
Број 7  Страна 181                      „Службени лист општине Неготин“                          15.06.2020. 
 

На основу члана 35. став 7. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС", број 72/09, 
81/09-исправка, 64/10-Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 50/13-Одлука УС и 98/13-Одлука УС, 
132/14, 145/14 , 83/2018, 31/2019, 37/2019 и 9/2020), члана 32. тачка 5. Закона о локалној самоуправи 
(“Сл.гласник РС”,бр.129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), и члана 40. тачка 5. Статута 
општине Неготин ("Службени лист општине Неготин", број 4/19), Скупштина општине Неготин, на седници 
одржаној дана 15.6. 2020. године, донела је 
 
 
 

ОДЛУКУ 
О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ “ЛУКА ПРАХОВО”  

 
 

Члан 1. 
 

Доноси се План детаљне регулације “Лука Прахово”. 
 

Члан 2. 
 

  Пана детаљне регулације “Лука Прахово” израдило је  Предузеће за инжењеринг, консалтинг, 
пројектовање и изградњу “СЕТ“ д.о.о. Шабац. ул. Браће Недић 1.,а одговорни урбаниста је Милорад 
Обрадовић , дип.инж.арх. (Бр. лиценце ИКС :200 031403). 

 
Члан 3. 

 
  Саставни део ове Одлуке је  План детаљне регулације “ЛУКА ПРАХОВО” , који се састоји из 
текстуалног и графичког дела. 

 
Члан 4. 

 
Након доношења, текстуални део плана  се објављује у “Службеном листу општине Неготин” и на 

интернет страни Општине Неготин. 
 

 
 
Број: 350-99/2020-I/07 
Дана: 15.6.2020. године 
Неготин  
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
ПРЕДСЕДНИК, 

мр Милан Уруковић,с.р. 

 

 

 

 

 



15.06.2020.                              „Службени лист општине Неготин“                   Број  7 страна 182 



Број 7  Страна 183                      „Службени лист општине Неготин“                          15.06.2020. 
 



15.06.2020.                              „Службени лист општине Неготин“                   Број  7 страна 184 



Број 7  Страна 185                      „Службени лист општине Неготин“                          15.06.2020. 
 



15.06.2020.                              „Службени лист општине Неготин“                   Број  7 страна 186 



Број 7  Страна 187                      „Службени лист општине Неготин“                          15.06.2020. 
 



15.06.2020.                              „Службени лист општине Неготин“                   Број  7 страна 188 



Број 7  Страна 189                      „Службени лист општине Неготин“                          15.06.2020. 
 



15.06.2020.                              „Службени лист општине Неготин“                   Број  7 страна 190 



Број 7  Страна 191                      „Службени лист општине Неготин“                          15.06.2020. 
 



15.06.2020.                              „Службени лист општине Неготин“                   Број  7 страна 192 



Број 7  Страна 193                      „Службени лист општине Неготин“                          15.06.2020. 
 



15.06.2020.                              „Службени лист општине Неготин“                   Број  7 страна 194 



Број 7  Страна 195                      „Службени лист општине Неготин“                          15.06.2020. 
 



15.06.2020.                              „Службени лист општине Неготин“                   Број  7 страна 196 



Број 7  Страна 197                      „Службени лист општине Неготин“                          15.06.2020. 
 



15.06.2020.                              „Службени лист општине Неготин“                   Број  7 страна 198 



Број 7  Страна 199                      „Службени лист општине Неготин“                          15.06.2020. 
 



15.06.2020.                              „Службени лист општине Неготин“                   Број  7 страна 200 



Број 7  Страна 201                      „Службени лист општине Неготин“                          15.06.2020. 
 



15.06.2020.                              „Службени лист општине Неготин“                   Број  7 страна 202 



Број 7  Страна 203                      „Службени лист општине Неготин“                          15.06.2020. 
 



15.06.2020.                              „Службени лист општине Неготин“                   Број  7 страна 204 



Број 7  Страна 205                      „Службени лист општине Неготин“                          15.06.2020. 
 



15.06.2020.                              „Службени лист општине Неготин“                   Број  7 страна 206 



Број 7  Страна 207                      „Службени лист општине Неготин“                          15.06.2020. 
 



15.06.2020.                              „Службени лист општине Неготин“                   Број  7 страна 208 



Број 7  Страна 209                      „Службени лист општине Неготин“                          15.06.2020. 
 



15.06.2020.                              „Службени лист општине Неготин“                   Број  7 страна 210 



Број 7  Страна 211                      „Службени лист општине Неготин“                          15.06.2020. 
 



15.06.2020.                              „Службени лист општине Неготин“                   Број  7 страна 212 



Број 7  Страна 213                      „Службени лист општине Неготин“                          15.06.2020. 
 



15.06.2020.                              „Службени лист општине Неготин“                   Број  7 страна 214 



Број 7  Страна 215                      „Службени лист општине Неготин“                          15.06.2020. 
 



15.06.2020.                              „Службени лист општине Неготин“                   Број  7 страна 216 



Број 7  Страна 217                      „Службени лист општине Неготин“                          15.06.2020. 
 



15.06.2020.                              „Службени лист општине Неготин“                   Број  7 страна 218 



Број 7  Страна 219                      „Службени лист општине Неготин“                          15.06.2020. 
 



15.06.2020.                              „Службени лист општине Неготин“                   Број  7 страна 220 



Број 7  Страна 221                      „Службени лист општине Неготин“                          15.06.2020. 
 



15.06.2020.                              „Службени лист општине Неготин“                   Број  7 страна 222 



Број 7  Страна 223                      „Службени лист општине Неготин“                          15.06.2020. 
 



15.06.2020.                              „Службени лист општине Неготин“                   Број  7 страна 224 



Број 7  Страна 225                      „Службени лист општине Неготин“                          15.06.2020. 
 



15.06.2020.                              „Службени лист општине Неготин“                   Број  7 страна 226 



Број 7  Страна 227                      „Службени лист општине Неготин“                          15.06.2020. 
 



15.06.2020.                              „Службени лист општине Неготин“                   Број  7 страна 228 



Број 7  Страна 229                      „Службени лист општине Неготин“                          15.06.2020. 
 



15.06.2020.                              „Службени лист општине Неготин“                   Број  7 страна 230 



Број 7  Страна 231                      „Службени лист општине Неготин“                          15.06.2020. 
 



15.06.2020.                              „Службени лист општине Неготин“                   Број  7 страна 232 



Број 7  Страна 233                      „Службени лист општине Неготин“                          15.06.2020. 
 



15.06.2020.                              „Службени лист општине Неготин“                   Број  7 страна 234 



Број 7  Страна 235                      „Службени лист општине Неготин“                          15.06.2020. 
 



15.06.2020.                              „Службени лист општине Неготин“                   Број  7 страна 236 



Број 7  Страна 237                      „Службени лист општине Неготин“                          15.06.2020. 
 



15.06.2020.                              „Службени лист општине Неготин“                   Број  7 страна 238 



Број 7  Страна 239                      „Службени лист општине Неготин“                          15.06.2020. 
 



15.06.2020.                              „Службени лист општине Неготин“                   Број  7 страна 240 



Број 7  Страна 241                      „Службени лист општине Неготин“                          15.06.2020. 
 



15.06.2020.                              „Службени лист општине Неготин“                   Број  7 страна 242 



Број 7  Страна 243                      „Службени лист општине Неготин“                          15.06.2020. 
 



15.06.2020.                              „Службени лист општине Неготин“                   Број  7 страна 244 



Број 7  Страна 245                      „Службени лист општине Неготин“                          15.06.2020. 
 



15.06.2020.                              „Службени лист општине Неготин“                   Број  7 страна 246 



Број 7  Страна 247                      „Службени лист општине Неготин“                          15.06.2020. 
 



15.06.2020.                              „Службени лист општине Неготин“                   Број  7 страна 248 



Број 7  Страна 249                      „Службени лист општине Неготин“                          15.06.2020. 
 



15.06.2020.                              „Службени лист општине Неготин“                   Број  7 страна 250 



Број 7  Страна 251                      „Службени лист општине Неготин“                          15.06.2020. 
 



15.06.2020.                              „Службени лист општине Неготин“                   Број  7 страна 252 



Број 7  Страна 253                      „Службени лист општине Неготин“                          15.06.2020. 
 



15.06.2020.                              „Службени лист општине Неготин“                   Број  7 страна 254 



Број 7  Страна 255                      „Службени лист општине Неготин“                          15.06.2020. 
 



15.06.2020.                              „Службени лист општине Неготин“                   Број  7 страна 256 



Број 7  Страна 257                      „Службени лист општине Неготин“                          15.06.2020. 
 



15.06.2020.                              „Службени лист општине Неготин“                   Број  7 страна 258 



Број 7  Страна 259                      „Службени лист општине Неготин“                          15.06.2020. 
 



15.06.2020.                              „Службени лист општине Неготин“                   Број  7 страна 260 



Број 7  Страна 261                      „Службени лист општине Неготин“                          15.06.2020. 
 



15.06.2020.                              „Службени лист општине Неготин“                   Број  7 страна 262 



Број 7  Страна 263                      „Службени лист општине Неготин“                          15.06.2020. 
 



15.06.2020.                              „Службени лист општине Неготин“                   Број  7 страна 264 



Број 7  Страна 265                      „Службени лист општине Неготин“                          15.06.2020. 
 



15.06.2020.                              „Службени лист општине Неготин“                   Број  7 страна 266 



Број 7  Страна 267                      „Службени лист општине Неготин“                          15.06.2020. 
 



15.06.2020.                              „Службени лист општине Неготин“                   Број  7 страна 268 



Број 7  Страна 269                      „Службени лист општине Неготин“                          15.06.2020. 
 



