким условима и заштиту човекове околине, 4. Корисници такси услуга, 

испостављају захтеве везане за обим и квалитет такси услуге  
Из основног циља система ТПП произилазе и различити подциљеви наведених интересних група. 

Локалну политику таски превоза путника уређује превасходно Закона о превозу путника у друмском 

саобраћају али осим ових основних нормативних начела, сам закон преноси надлежност општинама и 

градовима да уређују и обезбеђују организацију и начин обављања такси превоза.  
У систему ТПП (као подсистему вишег система – ЈГППа), као актере локалне такси политике могуће је 

формулисати четири интересне групе, и то: 1. Органи градске управе, који формулишу: захтеве свих група 

становника, такси превозника, организацију и управљање системом, 2. Организатори такси превоза – 
превозници, који испостављају захтеве за обезбеђење услова у којима могу ефикасно и ефектно пословати 

као правни субјекти. 3. Грађани – разне социјалне групе, које испостављају захтеве за доступност услуге 

под једнаким условима и заштиту човекове околине, 4. Корисници такси услуга, испостављају захтеве 

везане за обим и квалитет такси услуге  
Инструмент којим актери креирају ову јавну политику јесте регулација. Регулацију представљају пре 

свега закони, затим владине одлуке, административна пракса и процедуре.  
Нормативана акта која уређују такси политику су: 
• Закон о превозу путника у друмском саобраћају,  

• Одлуке о такси превозу путника на терторији општине, 

• Програм организовања такси превоза на територији Општине Неготин за период 2019.2024. године, 

• Правилник о изгледу обрасца такси дозвола за такси возило и такси дозвола за такси возача и 

кровне ознаке за такси возила, 

• Решење о утврђивању цене услуге у оквиру такси тарифе по којој мора да се обавља такси превоз 

на територији Општине Неготин 
Из основног циља система ТПП произилазе и различити подциљеви наведених интересних група. 
Могући захтеви и циљеви појединих интересних група приказани су у следећим табелама.  

 
Табела 2. 1. Органи општине 

 
ЗАХТЕВИ ЦИЉЕВИ 

Обим и квалитет система и услуге − дефинисан оптимални број такси 

возила на основу захтева корисника 
− квалитетно функционисање 
- компромис између ефикасности 

превозника и нивоа цене услуга 
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Организација и управљање системом ТПП–а - регулисање делатности система ТПП, 

организација, праћење и контрола 

квалитета такси услуге 
Избегавање конфликтних ситуација - дефинисање односа са такси 

превозницима тако да зарада од такси 

услуге буде већа од трошкова 
Примена савремених информационих 

технологија 
- унапређење делатности, технологије 

рада, мониторинг и планирање развоја 

 
 
 
 
 
 
 

Табела 2. 2. Такси превозници 
  

ЗАХТЕВИ ЦИЉЕВИ 
Јасно дефинисани односи такси превозника и 

града 
- прецизно и потпуно регулисано 

тржиште такси услуга 

Услови за стабилно ангажовање - односи са органима градске управе 

морају бити јасно издефинисани а 

процедуре транспарентне 
Фер услови за пословање и понашање на 

тржишту 
- утврђивање цене такси услуге у 

функцији карактеристика захтева, 

ефикасности рада (радно време, број и 

средња дужина вожње са корисником) 

и квалитет услуге, које морају покрити 

трошкове и омогућити остварење 

минималног профита 
 

Табела 2. 3. Грађани – разне социјалне групе  
 

ЗАХТЕВИ ЦИЉЕВИ 
Расположивост услуге за све грађане - доступност такси услуге под једнаким 

условима за све социјалне групе 
Естетски изглед возила - изглед возила треба да допринесе 

позитивном утиску, возила треба да 

буду препознатљива и да допринесу 

стварању имиџа уређеног града 
Заштита човекове околине - возила морају да задовоље прописане 

стандарде у погледу буке, издувних 

гасова и отпадних материја 
 
 

2. 4. Корисници такси услуга  
 

ЗАХТЕВИ ЦИЉЕВИ 
Транспортна способност система ТПП - висока вероватноћа опслуге 

- минимално време чекања на услугу 
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Организацијска подршка - висока безбедност путника 
- сигурност путника у систему 
- експлоатациони квалитет возила 

(комфор у возилу, удобност у вожњи, 

безбедност и стабилност возила, 

одсуство буке и токсичности, 

маневарска способност) 
Приступачност у простору и времену - услуга доступна у току 24 часа 

- услуга доступна у свим деловима града 
-  већи број такси станица у зони 

атракције  
Лакоћа коришћења - информације о систему ТПП (број 

телефона, цена услуга, такси станице) 

једноставан начин испостављања 

захтева за услугом − еластичност у 

плаћању (кеш, картица) 
Атрактивност услуге - комфор у возилу (удобност, 

прегледност, чистоћа, проветравање 

грејање, простор у возилу) − комфор у 

вожњи – начин вожње − однос такси 

возача према кориснику (изглед возача, 

начин комуникације) − цена такси 

услуге (усаглашеност између квалитета 

услуге и могућности корисника) − 
коректна наплата услуге 

 
 

2. Анализа ауто  такси превоза у систему јавног превоза путника 
3.  

