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        На основу члана 46. став 1. тачка 5. и  става 6.  

Закона о локалним изборима (''Службени гласник 

РС“ број 129/07, 34/10-одлука УС и 54/11 ) и 

члана 36. Статута општине Неготин ( „Сл. лист 

општине Неготин“, бр. 9/2015-пречишћен текст), 

Скупштина општине Неготин,  на седници 

одржаној данa  13.02.2018. године, донела је 

 

О Д Л У К У 

О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИЦИМА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

 

Члан 1. 

 Утврђује се да је одборницима  

Скупштине општине Неготин: 

1. Владимиру Величковићу из Неготина , престао 

мандат дана 22.01.2018. године због избора на 

функцију председника општине Неготин          и 

2. Мерлини Селенић из Неготина , престао мандат 

дана 22.02.2018. године због избора на функцију 

заменика  председника општине Неготин 

 

Члан 2. 

 

Ова Одлука ће се објавити у ''Службеном листу 

општине Неготин''. 

 

Образложење 

 

Правни основ за доношење Одлуке о 

престанку мандата одборника Скупштине 

општине Неготин садржан је у одредбама члана 

46. став 1. тачка 5. и став 6. Закона о локалним 

изборима (''Службени гласник РС'' број 129/07, 

34/10 и 54/11), којима је утврђено да одборнику 

престаје мандат пре истека времена на које је 

изабран, преузимањем посла, односно функције 

које су, у складу са законом, неспојиве с 

функцијом одборника, као и да је јединице 

локалне самоуправе дужна да  на првој наредној 

седници, после обавештења о наступању таквог 

случаја, утврди да је одборнику престао мандат. 

 

 На основу напред наведеног донета је 

Одлука као у диспозитиву 

 

Поука о правном средству: Против ове Одлуке 

може се изјавити жалба Управном суду у 

Београду у року од 48 часова од дана доношења 

Одлуке.  

 

Број:016-23/2018-I/08 

Датум: 13.02. 2018. године  

Неготин 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

ПРЕДСЕДНИК, 

мр Милан Уруковић,с.р. 

 

                На основу члана 48.став 1. и  члан 49. 

члан 1. Закона о локалним изборима  („Сл. 

гласник  РС “ број:129/2007, 34/10-одлука УС и 

54/11) и Уверења издатих  од стране Изборне 

комисије општине Неготин број: 013-2/2018-36 и 

013-2/2018-37 од 05. 02. 2018. године  , 

Скупштина општине Неготин, на седници 

одржаној 13.02.2018. године, донела је 

 

ОДЛУКУ 

О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА 

ОДБОРНИЦИМА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

 

 

Члан 1. 

               Потврђује се мандат одборницима 

Скупштине општине Неготин: Драгославу 

Гуџугановићу из Уровице и Обрену Николићу из 

Јасенице, обојица са листе  АЛЕКСАНДАР 

ВУЧИЋ - СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА - 

СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ - 

ИВИЦА ДАЧИЋ  за које је Изборна комисија 

општине Неготин издала Уверења о избору за 

одборника Скупштине општине Неготин број: 

013-2/2018-36 и 013-2/2018-37 од 05. 02. 2018. 

године. 

 

Члан 2. 

         Мандат одборницима из члана 1. ове Одлуке 

траје до истека мандата одборника Скупштине 

општине Неготин изабраних на редовним 

изборима. 

 

Члан 3. 

        Ову одлуку објавити у „Службеном листу 

општине Неготин“. 

 

Образложење 

Правни основ за доношење Одлуке о 

престанку мандата одборника Скупштине 

општине Неготин садржан је у одредбама члана 
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48. став 1. Закона о локалним изборима 

(''Службени гласник РС'' број 129/07, 34/10 и 

54/11), којима је утврђено да када одборнику 

престане мандат пре истека времена на које је 

изабран, мандат се додељује првом следећем 

кандидату са исте изборне листе коме није био 

додељен мандат одборника, док је и чланом 49. 

став 1. истог Закона да је на одлуке скупштине 

јединице локалне самоуправе о престанку мандата 

одборника, као и о потврђивању мандата новом 

одборнику, допуштена је жалба Управном суду. 

Како је Изборна комисија издала уверења 

број: 013-2/2018-36 и 013-2/2018-37 од 05. 02. 

2018. године за Драгослава Гуџугановићу из 

Уровице и Обрена Николићу из Јасенице  то је 

донета Одлука као у диспозитиву. 

 

Поука о правном средству: Против ове Одлуке 

може се изјавити жалба Управном суду у 

Београду у року од 48 часова од дана доношења 

Одлуке.  

 

Број: 016-24/2018-I/08 

Дана: 13.02. 2018. године 

Неготин                           

                                                                              

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

ПРЕДСЕДНИК 

мр Милан Уруковић,с.р. 

 

На основу члана 93. Закона о локалној 

самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007. 

83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон), члана 10. 

Одлуке о утврђивању и означавању назива 

насељених места, улица и тргова, начину 

утврђивања кућних бројева и означавању зграда 

бројевима на територији општине Неготин („Сл. 

лист оштине Неготин“, бр. 17/2016), члана 11. и 

42. тачка 41. Статута општине Неготин („Сл. лист 

општине Неготин“, бр. 9/2015-пречишћен текст) и 

претходне сагласности Министарства државне 

управе и локалне самоуправе број 016-02-

00053/2017-24, Скупштина општине Неготин на 

седници одржаној дана 13.02.2018. године,  

донела   је 

 

 

 

 

 

 

 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ НАЗИВА НОВИМ УЛИЦАМА  

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

 

Члан 1. 

 Овом Одлуком се утврђују називи новим 

улицама, које до сада нису  имале назив на 

територији општине Неготин. 

 

Члан 2. 

 Новим улицама које немају назив на 

територији општине Неготин, утврђују се називи;  

 1. Улица ЈОВАНА КОЛАРОВИЋА 

пружа се у правцу југозапад-североисток, у 

насељу Растока. Почиње од краја улице Ђуре 

Салаја у насељу Вељко Влаховић  и иде парцелом 

9422/1 и 9422/2 и завршава се код улице 

Бадњевске (у дигиталном катастарском плану1 

означена као 47 улица).2 

 2. Улица НИКОЛЕ ЂОРЂЕВА пружа се 

правцем југозапад-североисток, у насељу Растока. 

Почиње од краја парцеле 5239/4 и иде целом 

парцелом 5236/28 до парцеле 5236/2 (у 

дигиталном катастарском плану означена као 48 

улица). 

 3. Улица др КРУНЕ СПАСИЋА пружа 

се у правцу исток – запад од краја улице Генерала 

Гамбете па путем за Буково до излаза из 

Неготина, парцелом 9467. 

 4. Улица др ПАТРИЦИЈА ЧЕРНИЈА  

пружа се правцем запад-исток у насељу Растока, 

дуж парцеле 5251/157. Почиње из правца запада 

од почетка улице између парцела 5251/120 и 

5251/151 и иде целом парцелом 5251/157 до 

почетка парцеле 5251/56 (у дигиталном 

катастарском плану означена као 42 улица). 

 5. Улица др ИЛИЈЕ АЛЕКСИЋА пружа 

се правцем запад-исток у насељу Растока, дуж 

парцеле 5251/157. Почиње из правца запада од 

почетка улице између парцела 5251/137 и 

5251/138, иде дуж парцеле 5251/157 према истоку 

и завршава се код почетка парцеле 5251/56 (у 

дигиталном катастарском плану означена као 41 

улица). 

 6. Улица ЦАРА НИКОЛАЈА II 

РОМАНОВА је улица која почиње од краја улице 
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Ђуре Салаја, и као наставак те улице пружа се 

према западу парцелом 9466/1 а завршава се код 

магистралног пута Зајечар-Кладово, у близини 

бензинске пумпе „Шеик Петрол“. 

 7. Улица др ПАВЛА БАРБУЛОВИЋА 

почиње од улице Цара Николаја II Романова, 

између парцела 5224/10 и 5240/1, и пружа се 

према северу, а завршава се код парцеле 5239/2. (у 

дигиталном катастарском плану означена као 49 

улица). 

 8. Улица ВЕЉКА РАМАДАНОВИЋА 

почиње од парцеле 5251/300 и пружа се према 

северозападу а завршава се код парцеле 9421 (у 

дигиталном катастарском плану означена као 56 

улица). 

            9. Улица ДАНИЛА Б. ЦВЕТКОВИЋА 

иде парцелом 9421 до парцеле 5251/1 и из правца 

југозапада где обухвата крајњу парцелу 5251/330 

протеже се у правцу североистока до парцела 

5251/273 и 5251/272 (у дигиталном катастарском 

плану означена као 58 улица). 

            10. Улица МОМЧИЛА ЂОКИЋА почиње 

из правца пружања југ – север, и то између 

парцела 5251/287 и 5251/197, односно од 

Буковског пута, па до простора између краја 

парцела 5251/296 и 5251/191 (у дигиталном 

катастарском плану означена као 45 улица). 

            11. Улица МОМЧИЛА ПИВАЧА  

почиње из правца пружања југ - север, и то од 

Буковског пута, па до простора између парцела 

5251/190 и 5251/138 (у дигиталном катастарском 

плану означена као 44 улица). 