15.06.2020.                              „Службени лист општине Неготин“                   Број  7 страна 270 



Број 7  Страна 271                      „Службени лист општине Неготин“                          15.06.2020. 
 



15.06.2020.                              „Службени лист општине Неготин“                   Број  7 страна 272 



Број 7  Страна 273                      „Службени лист општине Неготин“                          15.06.2020. 
 



15.06.2020.                              „Службени лист општине Неготин“                   Број  7 страна 274 



Број 7  Страна 275                      „Службени лист општине Неготин“                          15.06.2020. 
 



15.06.2020.                              „Службени лист општине Неготин“                   Број  7 страна 276 



Број 7  Страна 277                      „Службени лист општине Неготин“                          15.06.2020. 
 



15.06.2020.                              „Службени лист општине Неготин“                   Број  7 страна 278 



Број 7  Страна 279                      „Службени лист општине Неготин“                          15.06.2020. 
 



15.06.2020.                              „Службени лист општине Неготин“                   Број  7 страна 280 



Број 7  Страна 281                      „Службени лист општине Неготин“                          15.06.2020. 
 



15.06.2020.                              „Службени лист општине Неготин“                   Број  7 страна 282 



Број 7  Страна 283                      „Службени лист општине Неготин“                          15.06.2020. 
 



15.06.2020.                              „Службени лист општине Неготин“                   Број  7 страна 284 



Број 7  Страна 285                      „Службени лист општине Неготин“                          15.06.2020. 
 



15.06.2020.                              „Службени лист општине Неготин“                   Број  7 страна 286 



Број 7  Страна 287                      „Службени лист општине Неготин“                          15.06.2020. 
 



15.06.2020.                              „Службени лист општине Неготин“                   Број  7 страна 288 



Број 7  Страна 289                      „Службени лист општине Неготин“                          15.06.2020. 
 



15.06.2020.                              „Службени лист општине Неготин“                   Број  7 страна 290 



Број 7  Страна 291                      „Службени лист општине Неготин“                          15.06.2020. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15.06.2020.                              „Службени лист општине Неготин“                   Број  7 страна 292 

На основу члана 146. став 4. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 
81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 - УС, 98/13 - УС, 132/14 и 145/14), члана 40. 
тачка 69. Статута oпштине Неготин ("Службени лист Општине Неготин", бр. 4/2019), Скупштина општине 
Неготин, на седници одржаној дана 15.6. 2020. године, донела је  

ОДЛУКУ 
 О ПОСТАВЉАЊУ СПОМЕНИКА НЕНАДУ Д. БАРБУЛОВИЋУ И ОЛИВЕРУ Ч. 

ТАРИЦИЋУ, ВОЈНИЦИМА ПОГИНУЛИМ У НАТО БОМБАРДОВАЊУ 1999. ГОДИНЕ 
 
 

Члан 1. 
 

Споменик Ненаду Д. Барбуловићу и Оливеру Ч. Тарицићу ( у даљем тексту : Споменик), војницима 
погинулим у НАТО бомбардовању 1999. године , поставиће се у Милошеву на к.п.бр. 263 К.О. Милошево. 

Члан 2. 
 

 Споменик ће имати изглед отворене књиге, на чијим ће листовима бити машинским путем, 
ћириличним писмом, исписана именима погинулих војника, постављене на постаменту. 
 На предњој страни постамента биће машинским путем, ћириличним писмом, исписан следећи текст: 
 

„У срцу љубав јача од смрти 
   У глави мисао већа од главе 

                                                                        И то је одбрана земље ....... 
                                                                        Колико је земље иза нас 
                                                                        Толико је снаге у нама 
                                                                        И то је одбрана земље.“ 
                                                                                Бранко Миљковић  
                                                                                               (1934-1961) 
 

Члан 3. 
 

 Средства за постављање Споменика обезбеђена су од стране МЗ Милошево. 
 

Члан 4. 
 

 Постављање Споменика извршиће се по прибављеној сагласности Министарства културе и 
информисања. 

Члан 5. 
 

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

    
Број: 633-3/2020-I/07 
Дана: 15.6.2020. године 
Неготин  
 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
ПРЕДСЕДНИК, 

мр Милан Уруковић,с.р. 
 
 
 
 
 



Број 7  Страна 293                      „Службени лист општине Неготин“                          15.06.2020. 
 

На основу члана 2. став 3. тачка 13, члана 3. став 1. тачка 13. и члана 13. став 1.  Закона о 
комуналним делатностима („Сл.гласник РС“, бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018), члана 3, 4, 15, 16, 17. и 18. 
Уредбе о начину и условима за отпочињање обављања комуналних делатности („Сл. гласник РС“, бр. 
13/2018, 66/2018 и 51/2019), члана 20. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ 
129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др. закон и 47/2018) и члана 40. тачка 19. Статута општине Неготин 
(“Сл. лист општине Неготин”, бр. 04/2019), Скупштина општине Неготин на седници одржаној дана 15.6. 
2020. године,  донела је 
 

ОДЛУКУ 
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ДИМНИЧАРСКИМ УСЛУГАМА НА ТЕРИТОРИЈИ  

ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
 

Члан. 1 
 Овом Одлуком врши се допуна Одлуке о димничарским услугама на територији општине Неготин 
(„Сл. лист општине Неготин“, бр. 32/2018). 
 

Члан 2. 
 После члана 3. додаје се нови члан 3а који гласи:  
 „Јавно предузеће, привредно друштво, предузетник или други привредни субјект (у даљем тексту: 
подносилац захтева), подноси захтев за проверу испуњености услова за отпочињање обављања комуналне 
делатности димничарске услуге министарству надлежном за послове комуналних делатности. 
 Захтев из става 1. овог члана не може садржати и захтеве за проверу испуњености услова за 
отпочињање обављања других комуналних делатности. 
 Захтев из става 1. овог члана садржи: 
1) пословно име подносиоца захтева; 
2) седиште подносиоца захтева; 
3) извод о регистрованим подацима из надлежног регистра; 
4) порески идентификациони број подносиоца захтева; 
5) назив комуналне делатности на коју се захтев односи. 
 Подносилац захтева подноси захтев за проверу испуњености услова за отпочињање обављања 
комуналне делатности димничарске услуге министарству надлежном за послове комуналних делатности пре 
доношења одлуке скупштине јединице локалне самоуправе о поверавању обављања комуналне делатности 
димничарске услуге.“ 
 

Члан 3. 
 После новог члана 3а. додаје се нови члан 3б који гласи:  
 „Захтев за проверу испуњености услова за отпочињање обављања комуналне делатности 
димничарске услуге, поред документације којом се доказује испуњеност посебних услова прописаних за 
комуналну делатност димничарске услуге, обавезно треба да садржи оригинал или копију оверену у складу 
са прописом којим се уређује овера потписа, рукописа и преписа следећих докумената: 
1) оснивачког акта; 
2) општег акта којим је утврђена систематизација радних места, односно извода из тог акта у делу који се 
односи на обављање комуналне делатности димничарске услуге; 
3) уверења надлежног пореског органа којим се потврђује да су измирене све пореске обавезе и обавезе по 
основу доприноса; 
4) акта надлежног органа којим се потврђује да законски заступник подносиоца захтева није правноснажно 
осуђиван за кривично дело које га чини недостојним или неподобним за обављање комуналне делатности 
димничарске услуге; 
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5) доказа о одговарајућем броју стручно оспособљених кадрова за комуналну делатност димничарске услуге 
у складу са Уредбом о начину и условима за отпочињање обављања комуналних делатности („Сл. гласник 
РС“, бр. 13/2018, 66/2018 и 51/2019); 
6) доказа у погледу техничког капацитета за комуналну делатност димничарске услуге у складу са Уредбом о 
начину и условима за отпочињање обављања комуналних делатности („Сл. гласник РС“, бр. 13/2018, 66/2018 
и 51/2019); 
7) доказа о уплати републичке административне таксе за издавање решења. 
 Подносилац захтева одговарајући број стручно оспособљених кадрова доказује достављањем копије 
оверене у складу са прописом којим се уређује овера потписа, рукописа и преписа следећих докумената: 
1) уговора о раду; 
2) дипломе, односно друге документације (уверење, сведочанство); 
3) сертификата, лиценци и друге документације којом се доказује испуњеност посебних услова прописаних 
за комуналну делатност димничарске услуге; 
4) дозвола одговарајуће категорије за управљање машинама и возилима. 
 Подносилац захтева опремљеност у погледу техничког капацитета доказује достављањем копије 
оверене у складу са прописом којим се уређује овера потписа, рукописа и преписа следећих докумената: 
1) доказа о поседовању опреме прописане Уредбом о начину и условима за отпочињање обављања 
комуналних делатности („Сл. гласник РС“, бр. 13/2018, 66/2018 и 51/2019) (саобраћајна дозвола, уговор о 
куповини, уговор о лизингу, уговор о закупу закљученог на најмање 12 месеци и други уговори и пописна 
листа); 
2) доказа о правном основу за коришћење простора намењеног обављању комуналне делатности 
димничарске услуге; 
3) доказа о исправности опреме прописане Уредбом о начину и условима за отпочињање обављања 
комуналних делатности („Сл. гласник РС“, бр. 13/2018, 66/2018 и 51/2019) (гарантни лист, доказ о обављеном 
техничком прегледу, атест и др.). 
 За подносиоца захтева за проверу испуњености услова за отпочињање обављања комуналне 
делатности димничарске услуге, који поред комуналне делатности димничарске услуге за коју подноси 
захтев, обавља још једну или више комуналних делатности, проверава се испуњеност услова за отпочињање 
обављања комуналне делатности димничарске услуге, узимајући у обзир укупан потенцијал расположивих 
кадровских и техничких капацитета за све комуналне делатности.“ 
 