Анализа за аутотакси превоз, вршена је на основу анализа постојећег стања у овој врсти превоза. 
Анализа постојећег стања у такси превозу, сачињена је на основу: 
• анализе ауто  такси превозника у систем јавног превоза; 
• постојећег броја такси возила; 
• планираних такси стајалишта. 
 

 
2.1. Анализе ауто  такси превозника у систем јавног превоза 

 
Код утврђивања основних циљева развоја Општине Неготин и дефинисања општинске политике према 

проблему ауто  такси превоза, кренуло се од постојећег стања у овој делатности, уз пуно уважавања свих 

специфичности, како би се постигли што оптималнији услови за организовање овог вида превоза. 
Интервенција Општине је да се на студиозан и квалитетан начин на новим принципима организује 

укупни јавни општински превоз (линијски и ванлинијски) на територији Општине Неготин. 
Такође, у анализи ауто  такси превоза у систем јавног превоза, коришћено је искуство из окружења о 

потребама за такси превоз.  
На основу доступних података у следећој табели дат је преглед броја такси возила на 1.000 становника. 

1) 

 

Држава или град  број такси возила на 1.000 становника  
Шведска  1,63 
Холандија  4 највећа града 1,8 
Холандија  укупно 1,2 
Загреб 1,68 
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Београд 4,68 
Никшић 1,72 
Подгорица 3,88 
Будва  10,8 
Бар 5,3 
 

У Општини Неготин имајући у виду постојећи број такси возила 63, овај однос је 1,7 возила на 1.000 

становника. 
 
 

2.2. Постојећи број такси возила 

Укупан број важећих одобрења за такси возила односно решења о обављању јавног ванлинијског 

превоза путника на територији Општине Неготин износи 34, укупан број возила за обављање ауто  такси 

превоза је 63.2) 

Организациона односна правна форма такси превозника је предузетник и привредно друштво.  

 

 
 

2.3. Број такси стајалишта са бројем такси места 

 

Такси стајалишта на територији Општине Неготин, одрађена су сагласно планској документацији, 

водећи рачуна о несметаном одвијању саобраћаја на тим локацијама. 
Укупан број такси стајалишта које треба обележити на територији Општине Неготин је 8, за 42 

возила.3) 

Такси превозник који такси превоз обавља путем радиофреквенције или другог облика позива за 

пружање услуга путем диспечарске службе чији је основни задатак да организује и прати рад возила и 

управља возилима на терену, може напустити место на такси стајалишту ради обављања превоза.  
__________________________________ 
1) Програм  организвоања такси превоза на територији општине Куршумлија (за период од 2018. до до 

2023.године), Службени лист општине Куршумлија број 12 од 17.7.2018.године, страна 111-112.    
2) Подаци Одељења за општу управу, имовинске и стамбено-комунлане послове Општинске управе 

општине Неготин, на дан 20.фебруар 2019.године. 
3) Главни пројекат саобраћајне сигнализацијеза насељено место Неготин. 

Такси возач управља такси возилом и започиње такси вожњу на један од следећих начина: са такси 

стајалишта, по позиву, одласком на назначену адресу и на знак корисника такси услуге на јавној 

саобраћајној површини.  

Такси стајалишта на територији Општине Неготин: 

1) Улица Станка Пауновића подужно 5 ком; 

2) Трг Ђорђа Станојевића управно 6 ком; 

3) паркинг испред болнице управно 7 ком; 
4) Улица 12. Септембар испред аутобуске станице управно 5 ком; 

5) Улица Вере Радосављевић подужно 5 ком; 

6) Улица Стојанке Радосављевић подужно 5 ком; 

7) Улица Аце Патлиџановића код гробља косо 3 ком;  

8) Паркинг у Улици Милентија Поповића управно 6 ком. 

 
3. Оптимално организовање такси превоза у складу са саобраћајно  техничким условима 
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Најзначајнији параметри који утичу на оптимално организовање такси превоза, првенствено су они 

који утичу на одређивање потребног броја возила, у оквиру којег су: 

• карактеристике превозних захтева према ауто  такси превозу у току дана и дужина трајања вожње, 

• обим превоза путника просечним ауто  такси возилом, 

• просечно годишње време рада ауто такси возила, 

• искоришћеност капацитета и радног времена ауто такси возила. 
 

 Такође посебно су узети у обзир и параметари који утичу на одређивање потребног броја такси возила: 
демографски (број становника у насељеним местима на територији општине) и географски разлози 
(специфичности географских локалитета посебно удаљеност сеоских насеља од седишта општине као 

административног, просветног, здравственог и култруног центра), организованост јавног приградског 

превоза путника  (који се одвија у сезони наставних дана школске године са минималним бројем од два 

поласка и два повратка дневно радним данима по једној линији, а ван сезоне школске године, а у време 

школских распуста, са минималним бројем од два поласка и два повратка недељно по једној линији). 

Пад животног стандарда у протеклом периоду, условио је максимална улагања у бављење делатношћу 

такси превоза, тако да се на тржишту такси услуга појави знатно већи број возила. Практично, оваква 

ситуација је довела до пораста такси возила и возача у свим нашим градовима. 
 
Узимајући у обзир наведене параметре и обзиром да Општина Неготин по задњем попису 

становништва из 2011. године има 37.056, оптимални оријентационо потребан број такси возила је 80 за 

Општину Неготин односно 2,15 возила на 1.000 становника.  
 
