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На основу члана 58. став 2. Закона о 
локланој самоуправи (“Сл.гласник РС“, број 
129/2007, 83/14-др.закон, 101/2016-др.закон и 
47/2018) и члана 66. став 3. Статута општине 
Неготин („Сл.лист општине Неготин“, бр. 
4/2019), Председник општине Неготин, 
доноси 

 
 

 
РЕШЕЊЕ             

О РАЗРЕШЕЊУ ПОМОЋНИКА 
ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

            
 
I 

 
 РАЗРЕШАВА СЕ Младен 
Бошковић, дипломирани економиста из 
Неготина, са функције помоћника 
председника општине Неготин у области 
привреде и инфраструктуре са даном, 
2.8.2020. године. 
 

 
II 

 
 Решење ступа на снагу даном 
доношења. 
 

 
III 

 
 Решење објавити у „Службеном 
листу општине Неготин“. 
 
 
 
Број: 112-218/2020-II/07 
31.7.2020. године 
Неготин 
 
 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
Владимир Величковић, дипл.педагог 

физичке културе,с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Република  Србија 
ОПШТИНА НЕГОТИН 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН  
Број: 401-337/2020-II/04 
26.06.2020. године 
Н е г о т и н 
 
 

На основу члана 61. Закона о 
буџетском систему („Службени гласник 
РС“,број: 54/2009, 73/2010, 101/2010, 
101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 
108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 
103/2015,  99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 
и 72/2019)  и  члана 15. Одлуке о буџету 
општине Неготин за 2020. годину (“Сл. лист 
општине Неготин”, број: 18/2019), 
председник општине Неготин, д о н о с и 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА 
ПРОМЕНУ АПРОПРИЈАЦИЈА 

ОДОБРЕНИХ ОПШТИНСКОЈ  УПРАВИ  
ОПШТИНЕ НЕГОТИН  У 2020. ГОДИНИ 

 
I 

 Одобрава се промена апропријација 
Општинској управи  општине Неготин, у 
оквиру  законом  предвиђене  могућности, до 
10% апропијације, раздео 5,  програм  15- 
опште услуге локалне самоуправе  0602, 
програмска активност-функционисање 
локалне самоуправе и градских општина  
0602-0001, функција 130–опште услуге, 
позиција 147-зграде и грађевински објекти,  
економска класификација 511300-капитално 
одржавање зграда и објеката у износу од 
1.226.000,00  динара, извор  финансирања 01, 
ради обезбеђења средстава за редован рад 
Општинске управе општине Неготин. 
 

II 
 Измена апропријација ће се 
извршити умањењем позиције Одлуке о 
буџету општине Неготин за 2020.годину, и 
то: 

 - позиција 147 – зграде и 
грађевински објекти, економска 
класификација 511300- капитално одржавање 
зграда и објеката у износу од 1.226.000,00  
динара, за 4,09%, извор финансирања 01.  

 
III 

Износ  од  1.226.000,00   динара, 
преусмерава се за намене недовољно 
планиране Одлуком о буџету општине 
Неготин за 2020.годину, а ради обезбеђења 
средстава  за  редован  рад  Општинске 
управе општине Неготин и то: 
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- на позицији 95/1-специјализоване 
услуге, економска класификација 424600-
услуге очувања животне средине, науке и 
геодетске услуге у износу од 481.000,00 
динара и 424900-остале специјализоване 
услуге у износу од 180.000,00 динара; 

- на позицији 95/2-материјал, 
економска класификација 426500 – материјал 
за очување животне средине и науку у износу 
од 565.000,00 динара, извор финансирања 01, 
у оквиру раздела 5, програма 6 – заштита 
животне средине 0401, пројекта: „Пројекат 
пошумљавања у циљу стварања 
ветрозаштитног појаса на кп.бр. 5036 и 
5236/2“ 0401-01, функције 560-заштита 
животне средине некласификована на другом 
месту. 

IV 
 За износ одобрене промене 
апропријација извршити измене 
распоређених средстава на одговарајућим 
позицијама Одлуке о буџету општине 
Неготин за 2020.годину  и Финансијског 
плана за рад Општинске управе  општине 
Неготин за 2020. годину. 

 
V 

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

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

О б р а з л о ж е њ е 
 

Чланом 61. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник РС“, број: 
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 
62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 
68/2015 – др. закон, 103/2015, 99/2016, 
113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019)  
регулисано је да се у току године може  
извршити преусмеравање апропријације 
одобрене на име одређеног расхода и издатка  
у износу до 10% вредности апропијације за 
расход и издатак чији се износ умањује.  

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

Одлуком о буџету општине Неготин 
за 2020.годину („Сл. лист општине Неготин“, 
број:   18/2019), у разделу 5, програму 6 – 
заштита животне средине 0401, пројекту: 
„Пројекат пошумљавања у циљу стварања 
ветрозаштитног појаса на кп.бр. 5036 и 
5236/2“ 0401-01, функције 560-заштита 
животне средине некласификована на другом 

месту, позицији 95/1-специјализоване услуге, 
економској класификацији 424600- услуге 
очувања животне средине, науке и геодетске 
услуге, економској класификацији 424900-
остале специјализоване услуге и позицији 
95/2-материјал, економској класификацији 
426500- материјал за очување животне 
средине и науку, извор финансирања 01, нису 
предвиђена средства за пројекат 
пошумљавања уциљу стварања 
ветрозаштитног појаса на кп.бр. 5036 и 5236/2 
КО Неготин. 
  Из тог разлога и на основу свега 
напред наведеног, одлучено је као у 
диспозитиву  решења. 

РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: Управи 
за трезор Експозитури Неготин, Одељењу за 
буџет, финансије и локалну пореску 
администрацију и архиви Општинске управе 
општине Неготин.  
            

 
ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

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

 
 
 
Република  Србија 
ОПШТИНA НЕГОТИН 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН  
Број: 401-341/2020-II/04 
29.06.2020. године 
Н е г о т и н 
 

На основу члана 61. Закона о 
буџетском систему („Службени гласник 
РС“,број: 54/2009, 73/2010, 101/2010, 
101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 
108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 
103/2015,  99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 
и 72/2019)  и  члана 15. Одлуке о буџету 
општине Неготин за 2020. годину (“Сл. лист 
општине Неготин”, број: 18/2019), 
председник општине Неготин, д о н о с и 
 
 

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

РАДИЧЕВИЋ“ НЕГОТИН У 2020.  
ГОДИНИ 

 
I 

 Одобрава се промена апропријација 
основној школи “Бранко Радичевић” 
Неготин, у оквиру законом предвиђене 
могућности до 10 % апропријације,  за раздео 
5, Програм 9-основно образовање и 
васпитање 2002, програмску активност - 



Број 11  Страна 809                      „Службени лист општине Неготин“                          01.09.2020. 
 
функционисање основних школа 2002-0001,  
функцију 912 – Основно образовање, 
позиција 102, извор финансирања 01, наменe 
– стални трошкови, економска класификација 
421200 –енергетске услуге у износу од 
38.000,00 динара, ради обезбеђења средстава 
за редован рад ОШ “Бранко Радичевић” 
Неготин у 2020.години. 
 

II 
 Промена апропријације односи се на 

промену у финансијском плану ОШ „Бранко 
Радичевић” Неготин за 2020. годину тако што 
се умањује: 

- намена -  стални трошкови, 
економска класификација 421200 – 
енергетске услуге, за 0,435%, у износу од 
38.000,00 динара, извор финансирања 01. 

 
 III 

  Износ од 38.000,00 динара, 
преусмерава се за намене недовољно 
планиране у финансијском плану буџетског 
корисника за 2020. годину а ради  обезбеђења 
средстава  за редован рад ОШ „Бранко 
Радичевић” Неготин у 2020. години и то за 
намену – социјална давања запосленима 
економској класификацији 414400 – помоћ у 
медицинском лечењу запосленог или чланова 
уже породице и друге помоћи запосленом, у 
оквиру раздела, главе, програма, програмске 
активности и функције из става 1. овог 
решења. 

IV 
 За износ одобрене промене 
апропријација извршити промену у 
финансијском плану ОШ „Бранко Радичевић” 
Неготин. 

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

 
VI 

 Сагласност за промену апропријација 
ОШ „Бранко Радичевић” Неготин, објавити у 
„Службеном листу општине Неготин“. 
 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
Чланом 61. Закона о буџетском 

систему („Службени гласник РС“,број: 
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 
62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 
68/2015 – др. закон, 103/2015, 99/2016, 
113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019)  
регулисано је да у току године може се 
извршити преусмеравање апропријације 
одобрене на име одређеног расхода и издатка 

у износу до 10% вредности апропријације за 
расход и издатак чији се износ умањује.  

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

Одлуком о буџету општине Неготин 
за 2020. годину („Сл. лист општине Неготин“, 
број:  18/2019), у разделу 5, програму 9-
основно образовање и васпитање 2002, 
програмској активности - функционисање 
основних школа 2002-0001, функцији 912 – 
Основно образовање, на позицији 102, 
намени – социјална давања запосленима, 
економској класификацији 414400 – помоћ у 
медицинском лечењу запосленог или чланова 
уже породице и друге помоћи запосленом, 
извор финансирања 01, нису предвиђена 
довољна средства за социјална давања 
запосленима ОШ „Брано Радичевић” Неготин 
у 2020.години. 