Члан 4. 
 После члана 7. додаје се нови члан 7а који гласи:  
 „Подносилац захтева за проверу испуњености услова за отпочињање обављања комуналне 
делатности димничарске услуге мора да има полису осигурања из комуналне делатности у износу од: 
1) 3.000.000 динара (три милиона динара) до 30.000 корисника; 
2) 10.000.000 динара (десет милиона динара) преко 30.000 корисника. 
 Рок за акредитовање лабораторије за испитивање непропусности димоводних система је шест 
месеци од почетка обављања комуналне делатности димничарске услуге.“ 
 

Члан 5. 
 После члана 8. додаје се нови члан 8а који гласи:  
 „Минимални услови које подносилац захтева за проверу испуњености услова за отпочињање 
обављања комуналне делатности димничарске услуге у погледу техничког капацитета по броју корисника 
услуге мора да испуни су: 
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Ред. 
број Технички капацитет 

Број корисника комуналне услуге 

до 
3.000 

од 
3.000 

до 
10.000 

од 
10.000 

до 
30.000 

од 30.000 до 
60.000 

од 
60.000 

до 
90.000 

преко 
90.000 

1. Комплет основног 
димничарског алата и опреме 

1 1 2 4 9 15 

2. Циркулациона пумпа 1 1 1 3 5 7 

3. Високопритисна пумпа 1 1 2 5 10 15 

4. 
Камера за снимање 
унутрашњости димоводних 
објеката са видеозаписом 

1 1 1 2 3 5 

5. 
Камера за снимање 
унутрашњости вентилационих 
канала са видеозаписом 

1 1 1 2 3 5 

6. Опрема за испитивање 
непропусности димњака 

1 1 1 1 0 0 

7. 
Акредитована лабораторија за 
испитивање непропусности 
димоводних система 

0 0 0 0 1 1 

8. Усисивач за индустрију јачи 
од 1.500 W 

0 0 1 2 3 5 

9. Уређај за механичко уклањање 
наслага у цевима 

0 0 1 1 2 2 

10. Ротациона сајла за скидање 
смоле у димњацима 

1 1 1 2 3 4 

11. 
Робот за чишћење 
вентилационих канала са 
видеозаписом 

0 0 0 0 1 2 

12. Инструмент за мерење 
емисија и степена корисности 

1 1 1 2 3 5 

13. Инструмент за утврђивање 
димног броја 

1 1 1 2 3 5 

14. 

Рачунар са програмом за 
вођење евиденције о 
димоводним системима и 
ложишним уређајима 

0 1 1 1 1 2 

15. 

Рачунар са програмом за 
вођење евиденције о 
вентилационим каналима и 
уређајима 

0 1 1 1 1 2 
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16. Возило за транспорт радника 
и алата 

1 1 2 3 7 

12+1 возило 
на сваких 
додатних 

10.000 
корисника 

17. Површина пословног 
простора у м2 

20 30 40 

40+3 м2 на 
сваких 

додатних 
3.000 

корисника 

70+3 м2 
на сваких 
додатних 

2.000 
корисника 

115+3 м2 
на сваких 
додатних 

2.000 
корисника 

 
 Под комплетом основног димничарског алата и опреме у смислу Уредбе о начину и условима за 
отпочињање обављања комуналних делатности подразумева се: димничарска легитимација, димничарска 
сајла (штосер), ручна четка, продорна сајла (ђилда), кугла на канапу, водилица, шиљасти пробијач, метална 
канта и лопатица, мердевине, мали усисивач за ложишта у домаћинствима, димничарске четке различитих 
димензија, бушилица са наставцима, димничарско огледало, димничарска торбица, батеријска лампа, 
димничарски кључеви, ситан ручни алат, уређај за очитавање угљенмоноксида у просторији и ендоскопска 
камера за дијагностику стања вентилационих канала и уређаја. 
 

Члан 6. 
 После члана 9. додаје се нови члан 9а који гласи:  
 „Минимални услови које подносилац захтева за проверу испуњености услова за отпочињање 
обављања комуналне делатности димничарске услуге у погледу стручне оспособљености кадрова мора да 
испуни су: 
 

Ред. 
број 

Стручна оспособљеност 
кадрова 

Број корисника комуналне услуге 

до 
3.000 

од 
3.000 

до 
10.000 

од 
10.000 

до 
30.000 

од 30.000 до 
60.000 

од 
60.000 

до 
90.000 

преко 
90.000 

1. 
Високо образовање - 
дипломирани инжењер 
машинства или грађевине 

1 1 1 0 0 0 

2. 
Високо образовање - 
дипломирани инжењер 
машинства 

0 0 0 1 1 1 

3. 
Високо образовање - 
дипломирани инжењер 
грађевине 

0 0 0 1 1 1 

4. 
Високо образовање - 
дипломирани инжењер хемије 
или технологије или екологије 

0 0 0 0 1 1 

5. 
Високо образовање - 
дипломирани инжењер 
машинства са лиценцом 430 

0 0 0 0 1 1 

6. Високо образовање - 
дипломирани инжењер са 0 0 0 1 1 1 
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лиценцом 381 

7. 

Високо образовање - 
дипломирани инжењер са 
лиценцом енергетског 
менаџера 

0 0 0 0 0 1 

8. 

Основно или средње 
образовање у трогодишњем 
или четворогодишњем 
трајању и минимум једна 
година искуства у 
димничарским пословима 

2 3 4 

4+1 на 
сваких 

додатних 
3.000 

корисника 

14+1 
на сваких 
додатних 

2.000 
корисника 

25+1 
на сваких 
додатних 

2.000 
корисника 

 
 

Члан 7. 
 

 После члана 18. додаје се нови члан 18а који гласи:  
 „Димничар мора да има димничарску легитимацију коју је дужан да покаже кориснику комуналне 
услуге пре започињања обављања послова. 
 Димничарску легитимацију издаје вршилац комуналне делатности димничарске услуге. 
 Димничар у смислу ове уредбе је лице са средњим димничарским образовањем или лице са 
основним или средњим образовањем у трогодишњем или четворогодишњем трајању и додатном радном 
обуком на радном месту где се обављају послови димничара у привредном друштву које се бави 
димничарском делатности у трајању од најмање једне године.“ 
 

Члан 8. 
 

 Ову Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Неготин“. 
 

 
 

Број: 352-43/2020-I/07 
Дана: 15.6.2020. године 
Неготин 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
ПРЕДСЕДНИК, 

мр Милан Уруковић,с.р. 
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На основу члана 2. став 3. тачка 14, члана 3. став 1. тачка 14. и члана 13. став 1.  Закона о 
комуналним делатностима („Сл.гласник РС“, бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018), члана 3. став 2. Закона о 
добробити животиња ("Сл.гласник РС", бр. 41/2009), члана 46. Закона о ветеринарству („Сл. гласник РС“, бр. 
91/2005, 30/2010, 93/2012 и 17/2019 - др. закон), члана 3, 4, 19, 20, 21, 21а и 22. Уредбе о начину и условима 
за отпочињање обављања комуналних делатности („Сл. гласник РС“, бр. 13/2018, 66/2018 и 51/2019), члана 
20. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др. 
закон и 47/2018) и члана 40. тачка 19. Статута општине Неготин ( “Сл. лист општине Неготин”, бр. 4/2019), 
Скупштина општине Неготин на седници одржаној дана  15.6.2020. године,  донела је 
 

 
ОДЛУКУ 

О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О УСЛОВИМА ДРЖАЊА, ПОСТУПАЊА И ЗАШТИТЕ ДОМАЋИХ 
ЖИВОТИЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

 
 

Члан. 1 
 Овом Одлуком врши се допуна Одлуке о условима држања, поступања и заштите домаћих животиња 
на територији општине Неготин („Сл. лист општине Неготин“, бр. 32/2018). 
 

Члан 2. 
 После члана 32. додаје се нови члан 32а који гласи:  
 „Јавно предузеће, привредно друштво, предузетник или други привредни субјект (у даљем тексту: 
подносилац захтева), подноси захтев за проверу испуњености услова за отпочињање обављања комуналне 
делатности зоохигијене министарству надлежном за послове комуналних делатности. 
 Захтев из става 1. овог члана не може садржати и захтеве за проверу испуњености услова за 
отпочињање обављања других комуналних делатности. 
 Захтев из става 1. овог члана садржи: 
1) пословно име подносиоца захтева; 
2) седиште подносиоца захтева; 
3) извод о регистрованим подацима из надлежног регистра; 
4) порески идентификациони број подносиоца захтева; 
5) назив комуналне делатности на коју се захтев односи. 
 Подносилац захтева подноси захтев за проверу испуњености услова за отпочињање обављања 
комуналне делатности зоохигијене министарству надлежном за послове комуналних делатности пре 
доношења одлуке скупштине јединице локалне самоуправе о поверавању обављања комуналне делатности 
зоохигијене.“ 
 

