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На основу члана 44. Закона о локалној 
самоуправи (,,Сл.гласник РС”, број  129/2007, 
83/2014-др. закон, 101/2016-др. закон и 47/2018), 
члана 65. Статута општине Неготин („Сл.лист 
општине Неготин“, број 4/2019), Правилника о 
начину, критеријумима и поступку доделе средстава 
из буџета општине Неготин за подстицање пројеката 
од јавног интереса које реализују удружења („Сл. 
лист општине Неготин“, број 5/2019), члана 3. став 1. 
и члана 6. став 1. Уредбе о средствима за подстицање 
програма или недостајућег дела средстава за 
финасирање програма од јавног интереса које 
реализују удружења („Сл. гласник РС“, број 
16/2018), Програма за спровођење пољопривредне 
политике и политике руралног развоја општине 
Неготин у 2020. години („Сл.лист општине Неготин“ 
број: 4/2020 ) а у вези члана 39 и 41  Одлуке о буџету 
општине Неготин за 2020. годину („Сл.лист општине 
Неготин“ број 18/2019), председник општине 
Неготин,  д  о  н  о  с  и  
 
 

РЕШЕЊЕ 
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА  ДОДЕЛУ  

СРЕДСТАВА ЗА НЕВЛАДИНЕ 
ОРГАНИЗАЦИЈЕ, УДРУЖЕЊА И ДРУШТАВА 

У 2020. ГОДИНИ ИЗ  ПРОГРАМА ПОДРШКЕ ЗА 
СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ 

ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ 
РАЗВОЈА 

ОПШТИНЕ НЕГОТИН У 2020. ГОДИНИ 
 
 
 

Члан 1. 
 Образује се Комисија за доделу средстава за 
невладине организације,удружења и друштава у 
2020.год. из Програма подршке за спровођење 
пољопривредне политике и политике руралног 
развоја општине Неготин у 2020.години (у даљем 
тексту: Комисија) , у следећем саставу: 
 
1.Весна Лазаревић, Одељење за буџет, финансије 
и локалну пореску администарцију, председник 
Комисије, 

 2.Радица Кукић, Одељење за буџет, финансије и 
локалну пореску администарцију, члан Комисије, 
 3.Слађана Стојановић, Одељење за друштвене 
делатности, привреду и развој, члан Комисије, 
 4.Мартин Поповић, Одељење за друштвене 
делатности, привреду и развој, члан Комисије, 
5.Бранкица Димитријевић, Одељење за 
друштвене делатности, привреду и развој, члан 
Комисије.  
  
 Комисија спроводи поступак доделе 
бесповратних финансијских средстава у укупном 
износу од 500.000,00 динара, из буџета општине 
Неготин („Сл. лист општине Неготин“, број 18/2019), 
са позиције 90, економска класификација 481- 

дотације невладиним организацијама, раздео 5, 
програм 5-пољопривреда и рурални развој 0101, 
Програмска активност – подршка за спровођење 
пољопривредне политике у локалној зајдници 0101-
0001, функција 421 – пољопривреда.  
 Предмет јавног конкурс је реализација мере 
102. Успостављање и јачање удружења у области 
пољопривреде у складу са Програмом подршке за 
спровођење пољопривредне политике и политике 
руралног развоја општине Неготин у 2020. години, и 
у складу са Правилником о утврђивању јавног 
интереса („Службени лист општине Неготин“, бр. 
5/2019) и Одлуком о приоритетним областима од 
јавног интереса за текући период („Службени лист 
општине Неготин“, бр. 5/2019). 
 

Члан 2. 
             Задаци Комисије су следећи: 
 