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

РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: ОШ 
“Бранко радичевић” Неготин, Управи за 
трезор Експозитури Неготин, Одељењу за 
буџет, финансије и локалну пореску 
администрацију и архиви Општинске управе.  

 
ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

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

 
 
               На основу члана 70. Закона о 
буџетском систему („Службени гласник 
РС“,број: 54/2009, 73/2010, 101/2010, 
101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 
108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. 
закон,103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 
31/2019 и 72/2019), члана 44. тачка 3. и 5. 
Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник 
РС“ бр. 129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016-
др. закон и 47/2018), члана 65. став 1. тачка 3. 
и  9.  Статута општине Неготин („Службени 
лист општине Неготин“број: 4/2019) и члана 
16. Одлуке о буџету општине Неготин за 
2020. годину (“Сл. лист општине Неготин”, 
број: 18/2019),  председник општине Неготин,  
д о н о с и 
      

Р Е Ш Е Њ Е 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

I 
 Из  средстава  утврђених  Одлуком о 

буџету општине Неготин за 2020.годину  
(“Сл. лист општине Неготин”,број: 18/2019), 
у разделу 5.- Општинска управа, програм 15.-
опште услуге локалне самоуправе 0602, 
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програмска активност – стална буџетска 
резерва 0602-0010, функција 111 – извршни и 
законодавни органи, позиција 172, економска 
класификација 499100 – средства резерве – 
стална резерва, одобравају се средства у 
износу од 665.000,00 динара.  
 

II 
Средства из става 1.овог решења 

распоређују се у оквиру  раздела 5 - 
Општинска управа, програма 15 - опште 
услуге локалне самоуправе  0602, програмске 
активности –управљање у ванредним 
ситуацијама 0602-0014, функције 220 – 
цивилна одбрана, позиције 174 – услуге по 
уговору, економска класификација 423400 – 
услуге информисања у износу од 412.000,00 
динара, позиције 175 – специјализоване 
услуге, економска класификација 424900 – 
остале специјализоване услуге у износу од 
241.000,00 динара и позиције 177 - материјал, 
економска класификација 426900 - материјал 
за посебне намене у износу од 12.000,00 
динара, за набавку услуга и добара у 
ванредним околностима. 
  

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

IV 
 Решење ступа на снагу даном 
доношења и решење објавити у „Службеном 
листу општине Неготин“. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

На основу Обавештења о доношењу 
решења из сталне буџетске резерве за 2020. 
годину, број: 401-330/2020-II/04 од 
01.07.2020.године, Закључка Штаба за 
ванредне ситуације за територију општине 
Неготин, број: 870-8-1/2020-II/06 од 
16.03.2020. године, Закључка Штаба за 
ванредне ситуације за територију општине 
Неготин, број: 870-18-2/2020-IV/06 од 
09.04.2020. године, Закључка Штаба за 
ванредне ситуације за територију општине 
Неготин, број: 870-19-3/2020-IV/06 од 
15.04.2020. године, Закључка Штаба за 
ванредне ситуације за територију општине 
Неготин, број: 870-32-1/2020-IV/06 од 
04.05.2020. године, Закључка Штаба за 
ванредне ситуације за територију општине 
Неготин, број: 870-32-2/2020-IV/06 од 
04.05.2020. године, Закључка Штаба за 
ванредне ситуације за територију општине 
Неготин, број: 870-32-3/2020-IV/06 од 
04.05.2020. године, Закључка Штаба за 
ванредне ситуације за територију општине 

Неготин, број: 870-34-1/2020-IV/06 од 
06.05.2020. године, Закључка Штаба за 
ванредне ситуације за територију општине 
Неготин, број: 870-35-2/2020-IV/06 од 
07.05.2020. године, распоређују се средства у 
износу од 665.000,00 динара из сталне  
резерве. 

Одлуком о буџету општине Неготин 
за 2020.годину (“Сл. лист општине Неготин”, 
број: 18/2019), у  разделу 5, програму 15 - 
опште услуге локалне самоуправе 0602, 
програмској активности – управљање у 
ванредним ситуацијама  0602-0014, функцији 
220 – цивилна одбрана, средства на позицији 
174 – услуге по уговору, економској 
класификацији 423400 – услуге 
информисања, позицији 175 – 
специјализоване услуге, економској 
класификацији 424900 – остале 
специјализоване услуге  и позицији 177 - 
материјал, економској класификацији 426900 
- материјал за посебне намене,  нису довољна 
за измирење обавеза по приспелим рачунима, 
за набавку добара и услуга у ванредним 
околностима. 

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

РЕШЕЊЕ  ДОСТАВИТИ: Управи 
за трезор Експозитури Неготин,  Одељењу за 
буџет, финансије и локалну пореску 
администрацију  и архиви Општинске управе 
општине Неготин.   
                                                          
Број: 401-330/2020-II/04                  
Дана: 01.07.2020.године                                                              
Н е г о т и н 
                              
                                        

ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
Владимир Величковић,дипл. педагог 

физичке културе,с.р. 
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Република  Србија 
ОПШТИНА НЕГОТИН 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН  
Број: 401-349/2020-II/04 
01.07.2020. године 
Н е г о т и н 
 

На основу члана 61. Закона о 
буџетском систему („Службени гласник 
РС“,број: 54/2009, 73/2010, 101/2010, 
101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 
108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 
103/2015,  99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 
и 72/2019), Уговора о наменским 
трансферима у социјалној заштити, број: 401-
00-00396/87/2020-09 од 30.03.2020. године  
Министарства за рад, запошљавање, борачка 
и социјална питања и наш број: 401-282/2020-
II/07  од 18.05.2020. године,  Решења о плану 
трошења наменског трансфера у социјалној 
заштити број: 401-344/2020-III/07 од 
30.06.2020. године Општинског већа општине 
Неготин и  члана 15. Одлуке о буџету 
општине Неготин за 2020. годину (“Сл. лист 
општине Неготин”, број: 18/2019), 
председник општине Неготин, д о н о с и 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА 
ПРОМЕНУ АПРОПРИЈАЦИЈА 

ОДОБРЕНИХ ЦЕНТРУ ЗА СОЦИЈАЛНИ 
РАД У 2020. ГОДИНИ 

 
I 

 Одобрава се промена апропријација 
Центру за социјални рад, у оквиру законом 
предвиђене могућности, за  раздео 5, програм 
11-социјална и дечија заштита 0901, 
програмску активност – једнократне помоћи 
и други облици помоћи 0901-0001, функцију 
090 – социјална заштита некласификована на 
другом месту, позиција 106, намена – услуге 
по уговору, економска класификација 423500-
стручне услуге у износу од 2.414.000,00 
динара, извор финансирања 07, ради 
обезбеђења средстава за трошење наменског 
трансфера у социјалној заштити. 
 

II 
 Промена апропријације односи се на 

промену у Финансијском плану Центра за 
социјални рад  за 2020. годину тако што се 
умањује: 

 - позиција 106, намена – услуге по 
уговору, економска класификација 423500-
стручне услуге у износу од 2.414.000,00 
динара (извор финансирања 07). 

 
 
 
 

 
III 

  Износ од 2.414.000,00 динара, 
преусмерава се за намене које нису 
планиране у поступку доношења буџета за 
2020.годину а ради обезбеђења средстава за 
трошење наменског трансфера у социјалној 
заштити  на новој позицији 106/1 и 106/2, 
економска класификација 463100-текући 
трансфери осталим нивоима власти: 

      - на позицији 106/1, економска 
класификација  463100-текући  трансфери 
осталим нивоима власти, функционална 
класификација 090-социјална заштита 
некласификована на другом месту, 
програмска активност: дневне услуге у 
заједници 0901-0003, у износу од 2.000.000,00 
динара (извор финансирања 07) и, 

  - на позицији 106/2, економска 
класификација 424900- остале 
специјализоване услуге, функционална 
класификација 090-социјална заштита 
некласификована на другом месту, 
програмска активност: подршка особама са 
инвалидитетом 0901-0008, у износу од 
414.000,00 динара (извор финансирања 07), у 
оквиру раздела 5 и   програма 11-социјална и 
дечија заштита 0901. 

  
IV 

    За износ одобрене промене 
апропријација извршити измене у 
Финансијском плану  Центра за социјални 
рад за 2020.годину. 

 
V 

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

        
VI 

 Сагласност за промену апропријација 
Центру за социјални рад, објавити у 
„Службеном листу општине Неготин“. 
                                                                       

О б р а з л о ж е њ е 
 

Чланом  61.  Закона о буџетском 
систему („Службени гласник РС“, број: 
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 
62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 
68/2015–др. закон, 103/2015, 99/2016, 
113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019) 
регулисано је да се у току године може 
извршити преусмеравање апропријације 
одобрене на име одређеног расхода и издатка 
и из осталих извора могу се мењати без 
ограничења. 