 12. Улица ВОЈИСЛАВА РАШИЋА 

почиње из правца пружања југ – север, и то од 

Буковског пута, па до простора између парцела 

5251/153 и 5251/120  (у дигиталном катастарском 

плану означена као 43 улица). 

 13. Улица ЂОРЂА МАРИНКОВИЋА 

почиње из првца пружања исток-запад, од улице 

Цара Николаја II Романова па до простора између 

парцела 5251/232 и 5251/240 (у дигиталном 

катастарском плану означена као 55 улица).  

            14. Улица МИОДРАГА МИЋЕ 

СТЕФАНОВИЋА почиње од Буковског пута на 

излазу из Неготина према Букову и простире се 

правцем југ-запад до парцеле 5251/55, одакле 

скреће под углом од око 90 степени у правцу 

запада и завршава се на простору између парцела 

5251/304 и 5251/12 (у дигиталном катастарском 

плану означена као 21 улица). 

 15. Улица ПЕТРА ВЕЛИМИРОВИЋА 

почиње од почетка улице Цара Николаја II 

Романова (Ђуре Салаја у диг. кат. плану) и пружа 

се парцелом 9421 у правцу северозапад-југоисток 

до парцеле 5251/270  (у дигиталном катастарском 

плану означена као 46 улица). 

 16. Улица СЛОБОДАНА 

БОЖИНОВИЋА почиње од улице Цара 

Николаја II Романова (Ђуре Салаја у 

диг.кат.плану) дакле од простора између парцела 

5223/14 и парцеле 5224/10, у правцу север-

североисток до простора између парцела 5223/13 

парцеле 5239/4  (у дигиталном катастарском 

плану означена као 50 улица). 

 17. Улица СЛОБОДАНА 

ДОМАЋИНОВИЋА почиње од улице Цара 

Николаја II Романова (Ђуре Салаја у 

диг.кат.плану) дакле од простора између парцела 

5221/3 и парцеле 5221/10 и пружа се у правцу 

североистока до простора између парцела 5221/9 

и 5221/15 (у дигиталном катастарском плану 

означена као 52 улица). 

 18. Улица МИЛЕТА ПАУНОВИЋА 

почиње од улице Цара Николаја II Романова 

(Ђуре Салаја у диг.кат.плану) дакле од простора 

између парцела 5211/5  и 5209/5 и пружа се у 

правцу североистока до краја парцеле 5209/12 и 

почетка парцеле 5209/9 (у дигиталном 

катастарском плану означена као 54 улица). 

 19. Улица ЉУБИШЕ СТОЈАНОВИЋА 

- ЛУИСА почиње од улице Интернационалних 

бригада, тачније од парцеле 5245/155 и пружа се 

према југоистоку парцелом 5245/106, скреће под 

правим углом према североистоку и завршава се 

код улице Станоја Гачића (у дигиталном 

катастарском плану означена као Насеље 

„Цвећара 4“). 

 20. Улица ЈЕВРЕМА С. 

ВЕЛИМИРОВИЋА почиње од улице Цара 

Николаја II Романова (Ђуре Салаја у 

диг.кат.плану) и пружа се према северу до 

парцеле 5304/11 а затим скреће на североисток 

иде парцелом 9421 и завршава се код  простора 

између парцела 5122 и 5146/3 (у дигиталном 

катастарском плану означена као 57 улица). 
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Насеље „Градиште“ 

 

 21. Улица ГЕНЕРАЛА ЉУБИШЕ 

СТОЈИМИРОВИЋА   почиње од Бадњевске 

улице а завршава се код улице Ђердапске (у 

дигиталном катастарском плану означена као 3. 

улица). 

 22. Улица БРАНКА Ј. ПЕТРИКИЋА 

почиње близу Бадњевске улице (нема излаз на 

Бадњевску), тачније од парцеле 12742/1 и пружа 

се у правцу севера до Ђердапске улице (у 

дигиталном катастарском плану означена као 1. 

улица). 

 23. Улица НЕНАДА Д. 

БАРБУЛОВИЋА почиње од простора између 

парцела 12686 и 12697 (од четврте улице – 

означене у дигиталном катастарском плану) у 

насељу „Градиште“, иде у правцу севера и 

завршава се код Ђердапске улице (у дигиталном 

катастарском плану означена као 5. улица). 

 24. Улица ОЛИВЕРА Ч. ТАРИЦИЋА 

почиње од простора између парцела 12716 и 

12756 (тачније од ПРВЕ улице – означене у 

дигиталном катастарском плану), пружа се према 

западу до простора између парцела 12713 и 12760 

(до ТРЕЋЕ улице – означене у дигиталном 

катастарском плану) и ту се завршава (у 

дигиталном катастарском плану означена као 2. 

улица). 

 25. Улица ДРАГАНА Д. ДАНИЧИЋА 

пружа се у правцу запада од простора између 

парцела 12700 и 12761 (тачније од улице бр 3. 

означене у дигиталном катастарском плану) до 

простора између краја парцела 12778 и 12683 (до 

улице бр. 8 означене у дигиталном кат. плану) и 

ту се завршава (у дигиталном катастарском плану 

означена као 4. улица). 

26. Улица ЂОРЂА С. НИКОЛИЋА 

пружа се у правцу запада од простора између 

парцела 12821 и 12764 (тачније од улице бр 3. 

означене у дигиталном катастарском плану) до 

простора између краја парцела 12807 и 12774 (до 

улице бр. 8 означене у дигиталном кат. плану) и 

ту се завршава (у дигиталном катастарском плану 

означена као 6. улица). 

 27. Улица СРБЕ Т. 

МИЛОСАВЉЕВИЋА пружа се у правцу запада 

од простора између парцела 12825 и 12824 

(тачније од улице бр 3. означене у дигиталном 

катастарском плану) до простора између краја 

парцела 12810 и 12829/1 (до улице бр. 8 означене 

у дигиталном кат. плану) и ту се завршава (у 

дигиталном катастарском плану означена као 7. 

улица). 

 28. Улица ДРАГАНА В. ПЕТКОВИЋА  

почиње од Бадњевске улице, пружа се у правцу 

севера и завршава се код Ђердапске улице (у 

дигиталном катастарском плану означена као 8. 

улица). 

 29. Улица МИЛУНКЕ САВИЋ пружа се 

у правцу северозапада од простора између 

парцела 12780 и 12806 (тачније од улице бр 8. 

означене у дигиталном катастарском плану) до 

простора између краја парцела 12657 и 12658 (до 

улице бр. 13 означене у дигиталном кат. плану) и 

ту се завршава (у дигиталном катастарском плану 

означена као 10. улица). 

 30. Улица ДРАГИШЕ В. НИКИЋА 

почиње од простора између парцела 12779 и 

12676 (тачније од улице бр 8. означене у 

дигиталном катастарском плану) и пружа се у 

правцу северозапада, а затим скреће према 

југоистоку до простора између краја парцела 

12791 и 12661 (до улице бр. 10 означене у 

дигиталном кат. плану) и ту се завршава (у 

дигиталном катастарском плану није означена 

бројем). 

 31. Улица ДРАГОСЛАВА С. 

МИЛОСАВЉЕВИЋА пружа се у правцу 

југозапада од простора између парцела 12656 и 

12792 (тачније од улице бр 10. означене у 

дигиталном катастарском плану) до простора 

између краја парцела 12652 и 12795 и ту се 

завршава (у дигиталном катастарском плану 

означена као 11. улица). 

 32. Улица ГОРАНА А. 

РАДОВАНОВИЋА почиње од простора између 

парцела 12803 и 12831 (тачније од улице бр 8. 

означене у дигиталном катастарском плану) и 

пружа се у правцу северозапада до простора 

између краја парцела 12652 и 12834/1 и ту се 

завршава (у дигиталном катастарском плану је 

означена бројем 12).  

33. Улица РАДЕТА М. ЈОВАНОВИЋА 

почиње парцеле 12946/1 (тачније од некадашњег 

слепог завршетка Ђердапске улице), одакле 

скреће у правцу југозапада и пружа се поред 

касарне где излази на Бадњевску улицу и ту се 
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завршава (у дигиталном катастарском плану је 

означена бројем 13). 

 

„Радујевачки пут“ 

 

34. Улица ДРАГАНА ГРЕБИЋА 

почиње од улице „9. БРИГАДЕ“ (Радујевачки пут)  

и пружа се према истоку, до парцеле 4872 где се и 

завршава (у дигиталном катастарском плану је 

означена као 38 улица). 

35. Улица МАРИНКА Н. КНЕЗОВИЋА 

почиње од улице „ 9. БРИГАДЕ“ (Радујевачки 

пут) и пружа се према истоку до парцеле 4275/1, 

где се и завршава (у дигиталном катастарском 

плану је означена као 35 улица). 

36. Улица МАРКА Л. БРАДАРЕ почиње 

од улице „9. БРИГАДЕ“ (Радујевачки пут)  и 

пружа се према северу, до простора између 

парцела 3573/2 и 4924/1 где се и завршава (у 

дигиталном катастарском плану је означена као 29 

улица). 

37. Улица ЛАЗАРА П. СИМИЋА 

почиње од улице „9. БРИГАДЕ“ (Радујевачки пут)  

и пружа се према западу, до простора између 

парцела 3575/ и 3575/5 (код 29 улице по диг. 