- припрема и предлаже председнику општине текст 
јавног конкурса за финансирање односно 
суфинансирање пројеката удружења средствима из 
буџета општине Неготин у 2020. години и по 
расписивању од стране председника општине 
Неготин објављује га на званичној интернет 
страници општине Неготин, огласној табли општине 
Неготин и на порталу е-Управа,  
- по службеној дужности, утврђује да ли је удружење 
предлагач пројекта/учесник конкурса уписано у 
регистар надлежног органа, да ли се, према 
статутарним одредбама, циљеви тог удружења 
остварују у области у којој се пројекат реализује, као 
и да ли је рачун тог удружења у блокади,  
- оцењује пријаве пристигле у складу са условима 
конкурса, према критеријумима прописаним 
Правилником о начину, критеријумима и поступку 
доделе средстава из буџета општине Неготин за 
подстицање пројеката од јавног интереса које 
реализују удружења („Сл. лист општине Неготин“, 
број 5/2019),  
- води записник о спроведеном поступку јавног 
конкурса, 
- утврђује прелиминарну листу изабраних пројеката 
и сачињава предлог одлуке о избору пројеката који 
ће се финансирати или суфинансирати из буџета 
општине Неготин, са наведеним износима новчаних 
средстава, и исти доставља председнику општине 
Неготин најкасније 30 дана од дана истека рока за 
подношење пријаве на јавни конкурс,  
- објављује прелимарну листу на званичној интернет 
страници и огласној табли општине Неготин и на 
порталу е-Управа, без одлагања по достављању 
предлога одлуке о избору пројеката који ће се 
финансирати или суфинансирати из буџета општине 
Неготин председнику општине Неготин, 
- по окончању поступка по приговорима, сачињава 
коначни предлог одлуке о избору пројеката који ће 
се финансирати или суфинансирати из буџета 
општине Неготин у року од 3 дана од доношења 



24.06.2020.                              „Службени лист општине Неготин“                   Број  8 страна 329 
 

одлуке о приговору и подноси га председнику 
општине Неготин,  
- објављује Одлуку о избору пројеката коју доноси 
председник општине Неготин на званичној интернет 
страници и огласној табли општине Неготин и на 
порталуе-Управа, без одлагања по њеном доношењу,  
- сачињава текст уговора који се закључује између 
општине Неготин и удружења корисника средстава 
најкасније у року од 15 дана од дана коначности 
одлуке о избору пројеката који ће се финансирати 
или суфинансирати из буџета општине Неготин, 
- прати реализацију пројеката удружења за које су 
одобрена средства у складу са Правилником,  
- реализује мониторинг посете, 
- израђује извештај о мониторинг посетама и 
препоруке за отклањање недостатака као и рокове за 
њихову реализацију и упућује их удружењу 
кориснику средстава,  
- даје сагласност за прерасподелу средстава за 
реализацију планираних активности у оквиру 
одобрених пројеката,  
- спроводи контролу наративног извештаја,  
- врши процену квалитета и успешности пројекта у 
смислу реализације постављених циљева,  
- израђује извештај о реализованој финансијској 
подршци пројектима удружења из буџетских 
средстава општине Неготин у претходној 
календарској години и објављује га на званичној 
интернет страници и огласној табли општине 
Неготин и на порталуе-Управа. 
 

Члан 3. 
Стручне и аминистративно-техничке 

послове за потребе рада Комисије обавља 
Општинска управа општине Неготин-Одељење за 
друштвене делатности, привреду и развој.  

 
Члан 4. 

Решење објавити у „Службеном листу 
општине Неготин“. 
  
 

         Број:  320 - 283 /2020-IV/05 
23.06.2020. године                          
Неготин                                        
 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
Владимир Величковић,с.р. 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

Република  Србија 
ОПШТИНА НЕГОТИН 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН  
Број: 401-313/2020-II/04 
11.06.2020. 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-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 500.000,00  
динара, извор  финансирања 01, ради обезбеђења 
средстава за редован рад Општинске управе општине 
Неготин. 

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

 - позиција 100 - зграде и грађевински 
објекти, економска класификација 511300- 
капитално одржавање зграда и објеката у износу од 
500.000,00  динара, за 0,49%, извор финансирања 01.  

III 
Износ  од  500.000,00 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 165-текуће 
поправке и одржавање, економска класификација 
425100-текуће поправке и одржавање зграда и 
објеката, извор финансирања 01, у оквиру раздела 5, 
програма 15 – опште услуге локалне самоуправе 
0602, програмске  активности – функционисање 
месних заједница 0602-0002, функције 620-развој 
заједнице. 
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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 15– опште услуге 
локалне самоуправе 0602, програмској  активности – 
функционисање месних заједница 0602-0002, 
функцији 620-развој заједнице, позицији 165-текуће 
поправке и одржавање, економској класификацији 
425100- текуће поправке и одржавање зграда и 
објеката, извор финансирања 01, нису предвиђена 
довољна средства за редован рад општинске управе, 
за текуће поправке и одржавање објеката у МЗ. 