Председник општине доноси решење  
о повећању односно смањењу апропријације 
путем преусмеравања.  
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      Одлуком о буџету општине Неготин 
за 2020.годину („Сл. лист општине Неготин“, 
број:  18/2019), у разделу 5, програму 11-
социјална и дечија заштита 0901, нису 
планиране следеће позиције: позиција 106/1, 
економска класификација  463100-текући  
трансфери осталим нивоима власти, 
функционална класификација 090-социјална 
заштита некласификована на другом месту, 
програмска активност: дневне услуге у 
заједници 0901-0003, у износу од 2.000.000,00 
динара (извор финансирања 07) и позиција 
106/2, економска класификација 424900- 
остале специјализоване услуге, функционална 
класификација 090-социјална заштита 
некласификована на другом месту, 
програмска активност: подршка особама са 
инвалидитетом 0901-0008, у износу од 
414.000,00 динара (извор финансирања 07). 

У циљу реализације Уговора о 
наменским трансферима у социјалној 
заштити, број: 401-00-00396/87/2020-09 од 
30.03.2020. године  Министарства за рад, 
запошљавање, борачка и социјална питања и 
наш број: 401-282/2020-II/07  од 18.05.2020. 
године и  Решења о плану трошења 
наменског трансфера у социјалној заштити 
број: 401-344/2020-III/07 од 30.06.2020. 
године Општинског већа општине Неготин 
потребно је извршити промену апропријације 
код Центра за социјални рад за 2020. годину. 

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

РЕШЕЊЕ  ДОСТАВИТИ: Центру 
за социјални рад, Управи за трезор 
Експозитури Неготин, Одељењу за буџет, 
финансије и локалну пореску администрацију 
и архиви Општинске управе. 

 
ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Република Србија 
ОПШТИНА НЕГОТИН 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
Број: 401-357/2020-II/04 
09.07.2020. године 
Н е г о т и  н 
 
 На основу члана 61. Закона о 
буџетском систему („Службени гласник РС“, 
број: 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 
93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 
142/2014, 68/2015-др.закон, 103/2015, 
99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019) 
и члана 15. Одлуке о буџету општине 
Неготин за 2020. годину („Сл. лист општине 
Неготин“, број: 18/2019), председник 
општине Неготин, д о н о с и 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА 
ПРОМЕНУ АПРОПРИЈАЦИЈА 

ОДОБРЕНИХ ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ 
ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

У 2020. ГОДИНИ 
 
I 

Одобрава се промена апропријација 
Општинској управи општине Неготин, у 
оквиру законом предвиђене могућности, до 
10% апропријације, раздео 5, програм 15-
опште услуге локалне самоуправе 0602, 
програмска активност – функционисање 
локалне самоуправе и градских општина 
0602-0001, функција 130-опште услуге, 
позиција 147-зграде и грађевински објекти, 
економска класификација 511300-капитално 
одржавање зграда и објеката у износу од 
300.000,00 динара, извор финансирања 01, 
ради обезбеђења средстава за редован рад 
Општинске управе општине Неготин.  

 
II 

 Измена апропријација ће се 
извршити умањењем позиције Одлуке о 
буџету општине Неготин за 2020. годину, и 
то: 
 - позиција 147 – зграде и грађевински 
објекти, економска класификација 511300 – 
капитално одржавање зграда и објеката у 
износу од 300.000,00 динара, за 1,00%, извор 
финансирања 01. 
 

III 
 Износ од 300.000,00 динара, 
преусмерава се за намене недовољно 
планиране Одлуком о буџету општине 
Неготин за 2020. годину, а ради обезбеђења 
средстава за редован рад Општинске управе 
општине Неготин и то: 
 - на позицији 145-порези, обавезне 
таксе, казне, пенали и камате, економска 
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класификација 482300-новчане казне, пенали 
и  камате. 
 

IV 
 За износ одобрене промене 
апропријације извршити измене 
распоређених средстава на одговарајућим 
позицијама Одлуке о буџету општине 
Неготин за 2020. годину и Финансијског 
плана за рад Општинске управе општине 
Неготин за 2020. годину. 
 

V 
О реализацији дате сагласности 

стараће се Одељење за буџет, финансије и 
локалну пореску администрацију. 

 
VI 

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

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Чланом 61. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник РС“, број: 
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 
62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 
68/2015-др.закон, 103/2015, 99/2016, 
113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019) 
регулисано је да се у току године може 
извршити преусмеравање апропријације 
одобрене на име одређеног расхода и издатка 
у износу до 10% вредности апропријације за 
расход и издатак чији се износ умањује. 
 Председник општине доноси решење 
о повећању односно смањењу апропријације 
путем преусмеравања. 
 Одлуком о буџету општине Неготин 
за 2020. годину („Сл.лист општине Неготин“, 
број: 18/2019), у разделу 5, програму 15 – 
опште услуге локалне самоуправе 0602, 
програмској активности - функционисање 
локалне самоуправе и градских општина 
0602-0001, функције 130-опште услуге, 
позицији 145 -  порези, обавезне таксе, казне, 
пенали и камате, економској класификацији 
482300-новчане казне, пенали и камате, извор 
финансирања 01, нису предвиђена средства за 
плаћање законске затезне камате због 
нереализовања пројекта: Израда пројекта 
санација и рекултивација несанитарне 
депоније смећа – сметлишта, на територији 
општине Неготин, почев од дана пријема 
средстава па до дана поврћаја средстава 
Министарству заштите животне средине, за 
суфинансирање наведеног пројекта.  
 
 

 Из тог разлога и на основу свега 
напред наведеног, одлучено  је као у 
диспозитиву решења.  
 РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: Управи 
за трезор Експозитури Неготин, Одељењу за 
буџет, финансије и локалну пореску 
администрацију и архиви Општинске управе 
општине Неготин. 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
Владимир Величковић,дипл.педагог физичке 

културе,с.р. 
 

 
Република  Србија 
ОПШТИНA НЕГОТИН 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН  
Број: 401-367/2020-II/04 
15.07.2020. године 
Н е г о т и н 
 

На основу члана 61. Закона о 
буџетском систему („Службени гласник 
РС“,број: 54/2009, 73/2010, 101/2010, 
101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 
108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 
103/2015,  99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 
и 72/2019)  и  члана 15. Одлуке о буџету 
општине Неготин за 2020. годину (“Сл. лист 
општине Неготин”, број: 18/2019), 
председник општине Неготин, д о н о с и 
 
 

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

ОДОБРЕНИХ ОШ  “ПАВЛЕ ИЛИЋ 
ВЕЉКО“ ПРАХОВО У 2020.  ГОДИНИ 

 
I 

 Одобрава се промена апропријација 
основној школи “Павле Илић Вељко” 
Прахово, у оквиру законом предвиђене 
могућности до 10 % апропријације,  за раздео 
5, Програм 9-основно образовање и 
васпитање 2002, програмску активност - 
функционисање основних школа 2002-0001,  
функцију 912 – Основно образовање, 
позиција 102, извор финансирања 01, наменe 
– стални трошкови, економска класификација 
421200 –енергетске услуге у износу од 
62.000,00 динара, ради обезбеђења средстава 
за редован рад ОШ “Павле Илић Вељко” 
Прахово у 2020.години. 

II 
 Промена апропријације односи се на 

промену у финансијском плану ОШ “Павле 
Илић Вељко” Прахово за 2020. годину тако 
што се умањује: 

- намена -  стални трошкови, 
економска класификација 421200 – 
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енергетске услуге, за 4,40%, у износу од 
62.000,00 динара, извор финансирања 01. 

 III 
  Износ од 62.000,00 динара, 
преусмерава се за намене недовољно 
планиране у финансијском плану буџетског 
корисника за 2020. годину а ради  обезбеђења 
средстава  за редован рад ОШ “Павле Илић 
Вељко” Прахово у 2020. години и то за 
намену – социјална давања запосленима 
економској класификацији 414300 – 
отпремнине и помоћи, у оквиру раздела, 
главе, програма, програмске активности и 
функције из става 1. овог решења. 

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

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

VI 
 Сагласност за промену апропријација 
ОШ “Павле Илић Вељко” Прахово, објавити 
у „Службеном листу општине Неготин“. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
Чланом 61. Закона о буџетском 

систему („Службени гласник РС“,број: 
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 
62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 
68/2015 – др. закон, 103/2015, 99/2016, 
113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019)  
регулисано је да у току године може се 
извршити преусмеравање апропријације 
одобрене на име одређеног расхода и издатка 
у износу до 10% вредности апропријације за 
расход и издатак чији се износ умањује.  

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

Одлуком о буџету општине Неготин 
за 2020. годину („Сл. лист општине Неготин“, 
број:  18/2019), у разделу 5, програму 9-
основно образовање и васпитање 2002, 
програмској активности - функционисање 
основних школа 2002-0001, функцији 912 – 
Основно образовање, на позицији 102, 
намени – социјална давања запосленима, 
економској класификацији 414300 – 
отпремнине и помоћи, извор финансирања 01, 
нису предвиђена средства за социјална 
давања запосленима, помоћ у случају смрти 
запосленог или члана уже породице ОШ 
“Павле Илић Вељко” Прахово у 2020.години. 

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

РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: ОШ 
“Павле Илић Вељко” Прахово, Управи за 
трезор Експозитури Неготин, Одељењу за 
буџет, финансије и локалну пореску 
администрацију и архиви Општинске управе.  