катаст. плану) где се и завршава (у дигиталном 

катастарском плану је означена као 34 улица). 

 

Темишварка 

 

38. Улица ВОЈВОДЕ МИЛЕНКА 

СТОЈКОВИЋА почиње од улице Старине 

Новака и пружа се према југоистоку а завршава се 

код почетка парцеле 1546 (у дигиталном 

катастарском плану је означена као 20 улица). 

39. Улица МАРИЈЕ СТ. МОКРАЊАЦ 

почиње од простора између парцела 6157/21 и 

6157/108 (од 20 улице означене у дигиталном 

катастарском плану) и пружа се према  југу до 

простора између парцела 6157/11 и краја парцеле 

617/118 (у дигиталном катастарском плану је 

означена као 17 улица). 

40. Улица ФЛОРЕ САНДС  почиње од 

простора између парцела 6157/32 и 6157/38 (од 20 

улице означене у дигиталном катастарском плану) 

у пружа се у према југу до простора између 

парцела 6155/2, 1711 и 1709 (у дигиталном 

катастарском плану је означена као 18 улица, 

продужетак регистрован преко Google-maps-

satelit3). 

41. Улица МИЛЕВЕ МАРИЋ - 

АЈНШТАЈН почиње од простора између парцела 

1504/2, 1504/3, 1505/4, 1504/7 и 1504/4 и пружа се 

према југу, сече улицу Старине Новака, након 

чега скреће према истоку до парцеле 6157/91 где 

потом поново скреће и пружа се у правцу севера 

до улице Старине Новака, где се и завршава (у 

дигиталном катастар. плану означена као 15 

улица).  

42. Улица БАЛКАНСКА почиње од 

улице Старине Новака и завршава се код простора 

између парцела 6157/105 и 6157/71 (у дигиталном 

катастарском плану означена као 14 улица).  

 43.  Улица др СВЕТИСЛАВА 

ЧЕЛИКИЋА  почиње од улице Станоја Главаша 

и пружа се према северу до парцеле 6169/69 где се 

и завршава (у дигиталном катастарском плану 

означена као 22 улица). 

 44. Улица др МИЛОВАНА 

МИЛОВАНОВИЋА почиње од простора између 

парцела 6194/258 и 6194/239 (у дигиталном 

катастарском плану од 24 улице) и пружа се у 

правцу севера до простора између краја парцела 

6194/129  и 6194/109, где се завршава  (у 

дигиталном катастарском плану означена као 23 

улица). 

 45. Улица др ФЕРНАНДА МАЗАЈА 

почиње од парцеле 6194/165 (од 24 улице у 

дигиталном катастарском плану) и пружа се 

према југу до парцеле 6194/92, где се и завршава 

(у дигиталном катастарском плану означена као 

25 улица). 

 46. Улица др СЕЛМЕ ЕЛИСБЕРГ 

почиње од парцеле 6194/165 (од 24 улице у 

дигиталном катастарском плану) и пружа се 

према југу до парцеле 6175, где се и завршава (у 

дигиталном катастарском плану означена као 26 

улица). 

 47. Улица др АРЧИБАЛДА РАЈСА 

почиње од улице Мариоле Петровић и пружа се 

према југоистоку, сече улицу Драгољуба 

Милинчића и завршава се код простора између 

парцела 6194/228 и 6169/69 (у дигиталном 

катастарском плану означена као 24 улица). 
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 48. Улица БРАНКА ЛАЗАРЕВИЋА, 

почиње од улице Станоја Главаша, пружа се у 

правцу југа и завршава се на простору између 

краја парцеле 6194/226 и парцеле 6194/300 (у 

дигиталном катастарском плану означена као 27 

улица). 

 

Радујевачки пут 

 

 49. Улица ДРАГИШЕ 

СТОЈАДИНОВИЋА почиње од простора између 

парцела 4918/2 и  4917 и пружа се у правцу запада 

до простора између парцела 4945/12 и краја 

парцеле 4946, где се завршава (у дигиталном 

катастарском плану означена као 33. улица). 

 50. Улица ДАВОРИНА ЈЕНКА почиње 

од улице „9. БРИГАДЕ“, на Радујевачком путу и 

пружа се у правцу југоистока где се рачва на два 

дела где се један део протеже према југу и 

завршава на простору између парцела 4233 и 

4291, други део се одваја према североистоку и 

завршава се на простору између парцела 4195 и 

4221/3 (у дигиталном катастарском плану 

означена као 36. улица). 

 51. Улица БОЖИДАРА ЈАНУЦИЋА 

почиње од простора између парцела 4921/5 и 

4921/7 (на Радујевачком путу) и пружа се према 

западу, а завршава се код простора између 

парцела 4921/4 и 4921/1 (у дигиталном 

катастарском плану означена као 30 улица). 

 52. Улица 13. ПУКА „ХАЈДУК 

ВЕЉКО“ III ПОЗИВА   почиње од простора 

између парцела 4920/2 и 4919/19 (Радујевчаки 

пут) у пружа се у правцу запада до простора 

између парцела 4920/8 и 4919/13, где се и 

завршава (у дигиталном катастарском плану 

означена као 31. улица). 

 53. Улица КОЛА СРПСКИХ СЕСТАРА  

почиње од простора између парцела 4919/19 и 

4919/3 (Радујевачки пут) и пружа се у правцу 

запада до простора између парцела 4919/13 и 

4919/12, где се и завршава (у дигиталном 

катастарском плану означена као 27 улица). 

 54. Улица САРЕ КАРАПАНЏИЋ 

почиње од улице „9.БРИГАДЕ“ (на Радујевачком 

путу) и пружа се у правцу северозапада, до 

простора између парцела 3580/25 и 3580/26 где се 

и завршава (у дигиталном катастарском плану 

означена као 37 улица). 

 

 Центар града 

 

 55. Улица НИКОЛЕ ТЕСЛЕ почиње од 

раскрнице код Хале Спортова, односно од почетка 

Бадњевске улице и краја Трга Ђорђа Станојевића, 

пружа се у правцу североистока  и завршава се на 

кружном току код Медицинског центра, односно 

до почетка улице Косте Тодоровића (у 

дигиталном катастарском плану означена као 39 

улица). 

 56. Улица МИХАЈЛА ПУПИНА 

почиње од раскрнице улица Ђуро Салаја, 

Генерала Гамбете и пута према Букову, и пружа 

се у правцу североистока, пролази поред Зелене 

пијаце, долази до раскрснице код Хале Спортова, 

раскрнице улица Бадњевске и Трга Ђорђа 

Станојевића, где се и завршава. 

  

Излаз из Неготина према Кобишници 

 

 57. Улица 12. МАЈА почиње од 

железничке пруге на путу Неготин-Кобишница, 

односно од краја улице Хајдук Вељкове, правац 

пружања је запад-исток, и завршава се код 

излазне табле из Неготина, тј. до излаза из града. 

 

Растока 

 

58. Улица АНАСТАСИЈЕ НАКЕ 

СПАСИЋ почиње од парцеле 5251/54 и пружа се 

у правцу  југозапада до краја парцеле 5251/134, 

где се и завршава (у дигиталном катастарском 

плану означена као 40. улица). 

59. Улица др ЕЛИЗАБЕТЕ РОС почиње 

од простора између парцела  5214/6 и 5215/1, 

пружа се у правцу  североистока до простора 

између парцела 5212/1 и 5215/7, где се и завршава 

(у дигиталном катастарском плану означена као 

53. улица). 

 

КО МИЛОШЕВО 

 

60. Улица КОРОГЛАШКА почиње од 

Милошевског пута (почетак Неготинске улице) 

простора између парцела  1867/1 и 1834, пружа се 

у правцу  југоистока, поред некадашње 

Југотурбине, преко моста на каналу Јасеничке 

реке, поред Расадника и Тениских терена 
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„Ђорђевић“, па до Самариновачког пута, где се и 

завршава. 

 

Члан 3. 

 О спровођењу ове Одлуке стараће се 

Републички геодетски завод – Служба за катастар 

непокретности Неготин и Одељење за општу 

управу, имовинске и стамбено – комуналне 

послове.  

 

Члан 4. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања  у „Службеном листу општине 

Неготин“. 

 

Број: 015-1/2018-I/08 

13.02.2018. године 

Н е г о т и н 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

ПРЕДСЕДНИК, 

мр Милан Уруковић,с.р. 

  

На основу члана 20. и 32. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 

број 129/2007, 83/2014-др.закон и 101/2016-

др.закон) члана 2. Закона о комуналним 

делатностима („Службени гласник РС“, број 

88/2011 и 104/2016) и члана 42. Статута општине 

Неготин („Сл. лист општине Неготин“, број 

9/2015-пречишћен текст), Скупштина општине 

Неготин на седници одржаној 13.02.2018. године, 

донела је 

 

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 

ОПШТЕМ УРЕЂЕЊУ НАСЕЉЕНИХ МЕСТА 

И КОМУНАЛНОМ РЕДУ НА ТЕРИТОРИЈИ 

ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

 

Члан 1.  

 У Одлуци о општем уређењу насељених 

места и комуналном реду на територији општине 

Неготин („Службени лист општине Неготин“, 

број 8/2017) у члану 14. став 1. бришу се речи: 

„засађивати повртарске културе и житарице“. 