Члан 3. 
 После новог члана 32.а додаје се нови члан 32б који гласи:  
 „Захтев за проверу испуњености услова за отпочињање обављања комуналне делатности 
зоохигијене, поред документације којом се доказује испуњеност посебних услова прописаних за комуналну 
делатност зоохигијене, обавезно треба да садржи оригинал или копију оверену у складу са прописом којим се 
уређује овера потписа, рукописа и преписа следећих докумената: 
1) оснивачког акта; 
2) општег акта којим је утврђена систематизација радних места, односно извода из тог акта у делу који се 
односи на обављање комуналне делатности зоохигијене; 
3) уверења надлежног пореског органа којим се потврђује да су измирене све пореске обавезе и обавезе по 
основу доприноса; 
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4) акта надлежног органа којим се потврђује да законски заступник подносиоца захтева није правноснажно 
осуђиван за кривично дело које га чини недостојним или неподобним за обављање комуналне делатности 
зоохигијене; 
5) доказа о одговарајућем броју стручно оспособљених кадрова за комуналну делатност зоохигијене у складу 
са Уредбом о начину и условима за отпочињање обављања комуналних делатности („Сл. гласник РС“, бр. 
13/2018, 66/2018 и 51/2019); 
6) доказа у погледу техничког капацитета за комуналну делатност зоохогијене у складу са Уредбом о начину 
и условима за отпочињање обављања комуналних делатности („Сл. гласник РС“, бр. 13/2018, 66/2018 и 
51/2019); 
7) доказа о уплати републичке административне таксе за издавање решења. 
 Подносилац захтева одговарајући број стручно оспособљених кадрова доказује достављањем копије 
оверене у складу са прописом којим се уређује овера потписа, рукописа и преписа следећих докумената: 
1) уговора о раду; 
2) дипломе, односно друге документације (уверење, сведочанство); 
3) сертификата, лиценци и друге документације којом се доказује испуњеност посебних услова прописаних 
за комуналну делатност зоохигијене; 
4) дозвола одговарајуће категорије за управљање машинама и возилима. 
 Подносилац захтева опремљеност у погледу техничког капацитета доказује достављањем копије 
оверене у складу са прописом којим се уређује овера потписа, рукописа и преписа следећих докумената: 
1) доказа о поседовању опреме прописане Уредбом о начину и условима за отпочињање обављања 
комуналних делатности („Сл. гласник РС“, бр. 13/2018, 66/2018 и 51/2019) (саобраћајна дозвола, уговор о 
куповини, уговор о лизингу, уговор о закупу закљученог на најмање 12 месеци и други уговори и пописна 
листа); 
2) доказа о правном основу за коришћење простора намењеног обављању комуналне делатности зоохигијене; 
3) доказа о исправности опреме прописане Уредбом о начину и условима за отпочињање обављања 
комуналних делатности („Сл. гласник РС“, бр. 13/2018, 66/2018 и 51/2019) (гарантни лист, доказ о обављеном 
техничком прегледу, атест и др.). 
 За подносиоца захтева за проверу испуњености услова за отпочињање обављања комуналне 
делатности зоохигијене, који поред комуналне делатности зоохигијене за коју подноси захтев, обавља још 
једну или више комуналних делатности, проверава се испуњеност услова за отпочињање обављања 
комуналне делатности зоохигијене, узимајући у обзир укупан потенцијал расположивих кадровских и 
техничких капацитета за све комуналне делатности.“ 
 

Члан 4. 
 После новог члана 32.б додаје се нови члан 32в који гласи:  
 „Минимални услови које подносилац захтева за проверу испуњености услова за отпочињање 
обављања комуналне делатности зоохигијене у погледу стручне оспособљености кадрова мора да испуни су: 
 

Ред. 
број 

Стручна оспособљеност 
кадрова 

Број 
запослених 

Образовање 

1. Доктор ветеринарске 
медицине 

1 

Стечено високо образовање из научне области 
ветеринарске науке на интегрисаним академским 

студијама, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, мастер 

струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, обуку у 

складу са законом којим се уређује добробит 
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животиња и додатне обуке за поступање са 
споредним производима животињског порекла. 

2. Средње образовање - 
ветеринарски техничар 

2 

Стечено средње образовање у четворогодишњем 
трајању, обуку у складу са законом којим се уређује 
добробит животиња и додатне обуке за поступање са 

споредним производима животињског порекла. 

3. 
Средње образовање у 
трогодишњем или 
четворогодишњем трајању 

2 

Стечено средње образовање у трогодишњем или 
четворогодишњем трајању, обуку у складу са 

законом којим се уређује добробит животиња и 
додатне обуке за поступање са споредним 

производима животињског порекла. 

4. Основно образовање 4 

Основно образовање и обуку у складу са законом 
којим се уређује добробит животиња и додатне 
обуке за поступање са споредним производима 

животињског порекла. 
 
 Додатна радна обука за поступање са споредним производима животињског порекла, у смислу ове 
уредбе, јесте радна обука на радном месту где се обављају послови комуналне делатности зоохигијене, у 
трајању од најмање шест месеци. Додатна радна обука није обавезна за лица која на радном месту обављају 
административне послове.“ 
 

Члан 5. 
 После члана новог 32в додаје се нови члан 32г који гласи:  
 „Подносилац захтева за проверу испуњености услова за отпочињање обављања комуналне 
делатности зоохигијене на територији јединице локалне самоуправе уз захтев доставља и: 
1) доказ о власништву прихватилишта за напуштене животиње које се налази на тој територији јединице 
локалне самоуправе или на територији суседних јединица локалних самоуправа за заједничке потребе или  
2) уговор о збрињавању ухваћених, напуштених и изгубљених животиња са прихватилиштем за напуштене 
животиње које се налази на тој територији јединице локалне самоуправе или на територији суседних 
јединица локалних самоуправа за заједничке потребе.  
 Збрињавање ухваћених, напуштених и изгубљених животиња спроводи се према програму контроле 
и смањења популације напуштених паса и мачака надлежног органа јединице локалне самоуправе. 
 Прихватилиште за напуштене животиње мора да буде одговарајућег капацитета у складу са 
програмом из става 2. овог члана и да испуњава услове у погледу простора, просторија и опреме у складу са 
посебним прописом којим се уређују услови које морају да испуњавају прихватилишта и пансиони за 
животиње, као и да је уписано у регистар објеката, у складу са законом којим се уређује ветеринарство.“ 
 

Члан 6. 
 После новог члана 32г додаје се нови члан 32д који гласи:  
 „Подносилац захтева за проверу испуњености услова за отпочињање обављања комуналне 
делатности зоохигијене уз захтев доставља и доказ о власништву, односно уговор о закупу или лизингу, за 
најмање једно: 
1) возило за транспорт животиња у складу са посебним прописом којим се уређују услови које морају да 
испуњавају прихватилишта и пансиони за животиње; 
2) возило за транспорт споредних производа животињског порекла.“ 
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Члан 7. 
 После новог члана 32д додаје се нови члан 32ђ који гласи:  
 „Подносилац захтева за проверу испуњености услова за отпочињање обављања комуналне 
делатности зоохигијене, поред услова прописаних овом уредбом, мора да испуњава и услове у складу са 
прописима којима се уређује заштита становништва од заразних болести и прописима којима се уређује 
добробит животиња.“ 
 

Члан 8. 
 После новог члана 32ђ додаје се нови члан 32е који гласи:  
 „Подносилац захтева за проверу испуњености услова за отпочињање обављања комуналне 
делатности зоохигијене за послове нешкодљивог уклањања и транспорта лешева животиња са јавних 
површина и објеката за узгој, држање, дресуру, излагање, одржавање такмичења или промет животиња до 
објеката за сакупљање, прераду или уништавање споредних производа животињског порекла на начин који 
не представља ризик по друге животиње, људе или животну средину, мора да испуњава услове прописане 
законом којим се уређује ветеринарство и услове прописане посебним прописом.“ 
 

Члан 9. 
 Ову Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Неготин“. 
 
 

 
Број: 352-44/2020-I/07 
Дана: 15.6.2020. године 
Неготин 
 

 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
ПРЕДСЕДНИК, 

мр Милан Уруковић,с.р. 
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На основу Закона о важењу уредаба које је Влада уз супотпис председника Републике донела за 
време ванредног стања и које је Народна скупштина потврдила ("Службени гласник РС", број 65/2020), 
Одлуке о укидању ванредног стања ("Службени гласник РС", број 65/2020), Закон о накнадама за коришћење 
јавних добара ("Службени гласник РС", бр. 95/2018), Одлуке о висини накнаде за коришћење јавне површине 
(,,Службени лист Општине Неготин, број 2/2019),  члан 40. став 1. тачка 3. Статута општине Неготин 
(“Службени лист општине Неготин”, бр. 4/2019), Скупштина општине Неготин на седници одржаној 
15.6.2020. године, доноси  

 
ОДЛУКУ 

О НАЧИНУ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ 
 
 

Члан 1. 
 

Обвезницима накнаде за коришћење јавне површине за 2020.годину неће бити обрачуната накнада 
за март, април и  шест дана маја 2020.године. 

Обвезницима из става 1. за уплаћен износ накнаде за коришћење јавне површине  за март, април и 6 
дана маја 2020.године биће умањен износ накнаде који ће бити обрачунаван за период од 7.маја 2020. 
године до истека права коришћења јавне површине. 

 
Члан 2. 

 
Општинска управе општине Неготин, Одељења за буџет, финансије и локалну пореску 

администрацију ће непосредно на основу ове одлуке донети решења о задужењу обвезника накнаде за 
коришћење јавне површине. 

 
Члан 3. 

 
Од одредаба ове одлуке изузимају се обвезници накнаде за коришћење јавне површине за 

привредне киоске. 
 

Члан 4. 
 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ,,Службеном листу општине Неготин” 

 

Број: 434-14/2020-I/07 
15.6. 2020.године 
Неготин 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
ПРЕДСЕДНИК 

мр Милан Уруковић,с.р. 
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На основу  члана  члана 46. став 1. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 
81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 
- одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон и 9/2020), члана 32. Правилника о 
садржини , начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ("Службени 
гласник РС", број 32 од 3. маја 2019.),  члана 42. став 1. тачка 6. Статута општине Неготин („Сл. лист 
општине. Неготин“, број 4/2019) и по прибављеном Мишљењу Комисије за планове општине Неготин, 
број: 350-94/2020-IV/02 од 09.06.2020.године, Скупштина општине Неготин на седници одржаној дана 
15.6.2020. године,  доноси 

 
 

ОДЛУКУ 
 О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ У ЗОНИ ДРЖАВНОГ ПУТА IIБ 

РЕДА БР. 400 ОД САОБРАЋАЈНОГ ЧВОРА САМАРИНОВАЦ ДО КРАЈА К.О. ПРАХОВО 
 
 
Члан 1. 