 
ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ НЕГОТИН                                                                   

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

 
На основу члана 70. Закона о буџетском 

систему („Службени гласник РС“,број: 
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 
62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 
68/2015 – др. закон,103/2015, 99/2016, 
113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019),члана 
44. тачка 3. и 5. Закона о локалној самоуправи 
(„Сл. гласник РС“ бр. 129/2007, 83/2014-др. 
закон, 101/2016-др. закон и 47/2018), члана 
65. став 1. тачка 3. и  9.  Статута општине 
Неготин („Службени лист општине Неготин“ 
број: 4/2019) и члана 16. Одлуке о буџету 
општине Неготин за 2020. годину (“Сл. лист 
општине Неготин”, број: 18/2019),  
председник општине Неготин,  д о н о с и 
       

Р Е Ш Е Њ Е 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 
I 

 Из  средстава  утврђених  Одлуком о 
буџету општине Неготин за 2020.годину (“Сл. 
лист општине Неготин”,број: 18/2019), у 
разделу 5.- Општинска управа, програм 15-
опште услуге локалне самоуправе 0602, 
програмска активност – стална буџетска 
резерва 0602-0010, функција 111 – извршни и 
законодавни органи, позиција 172, економска 
класификација 499100 – средства резерве – 
стална резерва, одобравају се средства у 
износу од 229.000,00 динара.  

II 
Средства из става 1.овог решења 

распоређују се у оквиру  раздела 5 - 
Општинска управа, програма 15 - опште 
услуге локалне самоуправе  0602, програмске 
активности –управљање у ванредним 
ситуацијама 0602-0014, функције 220 – 
цивилна одбрана, позиције 174 – услуге по 
уговору, нова економска класификација 
423700 - репрезентација, за услугу смештаја и 
исхране припадника војске Србије по 
Закључку Штаба за ванредне ситуације за 
територију општине Неготин, број: 870-15-
2/2020-IV/06 од 29.03.2020.године. 
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III 
             О извршењу овог решења стараће се 
Одељење за буџет, финансије и локалну 
пореску администрацију. 

IV 
 Решење ступа на снагу даном 
доношења и решење објавити у „Службеном 
листу општине Неготин“. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

На основу Закључка Штаба за 
ванредне ситуације за територију општине 
Неготин, број: 870-15-2/2020-IV/06 од 
29.03.2020. године, распоређују се средства у 
износу од 229.000,00 динара из сталне  
резерве. 

Одлуком о буџету општине Неготин 
за 2020.годину (“Сл. лист општине Неготин”, 
број: 18/2019), у  разделу 5, програму 15 - 
опште услуге локалне самоуправе 0602, 
програмској активности  – управљање у 
ванредним ситуацијама  0602-0014, функцији 
220 – цивилна одбрана, средства на позицији 
174 – услуге по уговору (средства 
распоредити на новој економској 
класификацији 423700 – репрезентација),  
нису довољна за измирење обавеза по рачуну 
број: 050/20 од 02.07.2020. године, за услугу 
смештаја и исхране припадника војске Србије 
по Закључку Штаба за ванредне ситуације за 
територију општине Неготин, број: 870-15-
2/2020-IV/06 од 29.03.2020.године. 

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

РЕШЕЊЕ  ДОСТАВИТИ:  Управи 
за трезор Експозитури  Неготин,  Одељењу за 
буџет, финансије и локалну пореску 
администрацију  и архиви Општинске управе 
општине Неготин.   
                                                 
Број: 401-368/2020-II/04                  
Дана: 15.07.2020. године                                                              
Н е г о т и н 
                                          
                                                      

ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
Владимир Величковић,дипл. педагог 

физичке културе,с.р. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

На основу члана 69. Закона о 
буџетском систему („Службени гласник 
РС“,број: 54/2009, 73/2010, 101/2010, 
101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 
108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. 
закон,103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 
31/2019 и 72/2019), члана 44. тачка 3. и 5. 
Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник 
РС“ бр. 129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016-
др. закон и 47/2018), члана 65. став 1. тачка 3. 
и 9. Статута општине Неготин („Службени 
лист општине Неготин“број: 4/2019), Уговора 
о закупу маркетинг времена на РТВ Пинку, 
број: 135/20 од 10.06.2020.године и члана 16. 
Одлуке о буџету општине Неготин за 2020. 
годину  (“Сл. лист општине Неготин”, број: 
18/2019), председник општине Неготин, 
 д о н о с и 
       

Р Е Ш Е Њ Е 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 
I 

Из средстава утврђених  Одлуком о 
буџету општине Неготин за 2020.годину (“Сл. 
лист општине Неготин”, број: 18/2019), у 
разделу 5- Општинска управа, програм 15-
опште услуге локалне  самоуправе 0602, 
програмска активност – текућа буџетска 
резерва 0602-0009, функција 130 – опште 
услуге, позиција 171, економска 
класификација 499100 – средства резерве – 
текућа резерва, одобравају се средства у 
износу од 597.000,00 динара Туристичкој 
организацији општине Неготин.  

II 
 Средства из става 1. овог решења 
распоређују се у оквиру раздела 5, глава 2, 
програм 4-развој туризма 1502, програмска 
активност: управљање развојем туризма 1502-
0001, функција 473 – туризам, на позицији 
202, економској класификацији 423000 – 
услуге по уговору, економској класификацији 
на четвртом нивоу 423400 – услуге 
информисања. 

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

IV 
 Решење ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у „Службеном листу 
општине Неготин“. 
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О б р а з л о ж е њ е 
 

                 На основу Обавештења  
председника  oпштине о доношењу решења 
из текуће  резерве за 2020. годину, број: 401-
406/2020-IV/04 од 10.08.2020. године за 
одобравањем додатних средстава за редован 
рад Туристичке организације општине 
Неготин, захтева број: 157/20 од 10.08.2020. 
године, Уговора о закупу маркетинг времена 
на РТВ Пинку, број: 135/20 од 10.06.2020. 
године (Туристичка организација ОН) и 
18/2020 од 10.06.2020.године (ЗА МЕДИА 
ДОО Зајечар), Рачуна број:17/2020 од 
22.06.2020.године, Извештаја о реализацији 
Уговора број: 20/2020 од 22.06.2020.године 
(ЗА МЕДИА ДОО Зајечар), одобравају се  
додатна  средства у износу  од  597.000,00 
динара из текуће  буџетске резерве.  

Одлуком о буџету општине Неготин 
за 2020.годину („Сл. лист општине Неготин“, 
број: 18/2019), у разделу 5, глави 2-
Туристичка организација Неготин, програму 
4-развој туризма 1502, програмској 
активности: управљање развојем туризма 
1502-0001, функцији 473 – туризам, 
планирана средства на позицији 202, 
економска класификација 423000 – услуге по 
уговору, економска класификација на 
четвртом нивоу 423400 – услуге 
информисања, недовољна су  за финансирање 
услуге закупа маркетинг времена на РТВ 
Пинку. 

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

Решење  доставити: Управи за 
трезор Експозитури Неготин, Туристичкој 
организацији општине Неготин, Одељењу за 
буџет, финансије и локалну пореску 
администрацију и архиви Општинске управе 
општине Неготин.   

 
Број: 401-406/2020-II/04                  
Дана: 10.08.2020. године                                                              
Н е г о т и н 
 

ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
Владимир Величковић, дипл. педагог 

физичке културе,с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Република  Србија 
ОПШТИНА НЕГОТИН 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН  
Број: 401-407/2020-II/04 
10.08.2020. године 
Н е г о т и н 
 

На основу члана 61. Закона о 
буџетском систему („Службени гласник 
РС“,број: 54/2009, 73/2010, 101/2010, 
101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 
108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 
103/2015,  99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 
и 72/2019)  и  члана 6. Одлуке о буџету 
општине Неготин за 2020. годину (“Сл. лист 
општине Неготин”, број: 18/2019), 
председник општине Неготин, д о н о с и 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА 
ПРОМЕНУ АПРОПРИЈАЦИЈА 

ОДОБРЕНИХ ИСТОРИЈСКОМ АРХИВУ 
У 2020. ГОДИНИ 

 
I 

 Одобрава се промена апропријација 
Историјском архиву Неготин, у оквиру  
законом  предвиђене  могућности,  раздео 5,  
глава 3,  програм  13-развој културе и 
информисања  1201, програмска активност - 
функционисање локалних установа културе 
1201-0001, функција 820 – услуге културе, 
позиција 234-специјализоване услуге, 
економска класификација 424200 – услуге 
образовања, културе и спорта, у износу од 
15.000,00 динара, извор финансирања 04, 
ради обезбеђења средстава за редован рад 
Историјског архива Неготин. 

II 
 Измена апропријација ће се 
извршити умањењем позиције Одлуке о 
буџету општине Неготин за 2020.годину, и 
то: 
   - позиција 234, економска 
класификација 424200 – услуге образовања, 
културе и спорта, у износу од 15.000,00 
динара, извор финансирања 04, ради 
обезбеђења средстава за редован рад 
Историјског архива Неготин. 

III 
Износ  од  15.000,00  динара, 

преусмерава се за намене недовољно 
планиране Одлуком о буџету општине 
Неготин за 2020.годину, а  ради обезбеђења 
средстава  за рад  Историјског архива 
Неготин за 2020.годину и то:  

-на позицији 236, економска  
класификација  426800 – материјал за 
одржавање хигијене и угоститељство у 
износу од 15.000,00 динара, извор 
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финансирања 04, у оквиру раздела, главе, 
програма, програмске активности и функције 
из става 1. овог решења. 