  

 

 

Члан 2. 

 У члану 27. иза речи: „часова“ брише се 

тачка и додају речи: „најмање једном недељно по 

налогу Општинског већа општине Неготин“.  

 

Члан 3. 

У члану 35. на крају става 2. брише се „тачка“ 

додаје се запета и речи: 

 „на местима која за то нису предвиђена“. 

 

Члан 4. 

 У члану 46. тачка 4. брише се.  

 После тачке 25. додају се тачке: 26, 27, 

28, 29, 30 и 31 које гласе: 

 „26) држати нерегистрована, хаварисана 

или неисправна возила, камп – приколице, 

приколице, уређаје, алате, стари намештај, земљу, 

шут, грађу, зелени отпад, гуме, старе електричне 

апарате, акумулаторе и томе слично.  

 27) избацивати отпад из путничких, 

теретних возила и аутобуса,  

 28) постављати стубове, рампе, ограде и 

слично, без одобрења Општинске управе, 

 29) извођење паса без узице и корпе на 

устима и њихово пуштање да се слободно крећу, 

као и извођење мачака и њихово пуштање да се 

слободно крећу, 

 30) вршење нужде од стране паса и 

мачака, 

 31) паркирање свих врста возила.“ 

  

 Иза става 1. додаје се нови став 2. који 

гласи:  

 „у смислу става 1. тачке 29. овог члана 

пси и мачке се могу изводити само под надзором 

власника на начин којим се не угрожава 

безбедност и здравље људи, уз обавезу власника 

да комуналном инспектору пружи доказ о 

извршеној редовној ветеринарској конторли и 

здрављу животиња“.  

 

Члан 5. 

 У члану 55. став 8. мења се и гласи: 

 „Раскопавање јавних површина не може 

се изводити ради изградње, реконструкције или 

поправке подземних инсталација  у периоду од 01. 

децембра до 01. марта, осим   у случају нарочито 
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хитне потребе, уколико је неопходно отклањање 

кварова на инсталацијама, објектима и уређајима.  

 

 

Члан 6. 

 У члану 70. речи: „Општинска управа“ 

замењују се речима: „Јавног комуналног 

предузећа „Бадњево“ Неготин“. 

 

 

Члан 7. 

 У члану 71. алинеја прва мења се и гласи:  

 - самовољно садити цвеће, украсно 

шибље и дрвеће као и кидање свих врста биљака“. 

 

Члан 8. 

 У члану 74. после става 2. додаје се нови 

став 3. који гласи: 

 „за постављање фирми, светлећих 

реклама, рекламних ознака, натписа на фасадама 

зграде, реклама на пословним зградама и 

пословним просторијама и слично, одобрење се 

издаје на захтев подносиоца захтева уз који је 

дужан да приложи: 

 - сагласност власника објекта, односно да 

има право коришћења пословног објекта или 

његовог дела на који се поставља реклама, 

 - претходно прибављена сагласност о 

урбанистичко – техничким условима издата од 

стране Одељења за урбанизам и грађевинарство, 

којом су одређени изглед, величина и услови за 

њихово постављање“. 

 Досадашњи став  3. постаје став  4.  

   

Члан 9. 

 У члану 83. после става 1. додају се нови 

ст.: 2, 3, 4, 5, 6 и 7. који гласе: 

 „Комунални и други објекти као што су 

биоскопске сале, клубске просторије и културно – 

просветни и забавни објекти, чекаонице, 

стајалишта, бензинске пумпе, јавне чесме и 

бунари, фонтане, мостови, електрични стубови и 

светиљке, киосци, огласне табле и стубови, 

посебни објекти за истицање плаката, огласа и 

слично, информативни панои, јавни ВЦ као и 

други слични објекти морају се постављати  и 

изграђивати само на местима који су за то 

намењена урбанистичким плановима. 

 Забрањено је стварање и држање 

нечистоће у објектима из претходног става, а 

нарочито бацање отпадака и слично.  

 Комунални објекти морају се одржавати 

уредно и у исправном стању о чему се старају 

предузећа, установе, организације и месне 

заједнице које користе, односно држе ове објекте.  

 Одржавање јавних чесама и фонтана у 

граду обавеза је Јавног комуналног предузећа 

„Бадњево“. 

 Монтажни објекти за обављање занатских 

и других привредних делатности, монтажне 

гараже, киосци за продају новина, дувана, срећки, 

бижутерије, цвећа и сличне робе, конзерватори за 

продају сладоледа и слични објекти морају се 

одржавати уредно и у исправном стању о чему су 

дужни да се старају њихови власници односно 

корисници.. 

 Комунални инспектор наредиће решењем 

отклањање утврђених недостатака у погледу 

одржавања објеката из става 2., 4., и 5. овог члана 

и одредиће рок за то“. 

  

Члан 10. 

 У члану 84. после става 1. додаје се нови 

ст. 2. и 3. који гласе: 

 „Савет месне заједнице села може 

тражити од власника стамбене зграде и других 

објеката да у одређеном року очисти простор око 

свог објекта и редовно га одржава. 

 У случају да корисник објеката не 

поступи по налогу Савета месне заједнице села, 

Савет месне заједнице ће тражити и интервенцију 

комуналне инспекције.“ 

 

Члан 11. 

 После члана 86. додаје се нова одредба 

XIа која гласи: „Одржавање комуналних и других 

јавних објеката“ и чланови 86а, 86б, 86в и 86г који 

гласе:  

 

XIа – ОДРЖАВАЊЕ КОМУНАЛНИХ И 

ДРУГИХ ЈАВНИХ ОБЈЕКАТА 

 

Члан 86а. 

 Канали изграђени за одвођење 

атмосферских вода и канали са укопаним 

подземним цевима морају бити оспособљени за 

одвођење вода и редовно се одржавати. 
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 Под редовним одржавањем у смислу 

одредаба ове Одлуке подразумевају се радови  

којима се канали доводе у исправно стање, а 

нарочито продубљивање, односно попуњавање, 

изградња пропуста који обезбеђују пропусну моћ, 

чишћење и уклањање наноса, муља, устајалих 

вода, шибља, корова, отпадата и других 

материјала.  

 О одржавању канала из претходног става 

стараће се предузеће коме су ти објекти поверени 

на управљање.  

 О одржавању прелаза преко канала или 

путног јарка који служи за одвођење воде стараће 

се предузеће или грађани који су: ради прелаза са 

површине јавног саобраћаја у круг предузећа или 

своје двориште, такав прелаз изградили.  

 

Члан 86б. 

 Ради нормалног функционисања канала 

забрањено је:  

- изводити радове и вршити друге радње којима 

се оштећују канали,  

- неовлашћено затрпавати, преграђивати и 

одводити воду ван канала пробијањем насипа, 

цевима или на сличан начин, 

- без одобрења предузећа које одржава канал у 

каналу изграђивати или постављати објекте, 

паркирати возила, везивати или напасати стоку 

и живину, користити траву и копати земљу, 

- у канал испуштати или бацати отпадне воде или 

индустријске и друге отпатке, шут или други 

грађевински материјал, смеће, амбалажу, 

угинулу стоку и живину.  

 

Члан 86в. 

 О одржавању канала стараће се предузеће 

или предузетник коме ти послови буду поверени. 

 Предузеће или предузетник из 

претходног става и општина, односно предузеће 

чији је канал основно средство и месна заједница 

уговором ће регулисати међусобна права и 

обавезе. 

Члан 86г. 

 Предузеће или предузетник које се стара 

о одржавању канала дужна су  редовно одржавати  

канале и уклањати атмосферску воду која се без 

могућности отицања каналима или канализацијом 

за одвођење отпадних вода сакупља и дуже 

задржава на саобраћајним и другим јавним 

површинама у одређеним деловима града односно 

другог насељеног места приликом наглог 

топљења снега или већих падавина, као и 

уклањати атмосферску воду која плави подруме, 

стамбене и пословне зграде.  

 

Члан 12. 

У члану 89. на крају става 1. брише се „тачка“ 

додаје „запета“ и речи:  

„Као и водонепропустиву приступну инсталацију 

до септичке јаме“. 

 

Члан 13. 

Члан 100. мења се и гласи:  

                                               

  Новчаном казном у износу од 100.000,00 

динара казниће се за прекршај повереник комуналне 

делатности правно лице а одговорно лице у правном 

лицу новчаном казном од 15.000,00 динара ако: 

  - не поступи или поступи супротно 

одредбама члана 16.  

- не поступи у складу, или поступи 

супротно одредби члана 17.  

- поступи супротно одредбама члана 

18.  

- поступи супротно одредби члана 20.  

- не поступи у складу или поступи 

супротно  одредби  члана 21. 

- не поступи у складу са одредбом 

члана 25.  

- не поступи у складу са одредбом 

члана 27.  

- не поступи у складу са одредбом 

члана 31.  

- поступи противно забрани из члана 

36. став 4. 

- не поступи у складу са одредбом 

члана 41. став 1.  

- не поступи у складу, или поступи 

супротно одредби члана 44.  

- не поступи у складу са одредбом 

члана 45.  

- не поступи у складу са одредбом 

члана 47. став 1. 

- не поступи у складу са одредбом 

члана 48.  

- не поступи у складу са одредбом 

члана 49. 