 Приступа се изради Плана детаљне регулације у зони државног пута IIБ  реда број 400 од  
саобраћајног чвора Самариновац до краја К.О. Прахово (У даљем тексту: План детаљне регулације, План) 
 

Члан 2. 
 Обухват Плана детаљне рагулације започиње од саобраћајног чвора Самариновац предложеном 
трасом државног пута II реда (у складу са ПП Општине Неготин) до кружне раскрснице у оквиру К.О. 
Прахово, и даље наставља постојећом трасом државног пута II реда, све до краја К.О. Прахово. 
 Укупна површина оквирног обухвата планског подручја износи око 50 ha. 
 Ова Одлука садржи оквирну границу планског подручја. Коначна граница планског подручја биће 
дефинисана најкасније у фази израде Нацрта плана.  

 
Члан 3. 

 Циљ израде Плана је дефинисање површина јавне намене коридора државног пута, неопходне 
инфраструктурне мреже која ће се наћи у коридору, заштите постојећих мрежа са којима се планирани 
коридор укршта, дефинисање правила уређења и грађења у оквиру обухвата Плана. Овај план ће бити 
основ за експропријацију пољопривредног земљишта на планираном коридору нове трасе државног пута II 
реда, која је предвиђена ПП Општине Неготин, у циљу ефикаснијег и безбеднијег одвијања саобраћаја ван 
насеља Самариновац.  
 

Члан 4. 
 Плански документи ширег подручја, од значаја за израду овог Плана, су:  
• Просторни план Републике Србије од 2010. до 2020.године („Службени гласник РС”, бр.51/11); 
• Регионални просторни план Тимочке крајине („Службени гласник РС”, бр.51/11); 
• Просторни план општине Неготин („Службени лист општине Неготин”, бр.16/11);  
 Услови и смернице за израду Плана детаљне регулације садржани су у следећим плановима и 
документима: 
• План генералне регулације за насеље Прахово (У току је израда Измене Плана генералне 
регулације за насеље Прахово на основу Одлуке о изради Измене Плана генералне регулације за насеље 
Прахово од 29.11.2019.године, („Службени лист општине Неготин”, бр.17/2019) 
  Потребне подлоге за израду Плана су: 
• Планови катастра непокретности РГЗ-а за предметни обухват по граници Плана (ДКП) 

 
 

Члан 5. 
 Начела планирања, коришћења, уређења и заштите простора заснивају се на принципима уређења 
и коришћења простора утврђеним чланом 3. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 
72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 
98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019 - др. Закон), и смерницама датим у 
горе наведеној планској документацији, као и другој законској регулативи.  
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Члан 6. 

 Средства за израду Плана детаљне регулације обезбеђује Еликсир Прахово д.о.о. Прахово. 
 
Члан 7. 

 Саставни део ове Одлуке је графички прилог: Извод из просторног плана општине Неготин и 
Приказ шире ситуације са дефинисаном границом обухвата Плана детаљне регулације 

 
Члан 8. 

 Рок за израду Плана је шест месеци од дана ступања на снагу ове одлуке. 
 
Члан 9. 

 Саставни део ове Одлуке је и решење о неприступању изради Стратешке процене утицаја на 
животну средину Плана детаљне регулације у зони државног пута IIБ реда број 400 од  саобраћајног чвора 
Самариновац до краја К.О. Прахово, број  501-44/2020-IV/02 од 09.06.2020.године.  

 
Члан 10. 

 После доношења одлуке о изради планског документа, а пре израде нацрта планског документа 
који подлеже стручној контроли, носилац израде планског документа организује рани јавни увид. Излагање 
нацрта Плана на  јавни увид врши се после обављене стручне  контроле од стране Комисије за планове 
општине Неготин. Нацрт Плана излаже се на јавни увид у просторијама општине Неготин,  у трајању од 30 
дана од дана оглашавања. Излагање нацрта  Плана на јавни увид, као и време и место одржавања јавне 
седнице, оглашава се у дневном и локалном листу, у централном холу зграде Скупштине општине Неготин 
и на сајту општине Неготин. О излагању нацрта Плана на јавни увид стараће се Одељење за урбанизам, 
грађевинарство и заштиту животне средине Општинске управе општине Неготин. По завршеном јавном 
увиду, Комисија за планове општине Неготин одржава јавну седницу и припрема извештај о обављеном 
јавном увиду у нацрт планског документа. Извештај о стручној контроли нацрта Плана и извештај о 
обављеном јавном увиду представљају саставни део образложења предлога Плана који се упућује 
Скупштини општине Неготин на доношење 
 

Члан 11. 
 Текстуални и графички део Плана се израђује у по четири примерка у аналогном и дигиталном 
облику. 
 

Члан 12.  
 Ову Одлуку објавити у  „Службеном листу општине Неготин“ и Централном регистру  планских 
докумената. 
 

 
Број: 350-100/2020-I/07 
Дана: 15.6.2020. године 
Неготин       

 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
ПРЕДСЕДНИК, 

мр Милан Уруковић,с.р. 
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На основу члана 32. тачка 9. Закон о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС”, бр. 129/2007, 
83/2014-др. закон, 101/2016-др. закон и 47/2018), члана 24. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени 

гласник РС“ брoj: 15/16 и 88/2019) и члана 40. тачка 12. Статута општине Неготин ("Службени лист општине 
Неготин'', број: 4/2019) , Скупштина општине Неготин, на седници одржаној 15.6.2020. године усвојила je 
предлог и донела: 

 

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 
,,БАДЊЕВО”, НЕГОТИН 

 

 
Именује се, Далибор Ранђеловић, дипломирани инжењер пољопривреде, за директора Јавног 

предузећа за комуналне делатности ,,Бадњево”, Неготин, на период од четири године. 
 
Именовани директор је дужан да ступи на функцију у року од осам дана од дана објављивања решења о 
именовању у „Службеном гласнику Републике Србије“. 
 

Решење је коначно. 
 

Решење са образложењем објавити у „Службеном гласнику Републике Србије“, „Службеном листу 
општине Неготин “ и на интернет страници Општине Неготин. 

Образложење 
Скупштина општине Неготин је донела Одлуку о спровођењу јавног конкурса за избор директора 

Јавног предузећа за комуналне делатности ,,Бадњево”, Неготин, бр.111-2/2020-I/07 од 24.01.2020.године, која 
је са текстом јавног конкруса објављена:24. Јануара 2020.године у„Службеном листу општине Неготин“, број 
2/2020, 27. фебруара 2020. године, у ,,Службеном гласнику РС”, број 16/2020, 03. марта 2020. године, у 
дневним новинама „Данас“. Рок за достављање пријава биоје 30. Март 2020. године. 

 

Огласом о јавном конкурсу, између осталог, утврђени су услови за избор директора и докази који се 
достављају уз пријаву, као и да ће сестручна оспособљеност, знања и вештине кандидата оцењивати у 
изборном поступку увидом у доказе који су приложени уз пријаву и усменим разговором са кандидатима 
који испуњавају услове утврђене конкурсом, у складу са Законом којим се уређује правни положај јавних 
предузећа и Уредбом о мерилима за именовање директора јавног предузећа („Сл. Гласник РС“, бр. 65/16). 

 
Комисија за спровођење избора директора јавних предузећа чији је оснивач општина Неготин, 

утврдила је на седници одржаној 12. маја 2020. године да је у року утврђеним јавним конкурсом пристигла 
једна благовремена и потпуна пријава и одредила  списак кандидата међу којима се спроводи изборни 
поступак по Јавном конкурсу за избор директора Јавног предузећа за комуналне делатности „Бадњево“ 
Неготин, и то: Далибор Ранђеловић из Неготина, дипл. инжењер пољопривреде и да се изборни поступак 
спроводи у више делова и обавестила кандидата за директора о времену и месту провере знања немачког 
језика, провере знања рада на рачунара, психолошкe проценe, усмене и писане провере стручне 
оспособљености, знања и вештина, са напоменом да ће се сматрати да је одустао од учешћа у поступку за 
избор директора у случају недоласка у заказано време. 
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Након спроведеног изборног поступка, Комисија је на другој седници одржаној 8. јуна 2020. године 
утврдила и бројчано исказала резултате кандидата, израчунавањем његове просечне оцене, према мерилима 
прописаним Уредбом о мерилима за именовање директора јавног предузећа "Службени гласник РС", број 65 
од 28. јула 2016. године. 

 
Комисија је утврдила ранг листу  кандидата за директора Јавног предузећа за комуналне делатности 

„Бадњево“ Неготин, по Јавном конкурсу објављеном у ,,Службеном гласнику РС" бр. 16/2020 од 27.02.2020. 
године: 

 

 
Комисија је уз ранг листу као њен саставни део приложила  Записник са прве седнице Комисија за 

спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа чији је оснивачОпштина Неготин број: 023-4/2020-
I/07 од 12. маја 2020. и Записник са друге седнице Комисија за спровођење конкурса за избор директора јавних 
предузећа чији је оснивачОпштина Неготин број: 023-4/2020-I/07 од 8. јуна 2020. године. 

 
Обзиром на разлоге наведене у образложењу сагласно члану 24. Став 3. Закона о јавним 

предузећима на основу спроведеног јавног конкурса Скупштина општине Неготин доноси решење као у 
диспозитиву. 
 

Решење о именовању директора коначно је, сходно одредби члана 41. Став 4. Закона о јавним 
предузећима. 
 