IV 
За износ одобрене промене 

апропријација извршити измене 
распоређених средстава на одговарајућим 
позицијама Одлуке о буџету општине 
Неготин за 2020. годину  и  Финансијског 
плана за  рад  Историјског архива Неготин за 
2020. годину.                                     

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

VI 
 Сагласност за промену апропријација 
Историјског архива Неготин, објавити у 
„Службеном листу општине Неготин“. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Чланом  61.  Закона о буџетском 
систему („Службени гласник РС“,број: 
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 
62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 
68/2015 – др. закон, 103/2015,  99/2016, 
113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019)  )  
регулисано је да у току године може се 
извршити преусмеравање апропријације 
одобрене на име одређеног расхода и издатка 
и из осталих извора могу се мењати без 
ограничења. 

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

Одлуком о буџету општине Неготин 
за 2020.годину („Сл. лист општине Неготин“, 
број:   18/2019),  у  разделу 5, глави 3,  
програму 13-развој културе и информисања  
1201, програмској активности - 
функционисање локалних установа културе 
1201-0001, функцији 820 – услуге културе, на 
позицији 236, економској  класификацији 
426800 – материјал за одржавање хигијене и 
угоститељство, извор финансирања 04, нису 
предвиђена довољна средства за редован рад 
Историјског архива Неготин. 

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

РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: 
Историјском архиву Неготин, Управи за 
трезор Експозитури Неготин, Одељењу за 
буџет, финансије и локалну пореску 
администрацију и архиви Општинске управе 
општине Неготин.  

                                                                    
ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

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

Република  Србија 
ОПШТИНА НЕГОТИН 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН  
Број: 401-401/2020-II/04 
10.08.2020. године 
Н е г о т и н 
 

На основу члана 61. Закона о 
буџетском систему („Службени гласник 
РС“,број: 54/2009, 73/2010, 101/2010, 
101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 
108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 
103/2015,  99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 
и 72/2019), Решења број: 401-400/2020-IV/04 
од 10.08.2020.године  и  члана 15. Одлуке о 
буџету општине Неготин за 2020. годину 
(“Сл. лист општине Неготин”, број: 18/2019), 
председник општине Неготин, д о н о с и 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА 
ПРОМЕНУ АПРОПРИЈАЦИЈА 

ОДОБРЕНИХ ОПШТИНСКОЈ  УПРАВИ  
ОПШТИНЕ НЕГОТИН  У 2020. ГОДИНИ 

 
I 

 Одобрава се промена апропријација 
Општинској управи  општине Неготин, у 
оквиру  законом  предвиђене  могућности, до 
10% апропијације, раздео 5-општинска 
управа,  програм  7- организација саобраћаја 
и саобраћајна инфраструктура 0701, 
програмска активност-управљање и 
одржавање саобраћајне инфраструктуре 0701-
0002, функција 620–развој заједнице, 
позиција 100-зграде и грађевински објекти, 
економска класификација 511300-капитално 
одржавање зграда и објеката у износу од 
2.138.000,00  динара, 2,10%, извор  
финансирања 01, ради обезбеђења средстава 
за редован рад Општинске управе општине 
Неготин. 

II 
 Измена апропријација ће се 
извршити умањењем позиције Одлуке о 
буџету општине Неготин за 2020.годину, и 
то: 

 - позиција 100 - зграде и грађевински 
објекти, економска класификација 511300- 
капитално одржавање зграда и објеката у 
износу од 2.138.000,00  динара, за 2,10%, 
извор финансирања 01.  

III 
Износ  од  2.138.000,00 динара, 

преусмерава се за намене недовољно 
планиране Одлуком о буџету општине 
Неготин за 2020.годину, а ради обезбеђења 
средстава  за  редован  рад  Општинске 
управе општине Неготин и то на позицији 
115/1, економска класификација 463000-
трансфери осталим нивоима власти, 
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економска класификација на четвртом нивоу 
463200-капитални трансфери осталим 
нивоима власти, извор финансирања 01, у 
оквиру раздела 5, програма 12 – здравствена 
заштита 1801, програмске  активности – 
спровођење активности из области друштвене 
бриге за јавно здравље 1801-0003, функције 
740-услуге јавног здравства. 

IV 
 За износ одобрене промене 
апропријација извршити измене 
распоређених средстава на одговарајућим 
позицијама Одлуке о буџету општине 
Неготин за 2020.годину  и Финансијског 
плана за рад Општинске управе  општине 
Неготин за 2020. годину. 

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

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

О б р а з л о ж е њ е 
 

Чланом 61. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник РС“, број: 
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 
62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 
68/2015 – др. закон, 103/2015, 99/2016, 
113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019)  
регулисано је да у току године може се 
извршити преусмеравање апропријације 
одобрене на име одређеног расхода и издатка  
у износу до 10% вредности апропијације за 
расход и издатак чији се износ умањује.  

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

Одлуком о буџету општине Неготин 
за 2020.годину („Сл. лист општине Неготин“, 
број:   18/2019), у разделу 5, програму 12– 
здравствена заштита 1801, програмскoj  
активности – спровођење активности из 
области друштвене бриге за јавно здравље 
1801-0003, функцији 740- услуге јавног 
здравства, позицији 115/1, економској 
класификацији 463000- трансфери осталим 
нивоима власти, економској класификацији 
на четвртом нивоу 463200-капитални 
трансфери осталим нивоима власти, извор 
финансирања 01, нису предвиђена средства за 
учешће општине Неготин (16,19%), као једне 
од потписнице у финансирању заједничке 
набавке и давање на коришћење Заводу за 
јавно здравље „Тимок“ Зајечар лабораторије 
за PCR тестирање намењене за потребе 
грађана страна потписница, са циљем 

умањења кашњења резултата тестова 
упућених у референтне лабораторије града 
Београда и ефикаснијем сузбијању ширења 
пандемије вируса COVID 19.    

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

РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: Управи 
за трезор Експозитури Неготин, Одељењу за 
буџет, финансије и локалну пореску 
администрацију и архиви Општинске управе 
општине Неготин.  

 
 

ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
Владимир Величковић, дипл. педагог 

физичке културе,с.р. 
 
 

Република Србија 
ОПШТИНА НЕГОТИН 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
Број: 401-412/2020-II/04 
12.08.2020. године 
Н е г о т и  н 
 
 На основу члана 61. Закона о 
буџетском систему („Службени гласник РС“, 
број: 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 
93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 
142/2014, 68/2015-др.закон, 103/2015, 
99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019) 
и члана 15. Одлуке о буџету општине 
Неготин за 2020. годину („Сл. лист општине 
Неготин“, број: 18/2019), председник 
општине Неготин, д о н о с и 
 
 

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

ОДОБРЕНИХ ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ 
ОПШТИНЕ НЕГОТИН У 2020. ГОДИНИ 

 
I 

Одобрава се промена апропријација 
Општинској управи  општине Неготин, у 
оквиру  законом  предвиђене  могућности, до 
10% апропијације, раздео 5-општинска 
управа, програм 7 - организација саобраћаја и 
саобраћајна инфраструктура 0701, 
програмска активност-управљање и 
одржавање саобраћајне инфраструктуре 0701-
0002, функција 620–развој заједнице, 
позиција 100-зграде и грађевински објекти, 
економска класификација 511300-капитално 
одржавање зграда и објеката у износу од 
320.000,00 динара, извор  финансирања 01, 
ради обезбеђења средстава за редован рад 
Општинске управе општине Неготин. 
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II 
 Измена апропријација ће се 
извршити умањењем позиције Одлуке о 
буџету општине Неготин за 2020.годину, и 
то: 

 - позиција 100 - зграде и грађевински 
објекти, економска класификација 511300- 
капитално одржавање зграда и објеката у 
износу од 320.000,00  динара, за 0,32%, извор 
финансирања 01.  

III 
 Износ од 320.000,00 динара, 
преусмерава се за намене недовољно 
планиране Одлуком о буџету општине 
Неготин за 2020. годину, а ради обезбеђења 
средстава за редован рад Општинске управе 
општине Неготин и то: 
 - на позицији 106/2, економска 
класификација 424000-специјализоване 
услуге, економска класификација на четвртом 
нивоу 424900-остале специјализоване услуге, 
извор финансирања 01, у оквиру програма 11-
социјална и дечија заштита 0901, програмске 
активности – подршка особама са 
инвалидитетом 0901-0008, функције 090-
социјална заштита некласификована на 
другом месту. 

IV 
 За износ одобрене промене 
апропријације извршити измене 
распоређених средстава на одговарајућим 
позицијама Одлуке о буџету општине 
Неготин за 2020. годину и Финансијског 
плана за рад Општинске управе општине 
Неготин за 2020. годину. 

V 
О реализацији дате сагласности 

стараће се Одељење за буџет, финансије и 
локалну пореску администрацију. 

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

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Чланом 61. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник РС“, број: 
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 
62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 
68/2015-др.закон, 103/2015, 99/2016, 
113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019) 
регулисано је да се у току године може 
извршити преусмеравање апропријације 
одобрене на име одређеног расхода и издатка 
у износу до 10% вредности апропријације за 
расход и издатак чији се износ умањује. 
 Председник општине доноси решење 
о повећању односно смањењу апропријације 
путем преусмеравања. 