- не поступи у складу, или поступи 

супротно одредби члана 50. став 3. 

- не поступи у складу са одредбом 

члана 51. 
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- не поступи у складу са одредбом 

члана 53.  

- не поступи у складу са одредбом 

члана 54.  

- не поступи у складу са одредбом 

члана 55.  

- не поступи у складу са одредбом 

члана 56. 

- не поступи у складу са одредбом 

члана 59.  

- не поступи у складу са одредбом 

члана 62. став 2.  

- не поступи у складу са одредбом 

члана 71. 

- поступи супротно одредбама члана 

74.  

- поступи супротно одредбама члана 

80. 

- поступи супротно одредбама члана 

83. 

- поступи супротно одредбама члана 

86а. став 1. и 2.  

- поступи супротно одредбама члана 

86б.  

- поступи супротно одредбама члана 

86г.  

- поступи супротно  одредби члана 92. 

- поступи супротно одредбама члана 

93. 

 

Новчаном казном од 50.000,00 динара 

казниће се корисник услуга предузетник који 

учини прекршај из става 1. овог члана. 

   

Новчаном казном  од 15.000,00 динара 

казниће се за прекршај физичко лице ако:  

- поступи супротно  одредби  члана 7.  

- поступи супротно одредби  члана 8.  

- поступи супротно одредби  члана  10. 

став 2.  

- поступи супротно одредби члана 11.  

- поступи супротно одредби члана 12.  

- поступи супротно одредби  члана 14.  

- поступи супротно одредби члана 16.  

- поступи супротно одредби  члана 20.  

- не поступи у складу  са одредбом 

члана 30.  

- не поступи у складу са одредбом 

члана 32.  

- не поступи у складу са одредбом 

члана 33. 

- не поступи у складу са одредбом 

члана 35. став 2.  

- поступи противно забрани из члана 

36. став 4. 

- поступи супротно одредби  члана 37.  

- поступи супротно одредби  члана 46. 

- не поступи у складу са одредбом 

члана 50. 

- не поступи у складу са одредбом 

члана 51. 

- поступи супротно одредби члана 53. 

став 3.  

- поступи супротно одредби члана 60. 

став 1. и 2. 

- поступи супротно одредби члана 71.  

- поступи супротно одредби члана 74. 

став 3.  

- поступи супротно одредби  члана 76.   

- поступи супротно одредби члана  78.  

- поступи супротно одредби члана 80. 

- поступи супротно одредби члана 81. 

- поступи супротно одредби члана 85. 

- поступи супротно одредби члана 86а. 

став 4.  

- поступи супротно одредби члана 86б. 

- поступи супротно одредби члана 87.  

- поступи супротно одредби члана 88. 

- не поступи у складу са одредбом 

члана 89. 

- поступи супротно одредби члана 92.  

- поступи супротно одредбама члана 

93. 

 

Члан 14. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана  објављивања  у „Службеном листу општине 

Неготин“. 

 

 

Број: 352-21/2018-I/08 

13.02.2018. године 

Н е г о т и н 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

ПРЕДСЕДНИК, 

мр Милан Уруковић,с.р. 
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На основу члана 41. Закона о запошљавању и 

осигурању за случаје незапослености 

(„Службени гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010. 

38/2015 и 113/2017) и члана 42. Статута 

општине Неготин („Сл. гласниск РС“, бр. 

9/2015-пречишћен текст), уз прибављено 

мишљење Локалног савета за запошљавање на 

територији општине Неготин број 101-5/2018-

II/05 од 05.02.2018. године, Скупштина општине 

Неготин на седници одржаној дана 13.02.2018. 

године,  д о н е л а   ј е 

 

О Д Л У К У 

О УСВАЈАЊУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА 

ЗАПОШЉАВАЊА ОПШТИНЕ НЕГОТИН ЗА 2018. 

ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

 

 УСВАЈА СЕ  Локални акциони план 

запошљавања општине Неготин за 2018. годину, 

на који је Локални савет за запошљавање 

општине Неготин, дао позитивно мишљење број: 

101-5/2018-II/05 од 05. фебруара 2018. године.  

 

Члан 2. 

 

 Саставни део ове Одлуке је Локални 

акциони план запошљавања општине Неготин за 2018. 

годину. 

 

Члан 3. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном листу општине 

Неготин“. 

Број: 101-6/2018-I/08 

13.02.2018. године 

Н е г о т и н 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

ПРЕДСЕДНИК 

мр Милан Уруковић,с.р. 

 

 

ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА 

ОПШТИНЕ НЕГОТИН ЗА 2018. ГОДИНУ 

 

I 

 

УВОД 

Локални акциони план запошљавања општине Неготин за 2018.годину представља основни 

инструмент спровођења активне политике запошљавања у 2018.години на територији општине Неготин 

којим се дефинишу циљеви и приоритети и утврђују програми и мере  локалне политике запошљавања који 

ће се реализовати у  2018.години. 

 Правни основ за доношење Локалног акционог плана запошљавања општине Неготин представља 

Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл.гласник РС“, број: 36/2009, 88/2010, 

38/2015 и 113/2017) којим је дефинисано спровођење активне политике запошљавања и   израда Локалног 

акционог плана запошљавања на годишњем нивоу. Поред Закона,  Локални акциони план запошљавања 

општине Неготин за 2018.годину рађен је и у складу са Националном стратегијом запошљавања за период 

2011-2020.године ("Службени гласник РС", број 37/11) и Националним акционим  планом запошљавања за 

2018.годину („Службени гласник РС“, број:120/2017). 

 Проблем незапослености у општини Неготин узрокован је превасходно  економском кризом  и 

рецесијом привреде што је довело до смањене привредне активности водећих предузећа. 

  Стратегијом одрживог развоја општине Неготин економски развој је приоритетан и базира се на 

развоју приватног предузетништва и развоју малих и средњих предузећа. 
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  Активна политика запошљавања у општини Неготин је од велике важности тако да су Одлуком о 

буџету општине Неготин за 2018.годину предвиђена средства у укупном износу од 3.000.000,00 динара, за 

програмску активност: мере активне политике запошљавања-дотације организацијама обавезног социјалног 

осигурања и дотације организацијама обавезног социјалног осигурања – за самозапошљавање.  Поред тога, 

доношењем Локалног акционог плана запошљавања општине Неготин за 2018.годину предузимају се 

конкретне мере за запошљавање. 

 Сходно Уредби о утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица локалне 

самоуправе за 2014.годину („Сл.гласник РС“, број: 104/2014),општина Неготин према степену развијености 

спада у трећу групу – недовољно развијене јединице локалне самоуправе чији је степен развијености у 

распону од 60% до 80 % републичког просека.  

 Приоритети активне политике запошљавања  у 2018.години првенствено су усмерени на улагање у 

људски капитал, подстицање социјалне инклузије на тржишту рада и отварање нових радних места. У том 

смислу приоритети политике запошљавања у 2018.години су: 

1) побољшање услова на тржишту рада и унапређење институција тржишта рада; 

2) подстицање запошљавања и укључивања теже запошљивих лица на тржиште рада и подршка 

регионалној и локалној политици запошљавања; 

    3) унапређење квалитета радне снаге и улагање у људски капитал. 

            Националним акционим планом запошљавања за 2018.годину („Сл.гласник РС“, број: 120/2017)  

предвиђено је да аутономна покрајина односно јединица локалне самоуправе, може дo 15. фебруара 

2018.године, путем НСЗ, поднети министарству надлежном за послове запошљавања захтев за учешће у 

финансирању програма или мера активне политике запошљавања. 

Узимајући у обзир мишљења филијала на поднете захтеве територијалне аутономије односно јединица 

локалне самоуправе, НСЗ доставља министарству надлежном за послове запошљавања предлог за учешће у 

финансирању програма или мера активне политике запошљавања у року од 30 дана од дана истека рока за 

подношење захтева, на основу кога министар надлежан за послове запошљавања доноси одлуку. 

У 2018. години одобраваће се учешће у финансирању програма или мера активне политике запошљавања, 

и то: 

- Програм јавних радова, 

- Обука на захтев послодавца, 

- Програм стицања практичних знања за неквалификована лица, вишкове запослених и дугорочно 

незапослене, 

    - Субвенције за самозапошљавање и 

    - Субвенције за запошљавање незапослених лица из категорија теже запошљивих. 

Услов за подношење захтева за финансирање програма или мера активне политике запошљавања из 

републичког буџета је да аутономна покрајина, односно јединица локалне самоуправе има: 

    - формиран локални савет за запошљавање; 

    - усвојен ЛАПЗ; 

    - усаглашен ЛАПЗ са НАПЗ и покрајинским АПЗ; 

    -обезбеђено више од половине потребних средстава за финансирање одређеног програма или мере. 

Изузетно, уколико се ради о неразвијеној јединици локалне самоуправе, министар надлежан за послове 

запошљавања, у складу са чланом 60. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености 

("Службени гласник РС", бр. 36/09, 88/10,  38/15 и 113/17) може одобрити учешће у финансирању и када је 

обезбеђено мање од половине потребних средстава. 
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II 

СТАЊЕ НА ТРЖИШТУ РАДА 

 

ДЕМОГРАФСКО СТАЊЕ 

 Становништво има значајну улогу у економском развоју јер се појављује са једне стране као 

произвођач (радно способно) а са друге стране као потрошач. 