Даље повећање такси возила неће утицати на рад постојећих јер је јавни линијски превоз слабо 

развијен, не постоји међумесни редовни линијски превоз као ни већи број полазака из Општине Неготин 

ка великим градским центрима.    
 

4. Саобраћајни технички услови за уређење такси стајалишта 
 

Такси стајалишта су место на јавној саобраћајној или другој посебно уређеној површини која су 

одређена и уређено за пристајање такси возила, чекање и пријем путника и која су обележена 

саобраћајном сигнализацијом сходно прописима којима се уређује безбедност саобраћаја на јавним 

путевима. 
Хоризонталном сигнализацијом жуте боје обележава се површина за стајање такси возила. На 

површини за стајање уписује се натпис "ТАXИ" жутом бојом. 

На почетку стајалишта поставља се вертикална саобраћајна сигнализација за означавање такси 

стајалишта са допунском таблом којом се одређује број паркинг места и режим паркирања, у складу са 

правилником о саобраћајној сигнализацији. 
Такси стајалишта морају да задовоље одређене саобраћајно  техничке услове, у складу са техничким 

прописима и стандардима који регулишу ову област.  

Површина за такси стајалиште обележава се линијама и симболима жуте боје, у складу са 

Правилником о саобраћајној сигнализацији („Сл. гласник РС“, бр. 85/2017), уз постављање саобраћајног 

знака и допунске табле. 

 
4.1. Начин исписивања натписа на коловозу (таxи) 

 

Хоризонтална сигнализација за такси стајалишта обележава се у складу Правилником о саобраћајној 

сигнализацији („Сл. гласник РС“, бр. 85/2017).  
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Хоризонтална сигнализација за такси стајалиште спада у остале ознаке на путу која пружа додатна 

обавештења "ТАXИ (V15.3)".  

 

 

Ознаке на коловозу за обележавање саобраћајних површина за посебне намене, служе за обележавање места 

за такси возило и жуте су боје: (V16.3); 

 
 

Места резервисана за такси возила могу бити обележена на два начина, зависно од тога да ли се ради о 

групном или појединачном паркирању. Примери за то приказани су на слици. 
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4.2. Начин постављања вертикалне саобраћајне сигнализације   
  

Правилником о саобраћајној сигнализацији („Сл. гласник РС“, бр. 85/2017) дефинишу се знакови 

обавештења који пружају учесницима у саобраћају потребна обавештења о путу којим се крећу, називима 

места кроз која пут пролази и удаљености до тих места, престанку важења знакова изричитих наредби, као 
и друга обавештења која им могу бити корисна.  

 

Знакови обавештења су: општи знакови обавештења, знакови за вођење саобраћаја; знакови туристичке 

сигнализације и знакови за обележавање препрека на путу и места на коме се изводе радови. Знак под 

редним бројем 53 је знак „такси стајалиште” (III49.1) који означава место на коме се налази такси 

стајалиште. 
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На основу члана 94. Закона о превозу путника у друмском саобраћају (“Службени гласник РС “, број 

68/2015,41/2018-др.закон и 83/2018), члана 3. став 3.Одлуке о такси превозу путника на терторији општине 

Неготин (,,Службени лист општине Неготин“, број:4/2019), Програма организовања такси превоза на 

терторије општине Неготин (за период од 2019-2024.године), члана 40. тачка 27. Статута општине 

Неготин(“Службени лист општине Неготин” број 4/2019), Скупштина општине Неготин, на седници 

одржаној дана 02.04.2019. године,  донела је 
 

ОДЛУКУ  
О УТВРЂИВАЊУ БРОЈА ТАКСИ ВОЗИЛА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

 
Члан 1. 

 Утврђује се дозвољени број такси возила за обављање такси превоза на територији општине Неготин 

од 80 такси возила. 
Члан 2.  

 Одлука ступа на снагу доношењем, а објављује се у ,,Службеном листу Општине Неготин“. 
 



Број 7 Страна 518                                „Службени лист општине Неготин“                                    03.04.2019. 

 

 
 
 
Број: 344-41/2019-I/07 
Дана: 02.04.2019. године 
Н е г о т и н 
 

 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
ПРЕДСЕДНИК, 

мр Милан Уруковић, с.р. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На основу члана 15. став 3. Одлуке о такси превозу путника на терторији општине Неготин (,,Службени 

лист општине Неготин“, број:4/2019) и члана 40. тачка 27. Статута општине Неготин (“Службени лист 

општине Неготин” број 4/2019), Скупштина општине Неготин, на седници одржаној 02.04.2019.године , 

доноси 
 

ОДЛУКУ  
О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНЕ УСЛУГЕ У ОКВИРУ ТАКСИ ТАРИФЕ ПО КОЈОЈ МОРА ДА СЕ ОБАВЉА 

ТАКСИ ПРЕВОЗ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

I Утврђује се цена услуге у оквиру такси тарифе по којој мора да се обавља такси превоз на територији 

Општине Неготин и то: 

Редн

и 

број 
Назив 

Тарифа 
1 

Тарифа 
2 

Тарифа 
3 

Тарифа 
4 
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1. Старт 50 60 50 60 