 Одлуком о буџету општине Неготин 
за 2020. годину („Сл.лист општине Неготин“, 
број: 18/2019), у разделу 5, програму 11-
социјална и дечија заштита 0901, програмској 
активности – подршка особама са 
инвалидитетом 0901-0008, функције 090-
социјална заштита некласификована на 
другом месту, позицији 106/2, економској 
класификацији 424000-специјализоване 
услуге, економској класификацији на 
четвртом нивоу 424900-остале 
специјализоване услуге, извор финансирања 
01, нису предвиђена средства за финансирање 
услуге социјалне заштите - лични пратиоц 
(обука лица и сама услуга).  
 Из тог разлога и на основу свега 
напред наведеног, одлучено  је као у 
диспозитиву решења.  
 РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: Управи 
за трезор Експозитури Неготин, Одељењу за 
буџет, финансије и локалну пореску 
администрацију и архиви Општинске управе 
општине Неготин.  
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
Владимир Величковић,дипл.педагог 

 физичке културе,с.р. 
 

 
Република  Србија 
ОПШТИНА НЕГОТИН 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН  
Број: 401-413/2020-II/04 
12.08.2020. године 
Н е г о т и н 
 

На основу члана 61. Закона о 
буџетском систему („Службени гласник 
РС“,број: 54/2009, 73/2010, 101/2010, 
101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 
108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 
103/2015,  99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 
и 72/2019)  и  члана 15. Одлуке о буџету 
општине Неготин за 2020. годину (“Сл. лист 
општине Неготин”, број: 18/2019), 
председник општине Неготин, д о н о с и 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА 
ПРОМЕНУ 

АПРОПРИЈАЦИЈАОДОБРЕНИХ 
ОПШТИНСКОЈ  УПРАВИ  ОПШТИНЕ 

НЕГОТИН  У 2020. ГОДИНИ 
 

I 
 Одобрава се промена апропријација 
Општинској управи  општине Неготин, у 
оквиру  законом  предвиђене  могућности, до 
10% апропијације, раздео 5,  програм  15- 
опште услуге локалне самоуправе  0602, 
програмска активност-функционисање 
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локалне самоуправе и градских општина  
0602-0001, функција 130–опште услуге, 
позиција 147-зграде и грађевински објекти,  
економска класификација 511300-капитално 
одржавање зграда и објеката у износу од 
1.300.000,00  динара, извор  финансирања 01, 
ради обезбеђења средстава за редован рад 
Општинске управе општине Неготин. 

II 
 Измена апропријација ће се 
извршити умањењем позиције Одлуке о 
буџету општине Неготин за 2020.годину, и 
то: 

 - позиција 147 – зграде и 
грађевински објекти, економска 
класификација 511300- капитално одржавање 
зграда и објеката у износу од 1.300.000,00  
динара, за 4,34%, извор финансирања 01.  

III 
Износ  од  1.300.000,00   динара, 

преусмерава се за намене недовољно 
планиране Одлуком о буџету општине 
Неготин за 2020.годину, а ради обезбеђења 
средстава  за  редован  рад  Општинске 
управе општине Неготин и то 

- на позицији 87, економска 
класификација 424000-специјализоване 
услуге, економска класификација 424600-
услуге очувања животне средине, науке и 
геодетске услуге, у износу од 1.300.000,00 
динара у оквиру раздела 5, програма 5 – 
пољопривреда и рурални развој 0101, 
програмске активности-подршка за 
спровођење пољопривредне политике у 
локалној заједници-комасација на подручју 
дела КО Речка и Чубра општине Неготин 
0101-0001, функције 421-пољопривреда. 

IV 
 За износ одобрене промене 
апропријација извршити измене 
распоређених средстава на одговарајућим 
позицијама Одлуке о буџету општине 
Неготин за 2020.годину  и Финансијског 
плана за рад Општинске управе  општине 
Неготин за 2020. годину. 

V 
О реализацији  дате  сагласности 

стараће се Одељење за буџет, финансије и 
локалну пореску администрацију.                        

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

О б р а з л о ж е њ е 
 

Чланом 61. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник РС“, број: 
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 
62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 

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

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

Одлуком о буџету општине Неготин 
за 2020.годину („Сл. лист општине Неготин“, 
број:   18/2019), у разделу 5, програму 5 – 
пољопривреда и рурални развој 0101, 
програмској активности-подршка за 
спровођење пољопривредне политике у 
локалној заједници-комасација на подручју 
дела КО Речка и Чубра општине Неготин 
0101-0001, функцији 421-пољопривреда, 
позицији 87,  економској класификацији 
424000- специјализоване услуге, економској 
класификацији на четвртом нивоу 424600- 
услуге очувања животне средине, науке и 
геодетске услуге, извор финансирања 01, 
нису предвиђена довољна средства за 
комасацију на подручју дела КО Речка и 
Чубра општине Неготин. 

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

РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: Управи 
за трезор Експозитури Неготин, Одељењу за 
буџет, финансије и локалну пореску 
администрацију и архиви Општинске управе 
општине Неготин. 

 
ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Број 11  Страна 821                      „Службени лист општине Неготин“                          01.09.2020. 
 
      На основу члана 69. Закона о 
буџетском систему („Службени гласник 
РС“,број: 54/2009, 73/2010, 101/2010, 
101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 
108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. 
закон,103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 
31/2019 и 72/2019), члана 44. тачка 3. и 5. 
Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник 
РС“ бр. 129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016-
др. закон и 47/2018), члана 65. став 1. тачка 3. 
и 9. Статута општине Неготин („Службени 
лист општине Неготин“број: 4/2019) и члана 
16. Одлуке о буџету општине Неготин за 
2020. годину  (“Сл. лист општине Неготин”, 
број: 18/2019), председник општине Неготин, 
д о н о с и 
       

Р Е Ш Е Њ Е 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 
I 

Из  средстава  утврђених  Одлуком о 
буџету општине Неготин за 2020.годину (“Сл. 
лист општине Неготин”, број: 18/2019), у 
разделу 5- Општинска управа, програм 15-
опште услуге локалне  самоуправе 0602, 
програмска активност – текућа буџетска 
резерва 0602-0009, функција 130 – опште 
услуге, позиција 171, економска 
класификација 499100 – средства резерве – 
текућа резерва, одобравају се средства у 
износу од 1.960.000,00 динара.  

II 
 Средства из става 1. овог решења 
распоређују се у оквиру раздела 5, програм 
11-социјална и дечија заштита 0901, 
програмска активност-једнократне помоћи и 
други облици помоћи 0901-0001, функција 
090 – социјална заштита некласификована на 
другом месту, на позицији 106, економској 
класификацији 463100 – текући трансфери 
осталим нивоима власти, код корисника 
економска класификација 411100-плате, 
додаци и накнаде запослених у износу од -
1.728.000,00 динара, економска 
класификација 412100-допринос за пензијско 
и инвалидско осигурање у износу од 
145.000,00 динара и 412200-допринос за 
здравствено осигурање у износу од 87.000,00 
динара. 

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

IV 
 Решење  ступа на снагу даном 
доношења и објавитће се у „Службеном 
листу општине Неготин“. 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

На основу Обавештења  председника  
oпштине о доношењу решења из текуће  
резерве за 2020. годину, број: 401-418/2020-
IV/04 од 17.08.2020. године за одобравањем 
додатних средстава за редован рад Центра за 
социјални рад, одобравају се додатна 
средства у износу од 1.960.000,00 динара из 
текуће  резерве.  

Одлуком о буџету општине Неготин 
за 2020.годину („Сл. лист општине Неготин“, 
број: 18/2019), у разделу 5, програму 11-
социјална и дечија заштита 0901, програмској 
активности – једнократне помоћи и други 
облици помоћи 0901-0001, функцији 090 – 
социјална заштита некласификована на 
другом месту, планирана средства на 
позицији 106, економској класификацији 
463100 – текући трансфери осталим нивоима 
власти, код корисника економској 
класификацији 411100 - плате, додаци и 
накнаде запослених, економској 
класификацији 412100 - допринос за 
пензијско и инвалидско осигурање и 
економској класификацији 412200 - допринос 
за здравствено осигурање, недовољнa су за 
финансирање плата и доприноса запослених у 
Центру за социјални рад у 2020. години.  