 

1.1 Становништво и површина 

 Површина (у km²) 1.090 

 Број становника према Попису 2002 43.418 

 Број становника према Попису 2011 37.056 

 Број становника 2016 - процена 33 911 

 

  

 Статистика показује да је у периоду 2002-2011.године, забележен пад броја становника у општини 

Неготин за 6362 становника. Кретање становништва на подручју општине Неготин поред апсолутног 

смањења броја становника, карактерише следеће: низак наталитет, повећање стопе морталитета и миграције 

(одлазак у иностранство и у град). 

  

Број градског становништва показује тенденцију пада тако да према попису из 2002.године, Неготин 

је имао 17.758 становника (у земљи) а према Попису 2011.године у граду живи 16.882 становника (у земљи)  

.  

            

  Општина Неготин је карактеристична и по великом броју становника који су на привременом раду у 

иностранству и који представљају  условно потенцијалне инвеститоре за одређене пројекте али и 

ограничавајући фактор због демографског пражњења простора. 

 

Подаци приказани у табели број 1.2. указују на чињеницу да се број запослених и незапослених 

мењао у периоду 2014-2017.године да је у 2014.години забележен пад броја запослених, док просечна нето 

зарада  у 2016. години бележи растући тренд . 

1.2 Број запослених/незапослених, зараде и бруто друштвени производ 

 2014. 2015. 2016. 2017. 

Број запослених 6.080 7593 7.659  

Број незапослених 2.587 2.524 2.492 2.466 

 Просечна нето зарада (у 

РСД) 
39.443 38.66 43.111  

АПР * Последње ажурно стање се односи на период 01.01 - 30.06.2017. године 

 

 Према подацима Агенције за привредне регистре број активних привредних друштава на територији 

општине Неготин  у периоду од 2014-2017. године се мењао и забележен је пад у 2017. години  а број 

активних предузетника се повећава само је забележен пад у 2015.години. 

1.3. Број привредних друштава 

 2014 2015 2016 2017 

Aктивних 198 202 196 195 

Новооснованих 15 13 4 4 

Брисаних / угашених 4 5 4 4 

АПР* Последње ажурно стање се односи на период 01.01 - 30.06.2017. године 
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1.4. Број предузетника 

 2014 2015 2016 2017 

 Aктивних 846 844 866 879 

 Новооснованих 121 140 116 71 

Брисаних / угашених 152 142 94 58 

АПР* Последње ажурно стање се односи на период 01.01 - 30.06.2017. године 

 

 

III 

 

                                                 2. НЕЗАПОСЛЕНОСТ 

 

2.1. Структура становништва 

 

Посматрано према структури незапосленог становништва у периоду од 2014. године до 2017. године, 

највише је незапослених неквалификованих лица што се може видети у табели 2.1. 

 

Табела 2.1. Квалификациона структура незапосленог становништва 

 2014 2015 2016 2017 

Неквалификовани 1032 977 996 1040 

Нижа стручна спрема и поликвалификовани 139 129 111 116 

Квалификовани 399 399 391 375 

Средња стручна спрема 727 732 716 659 

Висококвалификовани 17 15 19 19 

Виша стручна спрема 106 96 90 89 

Висока стручна спрема 167 176 169 168 

Укупно 2587 2524 2492 2466 

АПР* Последње ажурно стање се односи на период 01.01 - 30.06.2017. године 

 

Према подацима НСЗ у општини Неготин из приложене табеле 2.2. укупан број незапослених лица у 

општини Неготин у децембру месецу 2017. године износио је 2.468, а жена 1.264. Према степену стручне 

спреме највише је незапослених у I степену стручне спреме, укупно 1.055 а жена 518. 

 

 Незапослена лица Особе са инвалидитетом Роми 

 укупно жене укупно жене укупно жене 

2468 1264 32 17 94 51 

I степен стручне спреме 1055 518 10 2 92 51 

II степен стручне спреме 113 57 3 0 1 0 

III степен стручне спреме 349 120 12 8 0 0 

IV степен стручне спреме 661 402 6 6 1 0 

V степен стручне спреме 18 0 0 0 0 0 

VI-1 степен стручне спреме 89 57 1 1 0 0 

VI-2 степен стручне спреме 41 23 0 0 0 0 
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VII-1 степен стручне спреме 142 87 0 0 0 0 

VII-2 степен стручне спреме 0 0 0 0 0 0 

Табела 2.2. подаци НСЗ у месецу децембру 2017. године о незапослености према полу, инвалидности, 

националности и степену стручне спреме у општини Неготин. 

 

 

2.2. Стање образовања 

 У  Неготину постоје 4 средње школе и то: Неготинска гимназија, Техничка школа, Пољопривредна 

школа са домом ученика „Рајко Боснић“ Буково и Уметничка школа „Стеван Мокрањац“. 

 Неготинска гимназија има 298 ученика, у три смера друштвено-језички, природно-математички и 

општи. 

 Пољопривредна школа са домом ученика „Рајко Боснић“ Буково има 382 ученика у следећим 

смеровима и то:  пољопривредни техничар, прехрамбени техничар, ветеринарски техничар, техничар за 

индустријску фармацеутску технологију и цвећар-вртлар.                           

 Техничка школа има 254 ученика са следећим смеровима:  машински техничар за компјутерско 

конструисање, аутомеханичар, механичар за грејну и расхладну технику, машински    техничар    моторних    

возила,   електротехничар  за рачунаре,  електромонтер мрежних постројења и електромеханичар за 

машине и опрему. 

  Уметничка школа „Стеван Мокрањац“ има 51 ученика и следеће смерове: музички сарадник и 

музички извођач. 

            Учитељски факултет у Врању функционише по окриљем Универзитета у Нишу. Године 1996. 

отворено је  Одељење у Неготину на коме студира око 120 активних студената основних академских студија 

на смеру за учитеље. 

            Дом културе „Стеван Мокрањац“ – Центар за образовну делатност Неготин успева да задовољи све 

потребе грађана општине Неготин за организовање образовних садржаја. За програме где постоји довољан 

број заинтересованих организују се самостална одељења или групе, а за појединачне случајеве, као активан 

члан удружења Народних и Радничких универзитета Србије и Центар за образовну делатност сарађује са 

свим сличним установама у земљи. У Центру за образовну делатност Неготин организују се курсеви за 

стране језике и курсеви за занатска занимања. 

 

3. Институције локалног тржишта рада 

            Спровођење политике запошљавања у надлежности је Министарства за рад, запошљавање, борачка и 

социјална питања . Законом о запошљавању и осигурању за случај незапослености (Службени гласник РС", 

број 36/2009, 88/2010, 38/2015 и 113/2017) одређено је да су носиоци послова запошљавања Национална 

служба за запошљавање и агенције за запошљавање и дефинисан је њихов положај и надлежност. 

 Национална служба за запошљавање обавља послове запошљавања, осигурања за случај 

незапослености, остваривање права из осигурања за случај незапослености и других права и вођење 

евиденције у области запошљавања. У Неготину егзистира филијала Националне службе за запошљавање 
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У Бору је седиште Филијале Националне службе запошљавања која обухвата подручје општине Бор, 

Мајданпек, Неготин и Кладово. Национална служба запошљавања реализује бројне активне мере 

запошљавања на основу Националног акционог плана запошљавања и на основу обавеза које проистичу из 

закона. У општини Неготин, као и у другим општинама, активне мере се реализују по одређеним квотама на 

основу величине контигента незапослених и критеријума подстицања појединих мера зависно од 

развијености општине и тежине решавања проблема незапослености.  

Више година у општини Неготин делује и Локални савет запошљавања као стручно и саветодавно 

тело општине Неготин састављено од представника општине, НСЗ, синдиката и стручњака. 

                                                                             IV 

ЦИЉЕВИ И ПРИОРИТЕТИ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА 

 Подршка успостављању ефикасног и одрживог тренда раста запослености до краја 2020.године, уз 

усклађивање политике запошљавања и инситуција тржишта рада са стандардима Европске уније, што 

представља основни циљ политике запошљавања, пружиће се кроз остваривање појединачних циљева 

политике запошљавања у 2018.години који су усмерени на: 

1. Побољшање услова на тржишту рада и унапређење инситуција тржишта рада, 

2. Подстицање запошљавања и укључивања теже запошљивих лица на тржиште рада и подршка 

регионалној и локалној политици запошљавања 

3. Унапређење квалитета радне снаге и улагање у људски капитал. 

       Приоритети активне политике запошљавања у 2018. години су: 

 1.усклађивање понуде и тражње на тржишту рада, 

 2.отварање нових радних места, 

 3.побољшање образовања и обука у циљу развијања квалификоване радне снаге, 

 4.подстицање запошљавања теже запошљивих лица и рањивих категорија, 

            5.подстицање развоја регионалне и локалне политике запошљавања. 

V     

 

                 ПРОГРАМИ И МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА 

 

             Мере активне политике запошљавања које су усмерене ка унапређењу запослености а реализоваће се 

преко Националне службе за запошљавање у сарадњи са општином Неготин у 2018.години су: 

 

            1. Програм субвенције за  самозапошљавање 

 

Подршка самозапошљавању подразумева поред субвенције за самозапошљавање и пружање стручне 

помоћи и обуке незапосленом лицу које се самозапошљава. Средства за самозапошљавање се одобравају у 

виду субвенције ради оснивања радње, задруге, или другог облика предузетништва као и за оснивање 

привредног друштва уколико оснивач заснива у њему радни однос.  