2. Вожња по пређеном километру 70 80 60 60 

3. Чекање после 5 минута по започетом миниту 10 10 10 10 

4. пртљаг тежи од 8 кг по комаду 60 60 60 80 

(у динарима) 

Тарифа 1. примењује се у времену од 6,00 до 22,00 часова, за такси превоз на подручју насељеног места 

Неготин. 
Тарифа 2. примењује се у времену од 22,00 до 6,00 часова, за такси превоз на подручју насељеног места 

Неготин. 
Тарифа 3.  за такси превоз ван подручја насељеног места из Тарифе 1. и 2. односно за осталa насељена места 

на територији општине Неготин. 
Тарифа 4. примењује се у времену 0,00 до 24,00 часова у дане државних и верских празника који се празнују 

у Републици Србији. 
II Такси превоз са локације од посебног интереса за Општину Неготин (Здравственог центра Неготин, Дома 

здравља Неготин, аутобуске и железничке станице у Неготину),  према дестинацијама на територији 

општине Неготин се обавља по фиксној цени у зависности од зоне одредишта.  
Потврду о цени такси превоза са локација од посебног интереса за општину Неготин такси превозник истиче 

у такси возилу. 
Такси превоз са локације од посебног интереса за Општину Неготину  се обавља у оквиру  21 зоне са 

фиксним ценама, и то: 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Зона 1: Неготин; 
Зона 2 : Пољопривредна школа са домом ученика ,,Рајко Боснић” Неготин; 
Зона 3: Манастир Буково, Милошево, Самариновац; 
Зона 4: Видровац; 
Зона 5: Србово, Кобишница, Буковче; 
Зона 6: Чубра; 
Зона 7: Прахово, Душановац; 
Зона 8: Прахово пристаниште, Карбулово - место звано ,,Карбулово-табла”, Мокрање, Радујевац, Јасеница; 
Зона 9: Царинска испостава Мокрање, Брестовац - викенд насеље; 
Зона 10: Карбулово, Дупљане; 
Зона 11: Вељково; 
Зона 12: Речка, Мала Каменица; 
Зона 13: Брестовац,  Шаркамен - место звано ,,Шаркаменска табла”,; 
Зона 14: Трњане,  Сиколе - место звано ,,Сиколска табла”,; 
Зона 15: Шаркамен, Рогљево, Штубик, Михајловац, Малајница -,,Дидићи” 
Зона 16: Смедовац, Слатина; 

зона 1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  

цена 150 200 250 300 350 400 500 600 650 700 
зона 11.  12.  13.  14.  15.  16.  17.  18.  19.  20.  21.  

цена 750 800 850 900 1000 1100 1200 1400 1500 1600 1800 
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Зона 17: Ковилово, Малајница, Јабуковац, Рајац, Сиколе, Поповица,Уровица; 
Зона 18: Александровац, Плавна, Вратна; 
Зона 19: Стеванске ливаде, Попадија, Браћевац, Црномасница; 
Зона 20: Тамнич, Манастир Вратна. 
Зона 21: Плавна - место звано ,,Турија”. 
III  Такси превозници су дужни да своје ценовнике услуга и мерне инструменте ускладе са овом одлуком у 

року од 30 дана од дана објављивања ове одлуке. 
IV Ову одлуку објавити у "Службеном листу Општине Неготин." 

 
 
 
 

 Број: 344-42/2019-I/07 
 Дана: 02.04.2019. године 
 Н е г о т и н 

 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
ПРЕДСЕДНИК, 

мр Милан Уруковић, с.р. 
 
 

 
 
 

 На основу члана 14. став 5. Одлуке о такси превозу путника на терторији општине Неготин 

(,,Службени лист општине Неготин“, број:4/2019) и члана 40. тачка 27. Статута општине Неготин(“Службени 

лист општине Неготин” број 4/2019), Скупштина општине Неготин, на седници одржаној 02.04.2019.године , 

доноси 
 
 

OДЛУКА  
О ИЗДАВАЊУ КРОВНЕ ОЗНАКЕ 

 
Члан 1. 

Овом одлуком прописује се ближи изглед кровне ознаке (димензије, боје и слично) и услови и поступак за 

издавање идентификационе ознаке. 
 

Члан 2. 
Кровна ознака се састоји од такси табле која је опремљена уређајем за осветљење и идентификационе 

ознаке Општине Неготин залепљене са предње стране такси табле. 
Са задње стране такси табеле кровне ознакеналази се идентификациона ознака коју издаје правно лице са 

којим такси превозник има закључен уговор о пословно-техничкој сарадњи о пружању услуге радио везе или 

услуге информационих технологија. 
Члан 3. 

Такси табла мора да буде причвршћена за кров такси возила. 
Такси табла мора да буде беле боје. 
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Такси табла мора да буде произведена од пластике, дебљине најмање 3 мм, која пропушта светлост 

(транслусцентна). 
 

Члан 4. 
Идентификациона ознака Општине Неготин  садржи: 

1) симетрично у односу на вертикалну осу, латинични натпис "TAXI", висине слова 75 мм, 
2) са леве стране, у пољу тачно одређене боје, ширине 65 мм, од врха према дну, латинична слова NGса 

позадином"TAXI", евиденциони број од 3 цифре и ћирилични натпис "ОПШТИНА НЕГОТИН" и 
3) са десне стране, грб Општине Неготин, ширине 40 мм. 
 