Одлучено је о начину објављивањања решења о именовању директора јавног предузећа сагласно 
члану 42. став 1. и 2. Закона ојавним предузећима. 

 
Упутство о правном средству : 
Против решења се може покренути управни спор подношењем тужбе Управном суду у Београду у року од 30 
дана од дана достављања решења. 

 
 

Број: 023-6/2020-I/07 
15.6. 2020. године 
Неготин 

 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
ПРЕДСЕДНИК 

мр Милан Уруковић,с.р. 
 
 
 
 

редни број редни број 
пријаве 

име и презиме кандидата просеча оцена 

1. 023-3/2020-I/07 
 

Далибор Ранђеловић 
два (2) - ,,делимично 

задовоаљава” 
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На основу члана 35. став 7. Закона о планирању и изградњи (Службени гласник РС", број 72/09, 
81/09-исправка, 64/10-Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 50/13-Одлука УС и 98/13-Одлука УС, 
132/14, 145/14 , 83/2018, 31/2019, 37/2019-др. закон и 9/2020), члана 32 .став1.тачка 5 Закона о локалној 
самоуправи (“Сл.гласник РС”,бр.129/2007, 83/2014-др.закон 101/2016-др.закон и 47/2018), и члана 40. став 1 
тачка 5. Статута општине Неготин ("Службени лист општине Неготин", број 4/19), Скупштина општине 
Неготин, на седници одржаној дана 15.6. 2020. године, донела је 
 
 

РЕШЕЊЕ 
 О ИСПРАВЦИ ГРЕШКЕ У ОДЛУЦИ О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  

КОМПЛЕКСА РАЈАЧКИХ ПИВНИЦА У ОПШТИНИ НЕГОТИН 
 
 
 

Члан 1. 
 

 Исправља се грешка у члану 3. Одлуке о доношењу плана детаљне регулације комплекса Рајачких 
пивница у општини Неготин ( “Сл.лист општине Неготин”бр.25/2015), тако што се  у текстуалном делу 
Плана који је саставни део ове  одлуке  иза задњег става 4.2.3. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА МРЕЖА И ОБЈЕКТИ 
додаје  нови став који гласи :”Могуће је испитати алтернативнe концепте осветљења (канделабери, спотови, 
индиректно амбијентално осветљење ) у складу са условима за предузимање мера техничке заштите које 
сходно прописима из надлежности заштите културних добара пропише Републички завод за заштиту 
споменика културе, Београд “ 

  Ово решење производи правно дејство од када и Одлука о доношењу Плана детаљне регулације 
комплекса Рајачких пивница у општини Неготин (“Сл.лист општине Неготин”, бр.25/2015 ) 
 

Члан 2. 
 

         Ово решење се објављује у “Службеном листу општине Неготин” 
 
 
. 
 
Број: 350-101/2020-I/07 
Дана: 15.6.2020. године 
Неготин  
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
ПРЕДСЕДНИК, 

мр Милан Уруковић,с.р. 
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На основу члана 35. став 7. Закона о планирању и изградњи (Службени гласник РС", број 72/09, 
81/09-исправка, 64/10-Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 50/13-Одлука УС , 98/13-Одлука УС, 
132/14, 145/14 , 83/2018, 31/2019, 37/2019-др.закон и 9/2020), члана 32 .став1.тачка 5 Закона о локалној 
самоуправи (“Сл.гласник РС”,бр.129/2007, 83/2014-др.закон 101/2016-др.закон и 47/2018), и члана 40. став 1 
тачка 5. Статута општине Неготин ("Службени лист општине Неготин", број 4/19), Скупштина општине 
Неготин, на седници одржаној дана 15.6.2020. године, донела је 

 
 

РЕШЕЊЕ 
О ИСПРАВЦИ ГРЕШКЕ У ОДЛУЦИ О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  

КОМПЛЕКСА РОГЉЕВАЧКИХ  ПИВНИЦА У ОПШТИНИ НЕГОТИН 
 
 

Члан 1. 
 

 Исправља се грешка у члану 3. Одлуке о доношењу плана детаљне регулације комплекса 
Рогљевачких пивница у општини Неготин ( “Сл.лист општине Неготин”бр.19/2016), тако што се  у 
текстуалном делу Плана  који је саставни део ове одлуке из задњег става 4.2.3. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА 
МРЕЖА И ОБЈЕКТИ  додаје нови став који гласи : 

”Могуће је испитати алтернативнe концепте осветљења (канделабери, спотови, индиректно 
амбијентално осветљење ) у складу са условима за предузимање мера техничке заштите које сходно 
прописима из надлежности заштите културних добара пропише Републички завод за заштиту споменика 
културе." и  

-"у свим деловима планских докумената који се односе на правила уређењa и правила грађења, иза 
речи “гранит” или “гранитне коцке” или “камене плоче” (за тип 1 и тип 2), додаје се “или макадам од насутог 
и набијеног облутка." 

  Ово решење производи правно дејство од када и Одлука о доношењу Плана детаљне регулације 
комплекса Рогљевачких пивница у општини Неготин (“Сл.лист општине Неготин”,бр.25/2015 ). 
 
 

Члан 2. 
 

 Ово решење се објављује у “Службеном листу општине Неготин” 
 

 
 
 Број: 350-102/2020-I/07 
Дана: 15.6.2020. године 
Неготин       

 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
ПРЕДСЕДНИК, 

мр Милан Уруковић,с.р. 
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Р  е  п  у  б  л  и  к  а    С  р  б  и  ј  а  
Општина Неготин  
Председник општине 
Број: 320-215/2020-II/05 
Датум: 11.06.2020. године 
 
 

ЈАВНИ ПОЗИВ 
ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ 

СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ  
ОПШТИНЕ НЕГОТИН ЗА 2021. ГОДИНУ 

 
 

У складу са Законом о пољопривредном земљишту (“Службени гласник РС”, број 62/06,65/08-др 
закон, 41/09, 112/2015, 80/17 и 95/18-др закон) и Правилником о условима и поступку давања у закуп и на 
коришћење пољопривредног земљишта у државној својини (“Службени гласник РС”, број 16/2017, 111/2017, 
18/2019, 45/2019, 3/2020 и 25/2020), Председник општине Неготин, расписује јавни позив свим физичким и 
правним лицима, којим обавештава: 

- власнике система за наводњавање, одводњавање, рибњака, пољопривредног објекта, стакленика, 
пластеника и вишегодишњих засада (воћњака и винограда који су у роду) на пољопривредном 
земљишту у државној својини и који су уписани у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се 
у активном статусу најмање три године (у даљем тексту: пољопривредна инфраструктура) и 

- власнике домаћих животиња, који су и власници, односно закупци објеката за гајење тих животиња 
на територији јединице локалне самоуправе на којој се право пречег закупа остварује, који су 
уписани у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу најмање једну 
годину (у даљем тексту: сточарство), 
 

да доставе потребну документацију ради доказивања права пречег закупа на пољопривредном земљишту у 
државној својини на територији општине Неготин за  2021. годину, до дана 31. октобра 2020. године. 
 

ДОКУМЕНТАЦИЈА О ДОКАЗИВАЊУ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА 
 

I Потребна документација за остваривање права пречег закупа по основу власништва над 
пољопривредном инфраструктуром je : 

 
1. Захтев за признавање права пречег закупа по основу власништва над пољопривредном 

инфраструктуром потписан од стране физичког лица, односно одговорног лица у правном лицу 
(доставља подносилац захтева);  

2. Доказ о власништву над пољопривредном инфраструктуром: 
а) Извод из јавне евиденције о непокретности за пољопривредну инфраструктуру која је укњижена у 
јавној евиденцији о непокретности (прибавља јединица локалне самоуправе) и /или 
б) Пописна листа и књиговодствена документација потписана и оверена у складу са Законом о 
рачуноводству за правно лице, за пољопривредну нфраструктуру која није укњижена у јавној 
евиденцији о непокретности (доставља подносилац захтева) и/или 
в) Сагласност/одобрење Министарства надлежног за послове пољопривреде на инвестициона 
улагања за пољопривредну инфраструктуру која је подигнута након јула 2006. године, односно 
купопродајни уговор физичког лица (подносиоца захтева) са правним лицем које је подигло 
пољопривредну инфраструктуру у складу са тада важећим прописима (доставља подносилац 
захтева). 

3. Записник Републичке пољопривредне инспекције (доставља подносилац захтева); 
4. Доказ да је подносилац захтева носилац или члан Регистрованог пољопривредног газдинстава у 

активном статусу најмање три године (прибавља јединица локалне самоуправе); 
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II  Потребна документација за остваривање права пречег закупа по основу сточарства je: 
 

1. Захтев за признавање права пречег закупа по основу сточарства потписан од стране физичког лица, 
односно одговорног лица у правном лицу (доставља подносилац захтева);  

2. Доказ да је подносилац захтева носилац или члан Регистрованог пољопривредног газдинстава у 
активном статусу најмање једну годину (прибавља јединица локалне самоуправе); 

3. Доказ да је правно или физичко лице власник домаћих животиња и власник, односно закупац објекта 
за гајење тих животиња са утврђеним бројем условних грла: 

a) Потврду о броју условних грла коју издаје Институт за сточарство Београд - Земун ( изузев 
за коње коју издаје Пољопривредни факултет Београд - Земун), односно за територију АП 
Војводине Пољопривредни факултет Нови Сад - Департман за сточарство – за животиње у 
систему уматичења (доставља подносилац захтева); 

б) Записник Републичког ветеринарског инспектора - за животиње које нису у систему 
уматичења (доставља подносилац захтева). 