Субвенција за самозапошљавање у 2018. години додељује се незапосленом у једнократном износу од 

180.000,00 динара.  

Буџетом Општине Неготин као расположива средства за ову намену издвојена су 1.800.000,00 

динара. Очекивана средства од стране Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања 
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износе 1.620.000,00 динара, тако да ће укупна средства за финасирање ове мере износити најмање 

3.420.000,00 динара у оквиру којих ће бити извршено 19 субвенција за самозапошљавање току 2018.године. 

Ову меру, као део активне политике запошљавања, по одобреним захтевима спровешће Национална 

служба за запошљавање након уплате средстава из буџета јединице локалне самоуправе и буџета Републике 

Србије. 

Међусобна права и обавезе у реализацији мере субвенционисања самозапошљавања биће регулисана 

тројним уговором између корисника субвенције, Општине Неготин и Националне службе за запошљавање. 

   

              2. Програм стручне праксе  

 

              Програм стручне праксе  код јавног и приватног послодавца подразумева стручно оспособљавање 

незапослених лица за самосталан рад у струци за које је стечено одговарајуће образовање – квалификација,  

без заснивања радног односа. 

 Програм стручне праксе траје 6 месеци, осим у случају када се спроводи и траје у складу са општим 

односно посебним законом у циљу полагања стручног испита, а најдуже 12 месеци. 

 Програм је намењен незапосленим лицима без радног искуства у струци са најмање средњим 

образовањем која практична знања и вештине стичу код послодавца који припада јавном и приватном 

сектору. 

 

 Током трајања стручне праксе, у складу са уговором Национална служба: 

   1.  ангажованим лицима исплаћује новчана средства у месечном износу од: 

- 16.000,00 динара за лица са најмање четворогодишњим високим образовањем 

- 12.000,00 динара за лица са средњим образовањем 

 

         2. трошкове осигурања за случај повреде на раду и професионалне болести у складу са законом.  

 

Буџетом Општине Неготин као расположива средства за ову намену издвојена су 1.200.000,00 

динара, у оквиру којих ће бити ангажовано најмање 10 лица за наведени програм у току 2018. године. Овај 

програм стручне праксе по одобреним захтевима спровешће Национална служба за запошљавање након 

уплате средстава из буџета јединице локалне самоуправе. 

 

 3.Програм -Сајам запошљавања општине Неготин 

 

 У оквиру активности Општине Неготин биће организован сајам запошљавања који ће организовати 

Локални савет за запошљавање општине Неготин у сарадњи са Националном службом за 

запошљавање.Резултати сајма запошљавања су: 

  1. остварени контакти између послодаваца и незапослених; 

  2. анимирање јавности у вези решавања проблема незапослености; 

  3. већа информисаност незапослених. 

 

VI 

 

 ИНДИКАТОРИ УСПЕШНОСТИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ  ПРОГРАМА И МЕРА  

   

 Индикатори успешности ће се примењивати по методологији Националне службе за запошљавање. 

 На основу података који су достављени од Националне службе запошљавања филијале у Неготину, 

дошло се до закључка да је најтраженији облик помоћи самозапошљавање . 
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Табела приоритета, мера и активности за реализацију Локалног акционог плана запошљавања  

општине Неготин за 2018. годину 

                                                        

 

                                                                        VII 

 

          Локални акциони план запошљавања општине Неготин за 2018.годину објавити у „Службеном листу 

општине Неготин“ са ступањем на снагу дан после доношења. 

 

Програми, 

мере, 

активности 

 

Очекивани 

резултат 
Индикатори 

Носиоци 

активнос

ти и рок 

Потребна 

финансиј

ска 

средства 

Планирани извори финансирања 

 

Буџет 

општине 

 

Донације 

и друго 

Републички 

буџет 

 

 

Циљ 1: Повећано запошљавање кроз подстицај развоју предузетништва 

 

Програм 

Субвенције за  

самозапошља

вање    19 

незапослених 

 

 

Повећан 

број 

предузетника 

 

 

Број лица која 

су регистровалa 

своју фирму 

  

 НСЗ и 

ЛСЗ 

 

 

 

 

3.420.000 

 

 

 

1.800.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.620.000 

 

 

 

 

Програм 

стручне 

праксе код 

приватног 

послодавца за 

најмање 

10 лица 

Повећан број 

младих који 

су стекли 

практична 

знања 

Број лица која 

су обавила 

стручну праксу  

 ЛСЗ и 

НСЗ 

 

1.200.000 

 

1.200.000 

  

 

 

Циљ 2: Организација сајма запошљавања у општини Неготин 

 

Организација 

сајма 

запошљавања 

у општини 

Неготин 

 

Боља 

информисано

ст 

незапослених 

о могућности 

запошљавањ

а 

Већи број 

запослених у 

општини 

Неготин 

Број запослених 

након сајма 

запошљавања 

Број 

организација 

које су 

потписале 

уговорe 

Савет 

за 

запошљ

авање 

општин

е 

Неготин

, НСЗ,   
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VIII 

 

          Локални акциони план запошљавања општине Неготин за 2018.годину израдила је Комисија за израду 

локалног акционог плана запошљавања општине Неготин за 2018.годину. 
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На основу члана 30. Закона о јавној 

својини (,,Службени гласник РС”, број: 72/2011, 

88/2013, 105/2014, 104/2016 -др. закон  и  

108/2016), члана 3. став 1.  тачка 3. и став 3. 

Уредбе о условима прибављања и отуђења 

непокретности непосредном погодбом, давањем у 

закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног 

надметања и прикупљања писмених понуда   

(,,Службени гласник РС”, број: 24/2012, 48/2015  и  

99/2015), члана 51. став1. тачка 3. Одлуке о 

стварима у својини општине Неготин (“Службени 

лист општине Неготин”, број: 8/2017) и члана 42. 

став 1. тачка 14.  Статута општине Неготин 

(“Службени лист општине Неготин”, број: 9/2015 

- пречишћен текст), Скупштина општине Неготин  

на седници одржаној 13.02. 2018. године, донела    

је  

 

ОДЛУКУ 

О ПРИСТУПАЊУ ПРИБАВЉАЊА 

НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ 

ОПШТИНЕ НЕГОТИН НЕПОСРЕДНОМ 

ПОГОДБОМ, РАЗМЕНОМ У К.О.: НЕГОТИН 

 

Члан 1. 

 

 ПРИСТУПА СЕ  прибављању 

непокретности у јавну својину општине 

Неготин непосредном погодбом, разменом 

између општине Неготин и Водић Љубише из 

Неготина и то: 

 

1 – 1/8 кп.бр. 3249/1, која има укупну површину 

629 м2, остало грађевинско земљиште, улица 

„Сретена Вучковића“ у Неготину, површине  79 

м2, којa сe по листу непокретности, број: 5264, 

К.О.: Неготин, води као јавна својина општине 

Неготин и 

 

2 – Западни део кп.бр. 3249/1, чија је укупна 

површина 629 м2, у следећим мерама и 

границама:  

 Са запада до кп.бр.12512 у дужини од 

14.53 метара, 

 Са севера до кп.бр.12573/2 у дужини од 

2.69 метара, 

 Са истока до преосталог дела 

кп.бр.3249/1 у три прелома почевши од 

севера ка југу и то: први прелом у 

дужини од 4.18 метара, други прелом у 

дужини од 3.75 метара и трећи прелом 

у дужини од 6.51 метара, 

 Са југа до кп.бр.3250/9 у дужини од 

2.92 метара, а овако описани део има 

површину од 35 м2 и 

 

-– североисточни део кп.бр. 3249/1, чија је 

укупна површина 629 м2, у следећим мерама и 

границама:  

 Са запада у дужини од 0.00 метара, 

 Са севера до кп.бр.12573/2 у дужини од 

9.65 метара, 

 Са истока до кп.бр.12573/2 у дужини од 

2.06 метара, 

 Са југа до преосталог дела кп.бр.3249/1 

у три прелома почевши од истока ка 

западу и то: први прелом у дужини од 

1.81 метара, други прелом у дужини од 

3.48 метара и трећи прелом у дужини 

од 4.23 метара, а овако описани део 

има површину од 6 м2, којa сe по листу 

непокретности, број: 5264, К.О.: 

Неготин, води као приватна својина 

Водић Љубише из Неготина, са уделом 

од 7/8, јер је оправдано и целисходно 

прибавити управо ове делове наведене 

парцеле,  пошто су исти на терену 

заузети улицама у насељу 

„Милошевски пут II“ у Неготину. 

 

Члан 2.  

 

            Формира се Комисија за спровођење 

поступка прибављања непoкретности у К.О.: 

Неготин непосредном погодбом, разменом у јавну 

својину општине Неготин, у следећем саставу: 

1. Горан Лепојевић, председник, 

2. Драгица Живковић, заменик председника, 

3. Томислав Ранђеловић, члан, 

4. Раде Младеновић, заменик члана, 

5. Ружица Милановић, члан и 

6. Аника Радојковић, заменик члана 

 

Члан 3.  