Члан 5. 
Идентификациона ознака је ПВЦ налепница, у основи правоугаоног облика, дужине 440 мм и висине 115 

мм, самолепљива са своје задње стране. У основи је провидна, штампана солвентним УВ бојама. Боја 

латиничног натписа "TAXI" је црна, док је боја евиденционог броја црвена. 
 

Члан 6. 
Изглед идентификационе ознаке је саставни део ове одлуке. 
 

    Члан 7. 
Такси таблу је дужан да обезбеди такси превозник. 
Такси превозник је дужан да идентификациону ознаку залепи са предње стране такси табле, тако да се 

вертикална оса идентификационе ознаке поклопи са вертикалном осом предње стране такси табле. 
Идентификациону ознаку издаје одељења општинске управе надлежног за послове саобраћаја такси 

превознику којем је издато решење којим се одобрава обављање такси превоза. 
Стварне трошкове издавања идентификационе ознаке сноси такси превозник. 
 

Члан 8. 
Надзор над вршењем ове одлуке врши овлашћено лице општинске управе надлежно за  вршење послова 

инспекцијског надзора у области саобраћаја. 
 

Члан 9. 
Новчаном казном у износу од 75.000 динара казниће се за прекршај привредно друштво ако: 
 

1) не користи белу такси таблу са идентификационом ознаком издатом од стране одељења општинске 

управе надлежног за послове саобраћаја; 
2) користи такси таблу у којој није уграђено или није исправно осветљење; 
3) осветљење кровне ознаке није искључено  када је путник у возилу. 
 

Новчаном казном у износу од 12.000динара казниће се за прекршај из става 1. овог члана  одговорно 

лице у правном лицу. 
Новчаном казном у износу од 37.000 динара казниће се за прекршај из става 1. овог члана предузетник. 

Члан 10. 
Такси превозниди су дужни да прибаве такси табле  и  идентификационе ознаке у року од 30 дана од 

дана ступања на снагу ове одлуке  
 

Члан 11. 
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу Општине Неготин".. 
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Број: 344-43/2019-I/07 
Дана: 02.04.2019. године 
Н е г о т и н 
 

 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
ПРЕДСЕДНИК, 

мр Милан Уруковић, с.р. 
 
 
 
 

На основу члана 20. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ( “ Службени гласник РС “, број 129/07, 

83/2014- др. закон, 101/2016-др.закон и 47/2018) члана 88. став 8. Закона о превозу путника у друмском 

саобраћају (“Службени гласник РС “, број 68/2015,41/2018-др.закон и 83/2018) члана 10. став 2.Одлуке о 

такси превозу путника на терторији општине Неготин (,,Службени лист општине Неготин“, број 

4/2019),члана 40. тачка 27. Статута општине Неготин(“Службени лист општине Неготин” број 4/2019), 
Скупштина општине Неготин, на седници одржаној 02.04.2019.године,  донела је 

 
ОДЛУКУ 

 О ИЗГЛЕДУ И ИЗДАВАЊУ ТАКСИ ДОЗВОЛА 
 

1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 Овим одлуком се утврђује изглед, димензије и издавање такси дозвола. 
 

Члан 2. 
 Такси дозволе су : такси дозвола за такси возило и такси дозвола за такси возача. 
 Такси  возач у возилу за време вршења услуге такси превоза мора да има такси дозволу за такси 

возило и такси дозволу за такси возача које је дужан да покаже на захтев овлашћеног лица. 
  

2. САДРЖАЈ ТАКСИ ДОЗВОЛА 
Члан 3. 

 Такси дозвола за такси возило садржи: 
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− редни број дозволе; 

− пословно име и адресу превозника; 

− број и датум решења о регистрацији за обављање делатности превозника; 

− регистарску ознаку возила; 

− марку возила 

− тип возила; 

− датум издавања;  

− одређена места за продужено важење такси дозволе. 
 
 Такси дозвола за такси возача садржи: 

− место за фотографију такси возача ( димензије 3,5х 3,5 центиметара ); 

− име; 

− име родитеља; 

− презиме;  

− јединствени матични број грађана; 

− адресу; 

− пословно име и адреса превозника, 

− редни број дозволе; 

− датум издавања; 

− потпис службеног лица. 
 

На полеђини такси дозволе за такси возача службено лице уписује статус такси возача: запослени или 

предузетник, и оверава потписом и службеним печатом. 
 

3. ИЗГЛЕД И ДИМЕНЗИЈЕ ТАКСИ ДОЗВОЛА 
Члан 4. 

1. Такси дозвола за такси возило 
 

  Такси дозвола за такси возило је идентификациона картица, димензије 100 х 140 мм, чија је 

позадина у основи беле боје, са грбом општине Неготин, која садржи податке о возилу из члана 3. става 1. 

ове одлуке, исписане словима односно бројевима црне боје. 
2. Такси дозвола за такси возача садржи 

 
  Такси дозвола за такси возача је идентификациона картица, димензије 100 х 140 мм, чија је 

позадина у основи беле боје, са грбом општине Неготин, која садржи податке о такси возачу  из члана 3. 

става 2. ове одлуке, исписане словима односно бројевима црне боје.  
 

4. ИЗДАВАЊЕ ТАКСИ ДОЗВОЛА  
Члан 5. 