(Напомена: Републички ветеринарски инспектор записником утврђује  број условних грла која 
обрачунава на основу затеченог стања, односно исправе лица о продаји, предаји на клање и извозу 
животиња) 

4. Уговоре о закупу пољопривредног земљишта закључене са другим лицима за земљиште које се 
налази на територији јединице локалне самоуправе на којој се подноси захтев, а који су оверени од 
стране надлежног органа (доставља подносилац захтева) 

5. Изјава подносиоца захтева којом даје сагласност да се изврши провера података код надлежних 
органа који су неопходни за реализацију јавног позива; 

6. Изјава подносиоца захтева о тачности података, потписанa од стране физичког лица, односно 
одговорног лица у правном лицу, дату под пуном кривичном, прекршајном и материјалном 
одговорношћу, која садржи: 

- изјаву да је доставио све доказе који се односе на закуп пољопривредног земљишта на територији 
локалне самоуправе на којој је поднео захтев,  

- списак повезаних лица  (назив правног лица са матичним бројем/име презиме физичког лица, 
сродство и ЈМБГ) 
(Напомена: код физичких лица повезаним лицима сматра се: деда, баба, мајка, отац, деца, 
супружник, усвојеник, ванбрачни партнер уколико имају пребивалиште на истој адреси; код 
правних лица повезаним лицима сматра се: правно лице и/или физичко лице које има најмање 
25% учешћа у капиталу (акција, удела или гласова)  

7. Уверење из јавне евиденције о непокретности којим се доказује укупна површина пољопривредног 
земљишта које подносилац захтева има у свом власништву на територији јединице локалне 
самоуправе на којој се подноси захтев (прибавља јединица локалне самоуправе); 

8. Уверење из јавне евиденције о непокретности којим се доказује укупна површина пољопривредног 
земљишта које је у власништву повезаних лица са подносиоцем захтева. (прибавља јединица локалне 
самоуправе након увида у списак тих лица из изјаве из тачке 6. који доставља подносилац захтева )                                
Сва ограничења из члана 64а става 17. Закона о пољопривредном земљишту (уговор са другим 

лицима, власништво пољопривредног земљишта, власништво пољопривредног земљишта повезаних лица, 
закуп пољопривредног земљишта у државној својини) односе се на територију јединице локалне самоуправе 
где се налази објекат, односно животиње. 

Напомена: Сва лица која су заинтересована за остваривање права пречег закупа по основу 
пољопривредне инфраструктуре дужна су да благовремено, а најкасније до 1. септембра 2020. године, 
поднесу Захтев за излазак Републичке пољопривредне инспекције, односно за остваривање права пречег 
закупа по основу сточарства Захтев за излазак Републичке ветеринарске инспекције најкасније до 1. 
септембра 2020. године.  

Записник Републичке пољопривредне инспекције је саставни део документације која се доставља до 
31. октобра 2020. године и обавезно садржи тачно наведене све катастарске парцеле, или делове парцела, на 
којима је утврђена функционалност система за наводњавање, одводњавање, рибњака, пољопривредног 
објекта, стакленика, пластеника, као и рода воћњака и винограда. 

Документацију из дела I тачке 2а и 4, односно из дела II тачке 2, 7 и 8,  јединица локалне самоуправе 
прибавља најкасније до 30. новембра 2020. године. 
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Напомињемо да се код лица која испуњавају услове за остваривање права пречег закупа по основу 
сточарства, у складу са овим Јавним позивом, опредељивање површине пољопривредног земљишта у 
државној својини у Годишњем програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта се врши 
на начин да се површина која им је утврђена по броју условних грла, умањује за површину пољопривредног 
земљишта, у складу са чланом 64а став 17. Закона о пољопривредном земљишту. 

Сва документација која се доставља у складу са овим Јавним позивом мора да гласи на исто правно 
или физичко лице, које може бити носилац или члан Регистрованог пољопривредног газдинстава и мора 
бити оверена и потписана од стране надлежног органа који издаје исправу.  

Уколико је правно или физичко лице власник више врста животиња, за сваку врсту животиња 
доставља посебну потврду, односно записник из дела II тачке 3. 

За период закупа који је дужи од једне године, поред уплате закупнине за прву годину закупа, ради 
закључивања Уговора о закупу потребно је доставити средство обезбеђења плаћања, које може да буде: 
гаранција пословне банке у висини годишње закупнине пољопривредног земљишта или уговор о јемству 
између Министарства као повериоца и правног лица као јемца или доказ о уплати депозита у висини једне 
годишње закупнине као средство обезбеђења плаћања закупнине који ће се у случају редовног плаћања 
рачунати као плаћена закупнина за последњу годину закупа.  

Уколико за катастарске парцеле које су опредељене лицима по основу права пречег закупа дође до 
промена површине по било ком законском основу, даљи поступак давања пољопривредног земљишта у закуп 
по праву пречег закупа ће се спровести само за тако утврђену површину земљишта. 

Образац захтева може се преузети сваког радног дана од 12 до 14 часова, у просторијама Одељења за 
друштвене делатности, привреду и развој Општинске управе Неготин, Улица Трг Стевана Мокрањца, бр.1, 
канцеларија 73. 

Рок за достављање захтева и потребне документације из овог јавног позива је 31. октобар 2020. 
године. Захтев приспео по истеку датума одређеног у овом јавном позиву сматраће се неблаговременим и 
Комисија ће га вратити подносиоцу неотворен. 

Захтев са потребном документацијом се подноси непосредно на писарници или поштом, у затвореној 
коверти са назнаком на предњој страни: „Захтев за остваривање права пречег закупа по основу власништва 
пољопривредне инфраструктуре за 2021. годину“ или „Захтев за остваривање права пречег закупа по основу 
сточарства за 2021. годину“, за Комисију за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта за територији општине Неготин на адресу: Одељење за друштвене делатности, 
привреду и развој Општинске управе општине Неготин, ул. Трг Стевана Мокрањца, бр.1. На полеђини 
коверте наводи се назив/име и презиме и адреса подносиоца захтева. 

Контакт особа за све информације у вези са овим јавним позивом је Мартин Поповић, телефон: 
019/544-000 локал128, или лично у просторијама Одељења за друштвене делатности, привреду и развој 
Општинске управе општине Неготин, ул. Трг Стевана Мокрањца, бр.1, канцеларија 73. 

Овај јавни позив објавити у службеном листу јединице локалне самоуправе «Службени лист 
општине Неготин», на интернет страници општине Неготин и огласним таблама месних канцеларија. 

          
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

 
________________________________ 

Владимир Величковић 
дипл. педагог физичке културе,с.р. 
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Р  е  п  у  б  л  и  к  а    С  р  б  и  ј  а  
Општина Неготин  
Председник општине 
Број: 320-216/2020-II/05 
Датум: 11.06.2020. године 
 
 
 

ЈАВНИ ПОЗИВ 
ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ 

ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ  
ОПШТИНЕ НЕГОТИН ЗА 2021. ГОДИНУ 

 
 
 

У складу са Законом о пољопривредном земљишту (“Службени гласник РС”, број 62/06,65/08-др 
закон, 41/09, 112/2015, 80/17 и 95/18-др закон)  и Правилником о условима и поступку давања у закуп и на 
коришћење пољопривредног земљишта у државној својини (“Службени гласник РС”, број 16/2017, 111/2017, 
18/2019, 45/2019, 3/2020 и 25/2020), Председник општине Неготин,  расписује јавни позив којим обавештава: 

 
- образовнe установe - школe, стручнe пољопривреднe службe и социјалнe установe да им се може 

дати на коришћење површина пољопривредног земљишта у државној својини која је примерена 
делатности којом се баве, а највише до 100 хектара; 

- високообразовнe установe - факултетe и научнe институтe чији је оснивач држава и установe за 
извршење кривичних санкција да им се може дати на коришћење површина пољопривредног 
земљишта у државној својини која је примерена делатности којом се баве, а највише до 1.000 
хектара; 

- правнa лицa у државној својини регистрована за послове у области шумарства; 
 
да доставе потребну документацију ради остваривања коришћења без плаћања накнаде пољопривредног 
земљишта у државној својини на територији општине Неготин за 2021. годину, до дана 31.октобра 2020. 
године.  
 
Потребна документација: 
 

1) Захтев за остваривање бесплатног коришћења без плаћања накнаде потписан од стране одговорног 
лица  

2) Акт о оснивању установе, односно извод из привредног регистра за правно лице (не старији од шест 
месеци) којим се доказује да је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица 
локалне самоуправе; 

 
 Подносиоци захтева достављају потребну документацију из овог јавног позива, у неовереним 
копијама које морају бити читљиве, при чему Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и 
коришћења пољопривредног земљишта општине Неготин, задржава право да у случају потребе затражи 
достављање оригинала или оверене копије достављене документације. 

 
 
 Образац захтева може се преузети сваког радног дана од 12 до 14 часова, у просторијама Одељења за 
друштвене делатности, привреду и развој Општинске управе општине Неготин, Улица Трг Стевана 
Мокрањца, бр.1, канцеларија 73.  или са сајта општине Неготин.  
 
 Рок за достављање захтева и потребне документације из овог јавног позива је 31. октобар 2020. 
године. Захтев приспео по истеку датума одређеног у овом јавним позиву сматраће се неблаговременим и и 
Комисија  ће га вратити подносиоцу неотворен. 
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 Захтев са потребном документацијом се подноси непосредно на писарници општине или поштом, у 
затвореној коверти са назнаком на предњој страни: „Право коришћења пољопривредног земљишта у 
државној својини без плаћања накнаде за 2021. годину“ за Комисију за израду Годишњег програма заштите, 
уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Неготин за 2021. годину, на 
адресу: Одељење за друштвене делатности, привреду и развој Општинске управе општине Неготин, Улица 
Трг Стевана Мокрањца, бр.1, канцеларија 73. На полеђини коверте наводи се назив и адреса подносиоца 
захтева. 
 