 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: 401-314/2020-II/04 
12.06.2020. 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 НАРОДНОЈ 
БИБЛИОТЕЦИ „ДОСИТЕЈ НОВАКОВИЋ“ У 

2020. ГОДИНИ 
 
I 

 Одобрава се промена апропријација 
Народној библиотеци „Доситетеј Новаковић“, у 
оквиру  законом  предвиђене  могућности, до 10% 
апропијације, раздео 5,  глава 3,  програм  13-развој 
културе и информисања  1201, програмска активност 
- функционисање локалних установа културе 1201-
0001, функција 820 – услуге културе, позиција 231, 
економска класификација 421200 – енергетске 
услуге, у износу од 93.000,00 динара, за 6%,  извор 
финансирања 01, ради обезбеђења средстава за 
редован рад Народне библиотеке Доситеј Новаковић 
у Неготину. 

II 
 Измена апропријација ће се извршити 
умањењем позиције Одлуке о буџету општине 
Неготин за 2020.годину, и то: 
   - позиција 231, економска класификација 
421200 – енергетске услуге, у износу од 93.000,00 
динара, за 6%, извор финансирања 01, ради 
обезбеђења средстава за редован рад Народне 
библиотеке „Доситеј Новаковић“. 

III 
Износ  од  93.000,00  динара, преусмерава се 

за намене недовољно планиране Одлуком о буџету 
општине Неготин за 2020.годину, а  ради обезбеђења 
средстава  за рад  Народне библиотеке „Доситеј 
Новаковић“ Неготин за 2020.годину и то:  

-на позицији 233, економска  класификација  
423500 – стручне услуге, извор финансирања 01, у 
оквиру раздела, главе, програма, програмске 
активности и функције из става 1. овог решења. 
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IV 
За износ одобрене промене апропријација 

извршити измене распоређених средстава на 
одговарајућим позицијама Одлуке о буџету општине 
Неготин за 2020. годину  и  Финансијског плана за  
рад  Народне библиотеке „Доситеј Новаковић“ за 
2020. годину.                                     

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

VI 
 Сагласност за промену апропријација 
Народодне библиотеке „Доситеј Новаковић“, 
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, глави 3,  програму 13-развој 
културе и информисања  1201, програмској 
активности - функционисање локалних установа 
културе 1201-0001, функцији 820 – услуге културе, 
на позицији 233, економској  класификацији 423500 
– стручне услуге, извор финансирања 01, нису 
предвиђена довољна средства за редован рад 
Народне библиотеке „Доситеј Новаковић“. 
  Из тог разлога и на основу свега напред 
наведеног, одлучено је као у диспозитиву  решења. 

РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: Народној 
библиотеци „Доситеј Новаковић“, 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: 401-316/2020-II/04 
12.06.2020. 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 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 НАРОДНОЈ 

БИБЛИОТЕЦИ ДОСИТЕЈ НОВАКОВИЋ У 2020. 
ГОДИНИ 

 
I 

 Одобрава се промена апропријација 
народној библиотеци Доситетеј Новаковић, 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 244, економска класификација 
515100 – нематеријална имовина, у износу од 
305.000,00 динара, извор финансирања 04, ради 
обезбеђења средстава за редован рад Народне 
библиотеке „Доситеј Новаковић“ у Неготину. 

II 
 Измена апропријација ће се извршити 
умањењем позиције Одлуке о буџету општине 
Неготин за 2020.годину, и то: 
- позиција 244, економска класификација 515100 – 
нематеријална имовина, у износу од 305.000,00 
динара, извор финансирања 04, ради обезбеђења 
средстава за редован рад Нродне библиотеке 
„Доситеј Новаковић“.  

III 
Износ  од  305.000,00  динара, преусмерава се за 
намене недовољно планиране Одлуком о буџету 
општине Неготин за 2020.годину, а  ради обезбеђења 
средстава  за рад  Народне библиотеке Доситеј 
Новаковић Неготин за 2020.годину и то:  

-на позицији 230, економска  класификација  
416100 – награде запослрнима и остали посебни 
расходи, у износу од 50.000,00 динара, извор 
финансирања 04, у оквиру раздела, главе, програма, 
програмске активности и функције из става 1. овог 
решења. 

-на позицији 236, економска  класификација  
426300 – материјали за образовање и усавршавање 
запослених у износу од 35.000,00 динара, економска  
класификација  426400 – материјали за саобраћај у 
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износу од 20.000,00 динара, економска  
класификација  426600 – материјали за образовање, 
културу и спорт у износу од 100.000,00 динара, извор 
финансирања 04, у оквиру раздела, главе, програма, 
програмске активности и функције из става 1. овог 
решења. 