 Захтев за издавање такси дозвола подноси превозник, са доказима о испуњености услова, 

Општинској управи општине Неготин – Одељењу за општу управу, имовинске и стамбено-комуналне 

послове. 
Члан 6. 

 Надлежни орган из претходног члана, издаје такси дозволу за такси возило и такси дозволу за такси 

возача, у року од 8 ( осам ) дана од дана подношења захтева, уколико су испуњени прописани услови. 
 

Члан 7. 
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 Надлежни орган води евиденцију о издатим такси дозволама. 
Члан 8. 

Такси превозници су дужни да у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове одлуке доставе органу 

из члана 5. ове одлуке издату такси дозволу такси возачу до ступања на снагу ове одлуке ради уписа 

податка о статусу такси возача. 
Члан 9. 

Надзор над вршењем ове одлуке врши овлашћено лице општинске управе надлежно за  вршење 

послова инспекцијског надзора у области саобраћаја. 
Члан 10. 

Новчаном казном у износу од 75.000 динара казниће се за прекршај привредно друштво ако не изврши 

достављање такси дозволе такси возача  у року из  из члана 8.  
Новчаном казном у износу од 12.500динара казниће се за прекршај из става 1. овог члана  одговорно 

лице у правном лицу. 
Новчаном казном у износу од 37.500 динара казниће се за прекршај из става 1. овог члана предузетник. 

Члан 11. 
 Ово одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном листу  општине Неготин“. 

 
Број: 344-44/2019-I/07 
Дана: 02.04.2019. године 
Н е г о т и н 

СКУПШТИНА 

ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
ПРЕДСЕДНИК, 

мр Милан Уруковић, с.р. 
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На основу члана 40. тачка 6. Статута општине Неготин („Службени лист општине Неготин“, број 

4/2019), а у вези са чланом 6. Решења о образовању Комисије за спровођење комасације дела катастарских 

општина Рајац и Смедовац, општина Неготин („Службени лист општине Неготин“, број 20/2018), Скупштина 

општине Неготин на седници одржаној дана 02.04.2019. године, донела је  
 

ПРАВИЛНИК 
 О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О НАКНАДАМА ЗА РАД КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 

ПОСТУПКА КОМАСАЦИЈЕ ДЕЛА КАТАСТАРСКИХ ОПШТИНА РАЈАЦ И СМЕДОВАЦ, 

ОПШТИНА НЕГОТИН 
 

Члан 1. 
Мења се члан 3.Правилника о накнадама за рад комисије за спровођење 

поступка комасације дела катастарских општина Рајац и Смедовац, Општина Неготин („Службени лист 

општине Неготин“, број 20/2018), тако да сада гласи: 
,,Председнику и заменику председника Комисије, припада накнада за рад по започетом сату 375 динара 

а највише 3.000,00 динара дневно,  члановима Комисије – представницима учесника комасације припада 

накнада за рад по започетом сату 125 динара а највише 1.000,00 динара дневно, док осталим члановима 

Комисије, секретару Комисије, члановима поткомисија и других тела које именује Комисија припада накнада 

за рад по започетом сату 250 динара а највише 2.000,00 динара дневно.” 
Члан 4. се брише. 

 
Члан 2. 

Мења се члан 5.тако да сада гласи: 
,,Лица из члана 2. овог Правилника по правилу користе службена возила Општине Неготин.  
Уколико лица из члана 2. овог Правилника користе услуге јавног превоза припада им накнада трошкова 

превоза  у висини цене исказане на приложеној превозној карти у јавном превозу на територији општине 

Неготин. 
Уколико лица из члана 2. овог Правилника користе сопствено возило припада им накнада у износу од 10% 

од цене једног литра погонског горива по пређеном километру, на основу испостављеног рачуна не старијег 

од 15 дана. 
Одобрење за коришћење службеног возила и такси превоза даје начелник Општинске управе општине 

Неготин.” 
 

Члан 3. 
 Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине 

Неготин“. 
 
Број: 401-108/2019-I/07 
Дана 02.04.2019. године 
Н е г о т и н 
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
ПРЕДСЕДНИК, 

мр Милан Уруковић,с.р. 
 

 
 

На основу члана 40. тачка 6. Статута општине Неготин („Службени лист општине Неготин“, број 4/2019), 
а у вези са чланом 6. Решења о образовању Комисије за спровођење комасације дела катастарских општина 

Речка и Чубра, општина Неготин („Службени лист општине Неготин“, број 20/2018), Скупштина општине 

Неготин на седници одржаној дана 02.04.2019. године, донела је  
 

ПРАВИЛНИК 
 О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О НАКНАДАМА ЗА РАД КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 

ПОСТУПКА КОМАСАЦИЈЕ ДЕЛА КАТАСТАРСКИХ ОПШТИНА РЕЧКА И ЧУБРА,  
ОПШТИНА НЕГОТИН 

 
Члан 1. 