 Контакт особа за све информације у вези са овим јавним позивом је Мартин Поповић, телефон: 
019/544-000 локал128, или лично у просторијама Одељења за друштвене делатности, привреду и развој 
Општинске управе општине Неготин, ул. Трг Стевана Мокрањца, бр.1, канцеларија 73. 
 
 Овај јавни позив објавити у службеном гласилу јединице локалне самоуправе „Службени лист 
општине Неготин“, на интернет страници општине Неготин и огласним таблама месних канцеларија. 

 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
__________________________________ 

Владимир Величковић 
дипл. педагог физичке културе, с.р. 
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Република  Србија 
ОПШТИНА НЕГОТИН 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН  
Број: 401-293/2020-II/04 
25.05.2020. 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 2.000.000,00  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 2.000.000,00  динара, за 1,96%, извор финансирања 01.  

 
III 

Износ  од  2.000.000,00   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. 

 
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“. 
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О б р а з л о ж е њ е 
 

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

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

Одлуком о буџету општине Неготин за 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. 
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 На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“,број: 54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон,103/2015, 
99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019), члана 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  
3.555.000,0 

II 
 Средства из става 1. овог решења распоређују се у оквиру раздела 5, програма 15-опште услуге 
локалне самоуправе 0602, новог Пројекта: „Унапређење рада општинског ГИС портала Неготин“  0602-02, 
функције 620 – развој заједнице, нове позиције 153/1-специјализоване услуге, економске класификације 
424900 – остале специјализоване услуге. 

   
III 

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

IV 
Решење  објавити у „Службеном листу општине Неготин, ступа на снагу  даном доношења.  

 
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: 401-299/2020-IV/04 од 01.06.2020. године за одобравањем додатних средстава за редован рад 
Општинске управе општине Неготин, одобравају се  додатна   средства у износу  од  3.555.000,00 динара из 
текуће  резерве.  

Одлуком о буџету општине Неготин за 2020.годину („Сл. лист општине Неготин“, број: 18/2019), у 
разделу 5, програму 15-опште услуге локалне самоуправе 0602, на новом Пројекату: „Унапређење рада 
општинског ГИС портала Неготин“  0602-02, функција 620 – развој заједнице, на новој позицији 153/1-
специјализоване услуге, економској класификацији 424900 – остале специјализоване услуге, нису планирана 
средства за финансирање Пројекта:  „Унапређење рада општинског ГИС портала Неготин“ у циљу бржег и 
квалитетнијег увођења е-управе и савремених информационих технологија ради унапређења и модернизације 
рада органа јединице локалне самоуправе, као и техничких услова за електронско повезивање са државним и 
другим органима и организацијама, по Анексу I Уговора о коришћењу средстава из Буџетског фонда за 
програм локалне самоуправе број: 401-00-315/43/2020-24 од 18. марта 2020.године. Број Анекса I: 401-
273/2020-II/07 од 13.05.2020.године.  

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

                                                 
 

Број: 401-299/2020-II/04                  
Дана: 01.06.2020. године                                                              
Н е г о т и н 
 

 
ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

Владимир Величковић, дипл. педагог физичке културе,с.р. 
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      На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“,број: 54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015, 
99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019), 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  
1.031.000,00 динара.  

II 
 Средства из става 1. овог решења распоређују се у оквиру раздела 5, програм 13-развој културе и 
информисања 0201, Пројекат: “Замена пода и израда акустичне шкољке на великој сцени Дома културе“ 
0201-03, функција 820 – услуге културе, на позицији 125/1, економској класификацији 425000 – текуће 
поправке и одржавање, економској класификацији на четвртом нивоу 425100 – текуће поправке и одржавање 
зграда и објеката. 

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“. 

 
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: 401-304/2020-IV/04 од 03.06.2020. године за одобравањем додатних средстава за редован рад 
Општинске управе општине Неготин и Решења број: 401-300/2020-IV/04 од 02.06.2020.године, одобравају се  
додатна  средства у износу  од  1.031.000,00 динара из текуће  резерве.  

Одлуком о буџету општине Неготин за 2020.годину („Сл. лист општине Неготин“, број: 18/2019), у 
разделу 5, програму 13-развој културе и информисања 0201, функцији 820 – услуге културе, пројекту: 
“Замена пода и израда акустичне шкољке на великој сцени Дома културе“ 1201-03, нису планирана средства 
на позицији 125/1, економској класификацији 425100 – текуће поправке и одржавање зграда и објеката, за 
финансирање радова на текућим поправкама и одржавању објекта Дома културе – учешће Општине Неготин, 
извор финансирања 01, у Пројекту: “Замена пода и израда акустичне шкољке на великој сцени Дома 
културе“.    

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: 401-304/2020-II/04                  
Дана: 03.06.2020. 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: 401-310/2020-II/04 
10.06.2020. 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 135-социјална давања запосленима, економска класификација 414300-
отпремнине и помоћи у износу од 50.000,00  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 135 – социјална давања запосленима, економска класификација 414300- отпремнине и 
помоћи у износу од 50.000,00  динара, за 0,77%, извор финансирања 01.  

 
III 

Износ  од  50.000,00   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 120-дотације невладиним организацијама, економска класификација 481900-
дотације осталим непрофитним институцијама, извор финансирања 01, у оквиру раздела 5, програма 13 - 
развој културе и информисања 1201, програмске  активности – функционисање локалних установа културе 
1201-0001, функције 840-верске и друге услуге заједнице. 

 
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“. 
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О б р а з л о ж е њ е  

 
 

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

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

Одлуком о буџету општине Неготин за 2020.годину („Сл. лист општине Неготин“, број:   18/2019), у 
разделу 5, програму 13 - развој културе и информисања 1201, програмској  активности – функционисање 
локалних установа културе 1201-0001, функцији 840-верске и друге услуге заједнице, позицији 120-дотације 
невладиним организацијама, економској класификацији 481900-дотације осталим непрофитним 
институцијама, извор финансирања 01, нису предвиђена довољна средства за Православну цркву. 

 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,с.р. 
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Република  Србија 
ОПШТИНА НЕГОТИН 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН  
Број: 401-312/2020-II/04 
10.06.2020. 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  14- развој спорта и 
омладине 1301, програмска активност:  спровођење омладинске политикед 1301-0005, функција 810–услуге 
рекреације и спорта, позиција 128-услуге по уговору, економска класификација 423400-услуге информисања 
у износу од 17.000,00 динара, извор  финансирања 01, за 4,86% ради обезбеђења средстава за редован рад 
Општинске управе општине Неготин-Канцеларије за младе. 
 

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

 - позиција 128 – услуге по уговору, економска класификација 423400- услуге информисања у износу 
од 17.000,00  динара, извор финансирања 01, за 4,86%.  

 
III 

Износ  од  17.000,00   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 130-материјал, економска класификација 426900-материјал за посебне намене, 
извор финансирања 01, у оквиру раздела, програма, програмске активности и функције из става 1. овог 
решења. 
 

IV 
 За износ одобрене промене апропријација извршити измене распоређених средстава на 
одговарајућим позицијама Одлуке о буџету општине Неготин за 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“. 
 

               
 
 
                                                                        
 



15.06.2020.                              „Службени лист општине Неготин“                   Број  7 страна 324 

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 14– развој спорта и омладине 1301, пројектној активности-спровођење омладинске 
политике 1301-0005, функцији 810–услуге рекреације и спорта, позицији 130-материјал, економској 
класификацији 426900-материјал за посебне намене, извор финансирања 01, нису предвиђена довољна 
средства за канцеларију за младе - за набавку грађевинског материјала за израду бетонског постоља, 
неопходног за постављање кошаркашке конструкције у парк шуми „Цвећара“ у Неготину. 

 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 7  Страна 325                      „Службени лист општине Неготин“                          15.06.2020. 
 

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), Решења Министарства културе и информисања 
број: 401-01-185/2020-03 од 18.05.2020. 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,уводи се Пројекат“ 1201-03 под називом „Замена пода и израда акустичне шкољке на великој сцени 
Дома културе“ у износу од 1.031.000,00 динара (извор финансирања 01) и износу од 5.000.000,00 динара 
(извор финансирања 07) , по основу средстава добијених од Министарства културе и информисања 
Републике Србије. 

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, “ уводи се Пројекат“ 1201-03 
под називом „Замена пода и израда акустичне шкољке на великој сцени Дома културе, у износу од 
1.031.000,00 динара (извор финансирања 01) и у износу од 5.000.000,00 динара (извор финансирања 
07),уводи се  нова позиција у буџету 125/1,економска класификација  425000-текуће поправке и одржавање,а 
у складу са Решењем  број: 401-01-185/2020-03 од 18.05.2020. године  донетог од стране Министра културе и 
информисања 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 13-развој културе и информисања 1201,није предвиђен и познат у поступку доношења 
буџета Пројекат“ 1201-03 под називом „Замена пода и израда акустичне шкољке на великој сцени Дома 
културе“ у износу 1.031.000,00 динара (извор финансирања 01) и у износу од 5.000.000,00 динара (извор 
финансирања 07). 

За наведени пројекат учешће Министарства културе и информисања Републике Србије износи 
5.000.000,00 динара и учешће општине Неготин износи 1.031.000,00 динара (за замену светларника на јужној 
фасади зида у износу од 577.080,00 динара и за замену пода и израду акустичне шкољке на великој сцени 
Дома културе у износу од 453.369,60 динара),потребно је у буџету отворити нову позицију 125/1, економска 
класификација  425000-текуће поправке и одржавање,на четвртом нивоу конта 425100- текуће поправке и 
одржавање зграда и објеката 
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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: 401-300/2020-IV/04                  
Дана: 02.06.2020. године                                                              
Н е г о т и н 
 
 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН          
Зорица Мијушковић,дипл.прав., с.р. 
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