-на позицији 243, економска  класификација  
512600 – опрема за образовање, науку, културу и 
спорт у износу од 100.000,00 динара, извор 
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  Народне библиотеке Доситеј Новаковић за 2020. 
годину.            

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

VI 
 Сагласност за промену апропријација 
Народодне библиотеке „Доситеј Новаковић“, 
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 230, економској  класификацији 416100 
– награде запослрнима и остали посебни расходи, на 
позицији 236, економској класификацији 426300 – 
материјали за образовање и усавршавање 
запослених, економској  класификацији  426400 – 
материјали за саобраћај, економској  класификацији  
426600 – материјали за образовање, културу и спорт 
и позицији 243, економској класификацији  512600 – 
опрема за образовање, науку, културу и спорт, извор 
финансирања 04, нису предвиђена довољна средства 
за редован рад Народне библиотеке „Доситеј 
Новаковић“. 

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

РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: Народној 
библиотеци „Доситеј Новаковић“, 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. 
 
 
      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 1.000.000,00 
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 -850.000,00 динара, 
економска класификација 412100-допринос за 
пензијско и инвалидско осигурање у износу од 
105.000,00 динара и 412200-допринос за здравствено 
осигурање у износу од 45.000,00 динара. 
 

 



24.06.2020.                              „Службени лист општине Неготин“                   Број  8 страна 333 
 

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: 401-322/2020-IV/04 од 18.06.2020. 
године за одобравањем додатних средстава за 
редован рад Центра за социјални рад, одобравају се 
додатна средства у износу од 1.000.000,00 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 
Центра 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: 401-322/2020-II/04                  
Дана: 18.06.2020. 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: 401-325/2020-II/04 
18.06.2020. 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 МЕСНИМ 

ЗАЈЕДНИЦАМА У 2020. ГОДИНИ 
 
I 

Одобрава се промена апропријација Месним 
заједницама општине Неготин, у оквиру законом 
предвиђене могућности, до 10 % апропријације, 
раздео 5,  глава 1-месне заједнице, програм 15-опште 
услуге локалне  самоуправе  0602, програмска 
активност- функционисање месних  заједница 0602-
0002, функција 620 – развој заједнице, позиција 193-
текуће поправке и одржавање, економска 
класификација  425100- текуће поправке и 
одржавање зграда и објеката, у  износу од  53.000,00 
динара, извор финансирања 01, ради обезбеђења 
средстава за редован рад месне заједнице Поповица, 
општине  Неготин.   

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

 - позиција  193 - текуће поправке и 
одржавање, за 2,65%, економска класификација  
425100- текуће поправке и одржавање зграда и 
објеката, извор финансирања 01, у износу од   
53.000,00 динара. 

III 
 Износ  од  53.000,00  динара, преусмерава се 
за намене недовољно планиране Одлуком о  буџету 
општине Неготин за 2020.годину и Финансијским 
планом  месне  заједнице  Поповица за 2020.годину, 
а ради обезбеђења  средстава  за финансирање  месне 
заједнице Поповица, општине Неготин и то на 
позицији 192 - машине и опрема, економска 
класификација 512200 – административна опрема, а 
у оквиру раздела  5,  главе 1-месне заједнице, 
програма 15-опште услуге локалне  самоуправе  
0602, програмске активности- функционисање 
месних  заједница 0602-0002, функције 160 – опште 
јавне услуге некласификоване на другом месту и 
извора финансирања 01. 
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IV 

За износ одобрене промене апропријација 
извршити измене распоређених средстава на 
одговарајућим позицијама Одлуке о буџету општине 
Неготин за 2020. годину и Финансијског плана  
месне  заједнице Поповица за 2020.годину. 

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

VI 
 Сагласност за промену апропријација 
Mесној заједници Поповица 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 апропријације за расход и издатак чији се 
износ умањује. 

Председнк општине Неготин 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 1 – месне заједнице, 
програму 15-опште услуге локалне самоуправе  0602, 
програмској активности - функционисање месних 
заједница 0602-0002, функцији 160 – опште јавне 
услуге некласификоване на другом месту, позицији 
192-машине и опрема, економској класификацији 
512200- административна опрема, нису предвиђена 
средства за набавку потребне опреме у МЗ 
Поповица. 

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

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

 
 

ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
Владимир Величковић, дипл. педагог физичке 

културе,с.р. 
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