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

Решење  доставити: Управи за 
трезор Експозитури  Неготин, Центру за 
социјални рад, Одељењу за буџет, финансије 
и локалну пореску администрацију и архиви 
Општинске управе општине Неготин.   
                                              
Број: 401-418/2020-II/04                  
Дана: 17.08.2020. године                                                              
Н е г о т и н 
 

ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
Владимир Величковић, дипл. педагог 

физичке културе,с.р. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



01.09.2020.                              „Службени лист општине Неготин“                   Број  11 страна 822 
 

На основу члана 5.  Закона о 
буџетском систему („Службени гласник 
РС“,број: 54/2009, 73/2010, 101/2010, 
101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 
108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. 
закон,103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 
31/2019 и 72/2019),члана 52. Закона о 
локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 
129/2007,83/2014-др. закон,101/2016-др. закон 
и 47/2018), Уговора о суфинансирању 
трошкова пошумљавања на територији 
општине Неготин  број: 401-00-274/2020-04 
од 16.03.2020. године  Министарства заштите 
животне средине и  члана 29.  Одлуке о 
буџету општине Неготин за 2020. годину  
(“Сл. лист општине Неготин”, број: 18/2019), 
Општинска управа општине Неготин, доноси 
       

Р Е Ш Е Њ Е 
 
I 

У Одлуци о буџету општине Неготин 
за 2020.годину (“Сл. лист општине Неготин”, 
број: 18/2019), члану 6. Посебног дела,у 
разделу 5- Општинска управа, програму 6-
заштита животне средине  0401,уводи се 
Пројекат“  0401-01 под називом „Пројекат 
пошумљавања у циљу стварања 
ветрозаштитног појаса на кп. бр. 5036 и 
5236/2 КО Неготин “ у износу од 1.226.000,00 
динара (извор финансирања 01) и износу од 
3.934.000,00 динара (извор финансирања 07) , 
на основу Уговора о суфинансирању 
трошкова пошумљавања на територији 
општине Неготин  број: 401-00-274/2020-04 
од 16.03.2020. године  за доделу средстава 
Зеленог фонда   Републике Србије. 

 
II 

 Средства из тачке 1. овог Решења 
распоређују се у разделу 5- Општинска 
управа,програму 6-заштита животне средине  
0401,функционална класификација 560-
заштита животне средине некласификована 
на другом месту, уводи се Пројекат“  0401-01 
под називом „Пројекат пошумљавања у циљу 
стварања ветрозаштитног појаса на кп. бр. 
5036 и 5236/2 КО Неготин “, у износу од 
1.226.000,00 динара (извор финансирања 01) 
и износу од 3.934.000,00 динара (извор 
финансирања 07) ,уводи се  нова позиција у 
буџету 95/1,економска класификација  
424000-специјализоване услуге и позиција 
95/2,економска класификација 426000-
материјал,а у складу са Уговором о 
суфинансирању трошкова пошумљавања на 
територији општине Неготин  број: 401-00-
274/2020-04 од 16.03.2020. године  
Министарства заштите животне средине 
Републике Србије. 

 

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

IV 
 Решење  ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се  у „Службеном листу 
општине Неготин“. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Одлуком о буџету општине Неготин 
за 2020.годину („Сл. лист општине Неготин“, 
број: 18/2019), у разделу 5, програму 6-
заштита животне средине  0401,није 
предвиђен и познат у поступку доношења 
буџета Пројекат“   0401-01 под називом 
„Пројекат пошумљавања у циљу стварања 
ветрозаштитног појаса на кп. бр. 5036 и 
5236/2 КО Неготин “  у износу од 
1.226.000,00 динара (извор финансирања 01) 
и износу од 3.934.000,00 динара (извор 
финансирања 07). 

За наведени пројекат учешће 
Министарства заштите животне средине  
Републике Србије  износи 3.934.000,00  
динара и учешће општине Неготин износи 
1.046.000,00 динара за суфинансирање 
трошкова пошумљавања на територији 
општине Неготин и из извора финансирања 
01 износ од 180.000,00 динара за израду 
пројекта за наведену намену и надзор над 
радовима,потребно је у буџету отворити нове 
позиције 95/1, економска класификација  
424000-специјализоване услуге и позиција 
95/2,економска класификација 426000-
материјал. 

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

Решење  доставити: Управи за 
трезор Експозитури  Неготин, Одељењу за 
буџет, финансије и локалну пореску 
администрацију и архиви Општинске управе 
општине Неготин.            

                              
Број: 401-336/2020-IV/04                  
Дана: 25.06.2020. године                                                              
Н е г о т и н 
 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 
ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

Зорица Мијушковић,дипл.прав.,с.р. 
 
 
 
 
 
 



Број 11  Страна 823                      „Службени лист општине Неготин“                          01.09.2020. 
 

На основу члана 5.  Закона о 
буџетском систему („Службени гласник РС“, 
број: 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 
93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 
142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015, 
99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 
72/2019), члана 52. Закона о локалној 
самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 
129/2007,83/2014-др. закон, 101/2016-др. 
закон и 47/2018), Уговора о наменским 
трансферима у социјалној заштити, број: 401-
00-00396/87/2020-09 од 30.03.2020. године  
Министарства за рад, запошљавање, борачка 
и социјална питања и наш број: 401-282/2020-
II/07  од 18.05.2020. године, Решења о плану 
трошења наменског трансфера у социјалној 
заштити број: 401-344/2020-III/07 од 
30.06.2020. године Општинског већа општине 
Неготин  и  члана 29.  Одлуке о буџету 
општине Неготин од за 2020. годину  (“Сл. 
лист општине Неготин”, број: 18/2019), 
Општинска управа општине Неготин, 
 д о н о с и 

Р Е Ш Е Њ Е 
I 

У  Одлуци о буџету општине 
Неготин за 2020. годину (“Сл. лист општине 
Неготин”, број: 18/2019), члану 6. Посебног 
дела, у разделу 5- Општинска управа, 
програму 11-социјална и дечија заштита  
0901, отварају се нове апропријације за 
извршење расхода, програмска активност :  
дневне услуге у заједници 0901-0003, у 
износу од 2.000.000,00 динара (извор 
финансирања 07)    и програмска активност: 
подршка особама са инвалидитетом 0901-
0008, у износу од 414.000,00 динара (извор 
финансирања 07)  на основу Уговора о 
наменским трансферима у социјалној 
заштити, број: 401-00-00396/87/2020-09 од 
30.03.2020. године  Министарства за рад, 
запошљавање, борачка и социјална питања  
Републике Србије и Решења о плану трошења 
наменског трансфера у социјалној заштити 
број: 401-344/2020-III/07 од 30.06.2020. 
године Општинског већа општине Неготин. 

II 
Средства из тачке 1. овог Решења 

распоређују се у разделу 5- Општинска 
управа, програму 11-социјална и дечија 
заштита  0901, функционална класификација 
090-социјална заштита некласификована на 
другом месту, програмска активност: дневне 
услуге у заједници 0901-0003, у износу од 
2.000.000,00 динара (извор финансирања 07)  
и функционална класификација 090-
социјална заштита некласификована на 
другом месту, програмска активност: 
подршка особама са инвалидитетом 0901-
0008, у износу од 414.000,00 динара (извор 
финансирања 07). Уводи се  нова позиција у 

буџету 106/1, економска класификација  
463000- трансфери осталим нивоима власти и 
позиција 106/2, економска класификација 
424000- специјализоване услуге, а у складу са 
Уговором о наменским трансферима у 
социјалној заштити, број: 401-00-
00396/87/2020-09 од 30.03.2020. године  
Министарства за рад, запошљавање, борачка 
и социјална питања  Републике Србије.    

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

IV 
 Решење  ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се  у „Службеном листу 
општине Неготин“. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
Одлуком о буџету општине Неготин 

за 2020.годину („Сл. лист општине Неготин“, 
број: 18/2019), у разделу 5, програму 11-
социјална и дечија заштита  0901, нису 
отворене апропријације за извршење расхода  
у поступку доношења буџета, из тог разлога 
уводи се нова  функционална класификација 
090-социјална заштита некласификована на 
другом месту, програмска активност :  дневне 
услуге у заједници 0901-0003, нова позиција у 
буџету 106/1, економска класификација  
463000-трансфери осталим нивоима власти у 
износу од 2.000.000,00 динара (извор 
финансирања 07) и функционална 
класификација 090-социјална заштита 
некласификована на другом месту, 
програмска активност: подршка особама са 
инвалидитетом 0901-0008, нова позиција у 
буџету 106/2, економска класификација  
424000- специјализоване услуге у износу од 
414.000,00 динара  (извор финансирања 07). 

За наведене програмске активности, 
потребно је у буџету отворити нове позиције 
106/1, економска класификација  463100-
текући трансфери осталим нивоима власти  и 
позиција 106/2, економска класификација 
424900-остале специјализоване услуге. 

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

Решење  доставити: Управи за 
трезор Експозитури  Неготин, Одељењу за 
буџет, финансије и локалну пореску 
администрацију и архиви Општинске управе 
општине Неготин.   
 Број: 401-348/2020-IV/04                  
Дана: 01.07.2020. године                                                              
Н е г о т и н 
 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 
ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

Зорица Мијушковић,дипл.прав.,с.р. 



01.09.2020.                              „Службени лист општине Неготин“                   Број  11 страна 824 
 

На основу члана 5.  Закона о 
буџетском систему („Службени гласник РС“, 
број: 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 
93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 
142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015, 
99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 
72/2019), члана 52. Закона о локалној 
самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 
129/2007,83/2014-др. закон, 101/2016-др. 
закон и 47/2018), Споразума о спровођењу 
поступка заједничке јавне набавке PCR 
ЛАБОРАТОРИЈЕ, број: 404-118/2020-II/07 од 
30.07.2020.године, Одлуке о спровођењу 
поступка заједничке јавне набавке, број: 404-
118/2020-II/07 од 31.07.2020.године, и  члана 
29. Одлуке о буџету општине Неготин за 
2020. годину  (“Сл. лист општине Неготин”, 
број: 18/2019), начелник Општинске управе 
општине Неготин, д о н о с и 
       

Р Е Ш Е Њ Е 
 
I 

У  Одлуци о буџету општине 
Неготин за 2020. годину (“Сл. лист општине 
Неготин”, број: 18/2019), члану 6. Посебног 
дела, у разделу 5- Општинска управа, 
програму 12-здравствена заштита 1801, 
отвара се нова апропријација, програмскa 
активност: спровођење активности у 
областима деловања јавног здравља 1801-
0003, функције 740-услуге јавног здравља, у 
износу од 2.138.000,00 динара, извор 
финансирања 01 на основу Споразума о 
спровођењу поступка заједничке јавне 
набавке PCR ЛАБОРАТОРИЈЕ, број: 404-
118/2020-II/07 од 30.07.2020.године и Одлуке 
о спровођењу поступка заједничке јавне 
набавке, број: 404-118/2020-II/07 од 
31.07.2020.године. 