Мења се члан 3. Правилника о накнадама за рад комисије за спровођење 

поступка комасације дела катастарских општина Речка и Чубра, Општина Неготин („Службени лист општине 

Неготин“, број 20/2018), тако да сада гласи: 
,,Председнику и заменику председника Комисије, припада накнада за рад по сату 375 динара а највише 

3.000,00 динара дневно, члановима Комисије – представницима учесника комасације припада накнада за рад 

по сату 125 динара а највише 1.000,00 динара дневно, док осталим члановима Комисије, секретару Комисије, 

члановима поткомисија и других тела које именује Комисија припада накнада за рад по сату 250 динара а 

највише 2.000,00 динара дневно.” 
Члан 4. се брише 

Члан 2. 
Мења се члан 5.тако да сада гласи: 
,,Лица из члана 2. овог Правилника по правилу користе службена возила Општине Неготин.  
Уколико лица из члана 2. овог Правилника користе услуге јавног превоза припада им накнада трошкова 

превоза  у висини цене исказане на приложеној превозној карти у јавном превозу на територији општине 

Неготин. 
Уколико лица из члана 2. овог Правилника користе сопствено возило припада им накнада у износу од 

10% од цене једног литра погонског горива по пређеном километру, на основу испостављеног рачуна не 

старијег од 15 дана. 
Одобрење за коришћење службеног возила и такси превоза даје начелник Општинске управе општине 

Неготин.” 
 

Члан 3. 
 Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине 

Неготин“. 
 
Број: 401-109/2019-I/07 
Дана 02.04.2019. године 
Н е г о т и н 



Број 7 Страна 528                                „Службени лист општине Неготин“                                    03.04.2019. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
ПРЕДСЕДНИК, 

мр Милан Уруковић,с.р. 
 
 
 
 
 

На основу члана 28. став 2. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, бр. 

88/2011, 104/2016 и 95/2018), члана 69. тачка 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр. 

15/2016) и члана 40. тачка 44. Статута општине Неготин („Службени лист општине Неготин“ број 4/2019), 

Скупштина општине Неготин, на седници одржаној дана 02.04.2019.године, донела је  
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП „БАДЊЕВО“ НЕГОТИН О 

УТВРЂИВАЊУ ЦЕНА УСЛУГА ПАРКИНГ СЕРВИСА 
 
 I - ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о утврђивању цена услуга паркинг сервиса број: 522-
05/2019-5 од 22.02.2019.године, коју је донео Надзорни одбор ЈКП „Бадњево“ Неготин. 
 

II - Решење и Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Бадњево“ Неготин број:522-
05/2019-5 од 22. 02. 2019. године, објавити у „Службеном листу општине Неготин“. 
 
 
Број: 380-2/2019-I/07 
Дана: 02.04.2019.године 
Н е г о т и н 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
ПРЕДСЕДНИК, 

мр Милан Уруковић,с.р. 
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На основу члана 30. Закона о јавној својини (,,Службени гласник РС”, број: 72/2011, 88/2013, 

105/2014, 104/2016 -др. Закон, 108/2016, 113/2017  и  95/2018), члана 3. став 1. тачка 3. и став 3. Уредбе о 

условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној 

својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима 

јавног надметања и прикупљања писмених понуда ("Сл. гласник РС", бр. 16/2018), члана 51. став 1. тачка 

3. Одлуке о стварима у својини општине Неготин  (“Службени лист општине Неготин”, број: 8/2017)  и 

члана 40. став 1. тачка 35.  Статута општине Неготин (“Службени лист општине Неготин”, број: 4/2019), 
Скупштина општине Неготин  на седници одржаној 02.04. 2019.године, д о н е л а    ј е  

 
РЕШЕЊЕ 

О ПРИСТУПАЊУ ПРИБАВЉАЊА НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

РАЗМЕНОМ У К.О.: КОВИЛОВО 
 

Члан 1. 
 

 ПРИСТУПА СЕ  прибављању непокретности у јавну својину општине Неготин разменом између 

општине Неготин и Мариновић Миодрага из Ковилова, општина Неготин и то: 
 
1 – 2/3 кп.бр. 2774/2, која има укупну површину 243 м2, земљиште у грађевинском подручју, потес „Село“ 

у Ковилову и 2/3 помоћне зграде, укупне површине  50 м2, која се налази на предметној парцели, које сe 

по листу непокретности, број: 838, К.О.: Ковилово, са наведеним уделима воде као јавна својина општине 

Неготин и 
 
2 – 1/3 кп.бр. 2774/1, која има укупну површину 488 м2, земљиште у грађевинском подручју, потес „Село“ 

у Ковилову и 1/3 породичне стамбене зграде, укупне површине  140 м2, која се налази на предметној 

парцели, које сe по листу непокретности, број: 838, К.О.: Ковилово, са наведеним уделима воде као 

приватна својина Мариновић Миодрага из Ковилова. 
 

Непокретност у приватној својини је у фактичком поседу општине Неготин, односно у наведеном 

објекту се налази Дом омладине и амбуланта, а непокретност под тачком 1. је у фактичком поседу 

Мариновић Миодрага. 
 

Члан 2.  
 

            Формира се Комисија за спровођење поступка прибављања непoкретности у К.О.: Ковилово разменом 

у јавну својину општине Неготин, у следећем саставу: 
 

7. Горан Лепојевић, председник, 
8. Драгица Живковић, заменик председника, 
9. Томислав Ранђеловић, члан, 
10. Раде Младеновић, заменик члана, 
11. Ружица Милановић, члан и 
12. Аника Радојковић, заменик члана 
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Члан 3.  