II 
Средства из тачке 1. овог Решења 

распоређују се у разделу 5- Општинска 
управа, програму 12- здравствена заштита 
1801, програмској активности: спровођење 
активности у областима деловања јавног 
здравља 1801-0003, функцији 740-услуге 
јавног здравља, извор финансирања 01, на 
новој позицији 115/1, економској 
класификацији 463000 – трансфери осталим 
нивоима власти, економска класификација на 
четвртом нивоу 463200 - капитални 
трансфери осталим нивоима власти, а у 
складу са Споразумом о спровођењу 
поступка заједничке јавне набавке PCR 
ЛАБОРАТОРИЈЕ, број: 404-118/2020-II/07 од 
30.07.2020.године и Одлуком о спровођењу 
поступка заједничке јавне набавке, број: 404-
118/2020-II/07 од 31.07.2020.године. 

 
 

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

IV 
 Решење  ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се  у „Службеном листу 
општине Неготин“. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Одлуком о буџету општине Неготин 
за 2020.годину („Сл. лист општине Неготин“, 
број: 18/2019), у разделу 5, програму 12- 
здравствена заштита 1801, није отворена 
апропријација за извршење расхода услед 
настале ситуације везане за пандемију заразне 
болести COVID 19 у поступку доношења 
буџета, из тог разлога уводи се програмска 
активност - спровођење активности у 
областима деловања јавног здравља 1801-
0003, нова позиција у буџету 115/1, 
економска класификација 463000-трансфери 
осталим нивоима власти, економска 
класификација на четвртом нивоу 463200 - 
капитални трансфери осталим нивоима 
власти, у износу од 2.138.000,00 динара, 
извор финансирања 01. 

Средства од 2.138.000,00 динара су 
учешће општине Неготин (16,19%), као једне 
од потписнице у финансирању заједничке 
набавке и давање на коришћење Заводу за 
јавно здравље „Тимок“ Зајечар лабораторије 
за PCR тестирање намењене за потребе 
грађана страна потписница, са циљем 
умањења кашњења резултата тестова 
упућених у референтне лабораторије града 
Београда и ефикаснијем сузбијању ширења 
пандемије вируса COVID 19.    

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

Решење  доставити: Управи за 
трезор Експозитури  Неготин, Одељењу за 
буџет, финансије и локалну пореску 
администрацију и архиви Општинске управе 
општине Неготин.   
           
Број: 401-400/2020-IV/04                  
Дана: 10.08.2020. године                                                              
Н е г о т и н 
 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 
ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

Зорица Мијушковић, дипл.прав.,с.р. 
 
 
 
 
 

 



Број 11  Страна 825                      „Службени лист општине Неготин“                          01.09.2020. 
 
  На основу члана 5.  Закона о 
буџетском систему („Службени гласник РС“, 
број: 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 
93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 
142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015, 
99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 
72/2019), члана 52. Закона о локалној 
самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 
129/2007,83/2014-др. закон, 101/2016-др. 
закон и 47/2018), Закључка Владе РС 05 број: 
401-3660/2020 од 07.05.2020. године, захтева 
Општине Неготин број: 451-4/2020-II/07 од 
08.05.2020. године, Уговора о додели 
бесповратне финансијске помоћи за 
самосталне уметнике број: 401-01-275/2020-
03 од 20.05.2020. године Министарства 
културе и информисања, наш број 451-
5/2020- II/07 од 19.05.2020. године, Анекса 
уговора, број: 401-01-275/2020-03/01 од 
01.06.2020. године Министарства културе и 
информисања, наш број 451-6/2020- II/07 од 
05.06.2020. године и  члана 29.  Одлуке о 
буџету општине Неготин за 2020. годину  
(“Сл. лист општине Неготин”, број: 18/2019), 
Општинска управа општине Неготин,  
д о н о с и 
       

Р Е Ш Е Њ Е 
 

I 
У  Одлуци о буџету општине 

Неготин за 2020. годину (“Сл. лист општине 
Неготин”, број: 18/2019), члану 6. Посебног 
дела, у разделу 5- Општинска управа, 
програму 13-развој културе и информисања  
1201, отвара се нова апропријација, 
програмска активност: jачање културне 
продукције и уметничког стваралаштва 1201-
0002, у износу од 108.000,00 динара (извор 
финансирања 07)  на основу Закључка Владе 
РС 05 број: 401-3660/2020 од 07.05.2020. 
године, захтева Општине Неготин број: 451-
4/2020-II/07 од 08.05.2020. године, Уговора о 
додели бесповратне финансијске помоћи за 
самосталне уметнике број: 401-01-275/2020-
03 од 20.05.2020. године Министарства 
културе и информисања, наш број 451-
5/2020- II/07 од 19.05.2020. године и Анекса 
уговора, број: 401-01-275/2020-03/01 од 
01.06.2020. године Министарства културе и 
информисања, наш број 451-6/2020- II/07 од 
05.06.2020. године. 

II 
Средства из тачке 1. овог Решења 

распоређују се у разделу 5- Општинска 
управа, програму 13-развој културе и 
информисања  1201, функционална 
класификација 820-услуге културе, 
програмска активност: jачање културне 
продукције и уметничког стваралаштва 1201-
0002, у износу од 108.000,00 динара (извор 

финансирања 07). Уводи се  нова позиција у 
буџету 120/1, економска класификација  
463000- трансфери осталим нивоима власти, а 
у складу са Закључком Владе РС 05 број: 401-
3660/2020 од 07.05.2020. године, захтевом 
Општине Неготин број: 451-4/2020-II/07 од 
08.05.2020. године, Уговором о додели 
бесповратне финансијске помоћи за 
самосталне уметнике број: 401-01-275/2020-
03 од 20.05.2020. године Министарства 
културе и информисања, наш број 451-
5/2020- II/07 од 19.05.2020. године и Анексом 
уговора, број: 401-01-275/2020-03/01 од 
01.06.2020. године Министарства културе и 
информисања, наш број 451-6/2020- II/07 од 
05.06.2020. године. 

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

IV 
 Решење  ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се  у „Службеном листу 
општине Неготин“. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Одлуком о буџету општине Неготин 
за 2020.годину („Сл. лист општине Неготин“, 
број: 18/2019), у разделу 5, програму 13-
развој културе и информисања  1201, није 
отворена апропријација за извршење расхода  
у поступку доношења буџета, из тог разлога 
уводи се нова  функционална класификација 
820-услуге културе, програмска активност : 
jачање културне продукције и уметничког 
стваралаштва 1201-0002, нова позиција у 
буџету 120/1, економска класификација  
463000-трансфери осталим нивоима власти у 
износу од 108.000,00 динара  (извор 
финансирања 07). 

За наведену програмску активност, 
потребно је у буџету отворити нову позицију 
120/1, економска класификација  463100-
текући трансфери осталим нивоима власти. 

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

Решење  доставити: Управи за 
трезор Експозитури  Неготин, Одељењу за 
буџет, финансије и локалну пореску 
администрацију и архиви Општинске управе 
општине Неготин.   
                                              
Број: 401-351/2020-IV/04                  
Дана: 02.07.2020. године                                                              
Н е г о т и н 
 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 
ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

Зорица Мијушковић,дипл.прав.,с.р. 



01.09.2020.                              „Службени лист општине Неготин“                   Број  11 страна 826 
 

 
С А Д Р Ж А Ј 

 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
 
1. Решење о разрешењу помоћника председника општине     807 
2. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених 
    Општинској управи општине Неготин у 2020. години     807 
3. Решење о давању сагласности за промену апрорпијација одобрених 
     ОШ „Бранко Радичевић“ Неготин у 2020.години     808 
4. Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве     809 
5.   Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених 
    Центру за социјални рад у 2020. години      811 
6.  Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених 
    Општинској управи општине Неготин у 2020. години     812 
7.  Решење о давању сагласности за промену апрорпијација одобрених 
     ОШ „ Павле Илић Вњљко“  Прахово у 2020.години     813 
8.  Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве     814 
9.  Решење о употреби средстава  текуће  буџетске резерве     815 
10. Решење о давању сагласности за промену апрорпијација одобрених 
     Историјском архиву  у 2020.години       816 
11. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених 
       Општинској управи општине Неготин у 2020. години     817 
12. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених 
      Општинској управи општине Неготин у 2020. години     818 
13. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених 
      Општинској управи општине Неготин у 2020. години     819 
14. Решење о употреби средстава  текуће  буџетске резерве    821 
 
 
 
 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
 

 
 
1. Решење          822 
2. Решење          823 
3. Решење          824 
4.Решење          825 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