 
            Задатак Комисије из члана 2. овог решења је да у поступку прибављања непокретности  у свему 

поступи према одредбама Закона о јавној својини и Уредбе о условима прибављања и отуђења 

непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и 

уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања 

писмених понуда и да по окончаном поступку непосредне погодбе сачини и достави Скупштини општине 

Неготин записник са одговарајућим предлогом решења о прибављању непокретности разменом. 
 

Члан 4. 
 

 Непокретности из члана 1. овог решења прибавиће се по тржишној вредности коју утврди 

овлашћени порески или други надлежни орган, у складу са Законом о јавној својини. 
 

Члан 5. 
 

 Решење објавити  у “Службеном листу општине Неготин”. 
 
 
 
Број: 464-19/2019-I/08 
02.04.2019. године 
Н е г о т и н 
 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
ПРЕДСЕДНИК, 

мр Милан Уруковић, с.р. 
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На основу члана 32. тачкa 12. и члана 45. 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 67. Статута општине 

Неготин („Сл. лист општине Неготин“, бр.4/2019), Скупштина општине Неготин на седници одржаној, дана 

02.04.2019. године, донела је  
 
 
 

ОДЛУКУ 
О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

 
 
 

Члан 1. 
 

 БИРАЈУ СЕ  чланови Општинског већа општине Неготин, и то:  

 
1. Миодраг Станојевић, професор хемије у пензији  и  
2. Љутица Јовановић, дипломирани економиста 

 
 

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

 
 
 
 
 

Број: 016-15/2019-I/07 
Дана: 02. 04. 2019. године  
Н е г о т и н  
 
 
 

СКУПШТИНA ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
ПРЕДСЕДНИК, 

мр Милан Уруковић, с.р. 
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На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС„ бр. 129/2007,83/2014-
др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018) и члана 65. Статута општине Неготин („Службени лист општине 

Неготин“ бр.4/2019), председник Општине Неготин доноси 
           
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ОБРАЗОВАЊУ ОРГАНИЗАЦИОНОГ ОДБОРА МАЈСКИХ СВЕЧАНОСТИ 2019. 

ПОВОДОМ ОБЕЛЕЖАВАЊА 12. МАЈА -  ДАНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
 

I 
 

          OБРАЗУЈЕ СЕ Организациони одбор за спровођење Мајских свечаности 2019. у следећем саставу: 
 

1. Владимир Величковић, председник Општине Неготин, председник Организационог одбора, 
2. Мерлина Селенић, заменик председника Општине Неготин, заменик председника Организационог 

одбора 
3. мр Милан Уруковић, председник Скупштине општине Неготин, члан Организационог одбора 
4. Богдан Гугић, заменик председника Скупштине општине Неготин, члан Организационог одбора  
5. Татјана Панић, члан Општинског већа за културу, информисање и туризам, члан Организационог 

одбор  
6. Зорица Мијушковић, начелник Општинске управе општине Неготин, члан Организационог одбора 
7. Љиљана Лицуловић, руководилац Одељења за буџет, финансије и ЛПА, члан Организационог 

одбора  
8. Ненад Војиновић, директор Историјског архива Неготин, члан Организационог одбора  
9. Милорад Грбовић, директор Народне библиотеке „Доситеј Новаковић“, члан Организационог одбора 
10. Јованка Стефановић- Станојевић, в.д. директор Дома културе „Стеван Мокрањац“, члан 

Организационог одбора 
11. Душан Петровић, директор Туристичке организације општине Неготин,члан Организационог одбора 
12. Ивица Трајковић, директор Музеја Крајине, члан Организационог одбора 
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II 
 
           Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине Неготин“. 
 

III 
 
            РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ : члановима Организационог одбора и архиви.                                                        
 
                     
Број: 644-1/2019-II/07 
Дана:21.03.2019.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 44. тачка 5. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, 

број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 65. тачка 9. Статута општине Неготин 

(„Службени лист општине Неготин“, број 9/2015 и 4/2019) и члана 3. Одлуке о приступању изради Локалног 

акнтикорупцијског плана за територију општине Неготин („Службени лист општине Неготин“, број 16/2017), 
председник општине Неготин, доноси 
 
 
 

РЕШЕЊЕ  
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ФОРМИРАЊУ РАДНОГ ТЕЛА ЗА ИЗРАДУ ЛОКАЛНОГ 

АНТИКОРУПЦИЈСКОГ ПЛАНА ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
 
 
 

Члан 1. 
 

 У Решењу о формирању радног тела за израду локалног антикорупцијског плана за територију 

општине Неготин („Службени лист општине Неготин“, број 30/2018), у члану 1. уместо „Александра Матић, 
службеник Општинске управе општине Неготин” треба да стоји „Татјана Панић, члна општинског већа за 

културу, информисање и туризам и уместо „Драган Мијуцић, в.д. директора ЈКП „Бадњево“ Неготин” треба 

да стоји „Далибор Ранђеловић, в.д. директора ЈКП „Бадњево“ Неготин“. 
 
 

Члан 2. 
 

 Ово решење објавити у „Службеном листу општине Неготин“. 
 
 
 
Број: 016-13/2019-II/07 
22.03.2019. године 
Н е г о т и н 
 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН, 
Владимир Величковић, 

дипл.педагог физичке културе,с.р. 
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