 

            Задатак Комисије из члана 2. ове Одлуке је 

да у поступку прибављања непокретности из 

члана 1. ове Одлуке у свему поступи према 
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одредбама Закона о јавној својини и Уредби о 

условима прибављања и отуђења непокретнoсти 

непосредном погодбом, давањем у закуп ствари у 

јавној свјини и поступцима јавног надметања и 

прикупљања писмених понуда и да по окончаном 

поступку непосредне погодбе сачини и достави 

Скупштини општине Неготин записник са 

одговарајућим предлогом одлуке о прибављању 

непокретности. 

 

Члан 4. 

 

 Непокретности из члана 1. ове Одлуке 

прибавиће се по тржишној вредности коју утврди 

овлашћени порески орган  у складу са Законом о 

јавној својини. 

 

Члан 5. 

 

              Одлуку о предлогу Комисије из  члана 2. 

ове Одлуке,  донеће Скупштина општине 

Неготин. 

Члан 6. 

 

 Одлука ступа на снагу наредног дана од 

дана објављивања у “Службеном листу општине 

Неготин”. 

 

Број: 464-4/2018-I/08 

13.02.2018. године 

Н е г о т и н 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

ПРЕДСЕДНИК, 

мр Милан Уруковић,с.р. 

 

На основу члана 32. тачка 20. Закона о 

локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 

129/2007, 83/2014-др. закон и 101/2016-др.закон), 

члана 61. Закона о јавним предузећима („Сл. 

гласник РС“, бр. 15/2016) и члана 42. тачка 34. 

Статута општине Неготин („Сл. лист општине 

Неготин“, бр. 9/2015-пречишћен текст) 

Скупштина општине Неготин на својој седници 

одржаној дана  13.02.2018. године, донела је 

 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПОСЕБАН 

ПРОГРАМ ЈКП „БАДЊЕВО“ НЕГОТИН О 

КОРИШЋЕЊУ И РАСПОРЕЂИВАЊУ 

СУБВЕНЦИЈА  

ОД ОПШТИНЕ НЕГОТИН  ЗА 2018. ГОДИНУ 

 

Члан 1.  

 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ Јавном 

предузећу за комуналне делатности „Бадњево“ 

Неготин, на посебан Програм о коришћењу и 

распоређивању средстава субвенција од општине 

Неготин за 2018. годину, који је донео Надзорни 

одбор ЈКП „Бадњево“ Неготин на седници 

одржаној 11. јануара 2018. године под  бројем  97-

05/2018-2. 

 

Члан 2. 

 Ово Решење објавити у „Службеном 

листу општине Неготин“. 

 

 

 

Број: 452-1/2018-I/08 

13.02.2018. године 

Н е г о т и н  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

ПРЕДСЕДНИК, 

мр Милан Уруковић,с.р. 
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На основу члана 42. тачка 34. Статута 

општине Неготин („Службени лист општине 

Неготин“, бр. 9/2015-пречишћен текст), и члана 

59. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник 

РС“, бр. 15/2016), Скупштина општине Неготин 

на седници одржаној дана 13.02.2018. године, 

донела је 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ  

ПОСЛОВАЊА СА ФИНАНСИЈСКИМ 

ПЛАНОМ  ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

„БОГОВИНА“ БОР 

 ЗА 2018. ГОДИНУ  

 

 

Члан 1. 

 

 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ  на  Програм 

пословања са финансијским планом Јавног 

предузећа  „Боговина“ Бор за 2018. годину, који је 

донео Надзорни одбор ЈП „Боговина“ Бор, на 

седници одржаној 15.  децембра 2017. године.  

 

 

Члан 2. 

 

 Ово Решење објавити у „Службеном 

листу општине Неготин“. 

 

Број: 402-19/2018-I/08 

13.02.2018. године 

Н е г о т и н 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

ПРЕДСЕДНИК, 

мр Милан Уруковић,с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На основу члана 50. став 3. Статута 

општине Неготин ( „ Сл. лист општине Неготин“, 

бр. 9/2015-пречишћен текст) и члана 35. став 2. и 

3. Пословника Скуупштине општине Неготин ( „ 

Сл. лист општине Неготин“, бр. 22/2008), 

Скупштина општине Неготин, на седници 

одржаној 13.02.2018. године, донела је  

 

 

РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 

СТАТУТАРНА, НОРМАТИВНА ПИТАЊА,         

ПРЕДСТАВКЕ И ЖАЛБЕ СКУПШТИНЕ 

ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

 

Члан 1. 

РАЗРЕШАВА СЕ  Комисија за 

статутарна, нормативна питања, представке и 

жалбе Скупштине општине Неготин, у саставу: 

 

1.Драгана Којић, председник комисије 

2. Дамир Ракић, заменик председника 

3. Радмила Геров, члан 

4. Бранкица Јовић, члан 

5. Неда Јанковић, члан. 

 

Члан 2. 

 

Ово Решење објавити у „ Службеном 

листу општине Неготин“ 

 

 

Број:016-25/2018-I/08 

Датум: 13.02. 2018. године  

Неготин 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

ПРЕДСЕДНИК, 

мр Милан Уруковић,с.р. 
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На основу члана 50. став 3. Статута 

општине Неготин ( „ Сл. лист општине Неготин“, 

бр. 9/2015-пречишћен текст) и члана 35. став 2. и 

3. Пословника Скуупштине општине Неготин ( „ 

Сл. лист општине Неготин“, бр. 22/2008), 

Скупштина општине Неготин, на седници 

одржаној 13.02.2018. године, донела је  

 

РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 

ИЗБОР, ИМЕНОВАЊЕ, НАГРАДЕ И 

ПРИЗНАЊА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

НЕГОТИН 

 

Члан 1. 

РАЗРЕШАВА СЕ  Комисија за избор, 

именовање, награде и признања Скупштине 

општине Неготин, у саставу: 

 

1.Горан Чеклановић, председник 

комисије 

2. Драгољуб Ђорђевић , заменик 

председника 

3. Јасмина Везурић, члан 

4. Милош Гагић, члан 

5. Завиша Пауновић, члан. 

 

Члан 2. 

 

Ово Решење објавити у „Службеном 

листу општине Неготин“ 

 

 

Број:016-26/2018-I/08 

Датум: 13.02. 2018. године  

Неготин 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

ПРЕДСЕДНИК, 

мр Милан Уруковић,с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

На основу члана 50. став 3. Статута 

општине Неготин ( „ Сл. лист општине Неготин“, 

бр. 9/2015-пречишћен текст) и члана 35. став 2. и 

3. Пословника Скуупштине општине Неготин ( „ 

Сл. лист општине Неготин“, бр. 22/2008), 

Скупштина општине Неготин, на седници 

одржаној 13.02.2018. године, донела је  

 

 

РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 

АДМИНИСТРАТИВНА ПИТАЊА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

 

 

 

Члан 1. 

РАЗРЕШАВА СЕ  Комисија за 

административна питања Скупштине општине 

Неготин, у саставу: 

 

1.Вукашин Текелеровић, председник 

комисије 

2. Слађана Динкић, заменик председника 

3. Далибор Николић, члан 

4. Војислав Којић, члан 

5. Катарина Живановић, члан. 

 

Члан 2. 

 

Ово Решење објавити у „Службеном 

листу општине Неготин“ 

 

 

Број: 016-27/2018-I/08 

Датум: 13.02.2018. године  

Неготин 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

ПРЕДСЕДНИК, 

мр Милан Уруковић,с.р. 
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На основу члана 50. став 3. Статута 

општине Неготин ( „ Сл. лист општине Неготин“, 

бр. 9/2015-пречишћен текст) и члана 35. став 2. и 

3. Пословника Скуупштине општине Неготин ( „ 

Сл. лист општине Неготин“, бр. 22/2008), 

Скупштина општине Неготин, на седници 

одржаној  13.02.2018. године, донела је  

 

РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 

КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ И 

УРБАНИЗАМ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

НЕГОТИН 

 

Члан 1. 

РАЗРЕШАВА СЕ  Комисија за 

комунално-стамбене послове и урбанизам 

Скупштине општине Неготин, у саставу: 

 

1.Љиљана Чамџић, председник комисије 

2. Мирјана Баланесковић , заменик 

председника 

3. Радомир Стојановић, члан 

4. Божидар Мијајловић, члан 

5. Драгиша Мартиновић, члан. 

 

Члан 2. 

 

Ово Решење објавити у „ Службеном 

листу општине Неготин“ 

 

 

Број: 016-28/2018-I/08 

Датум: 13.02. 2018. године  

Неготин 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

ПРЕДСЕДНИК, 

мр Милан Уруковић,с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На основу члана 50. став 3. Статута 

општине Неготин ( „ Сл. лист општине Неготин“, 

бр. 9/2015-пречишћен текст) и члана 35. став 2. и 

3. Пословника Скуупштине општине Неготин ( „ 

Сл. лист општине Неготин“, бр. 22/2008), 

Скупштина општине Неготин, на седници 

одржаној 13.02.2018. године, донела је  

 

РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 

ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ПРИВРЕДУ И 

ПОЉОПРИВРЕДУ СКУПШТИНЕ 

ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

 

Члан 1. 

РАЗРЕШАВА СЕ  Комисија за 

друштвену делатност, привреду и пољопривреду 

Скупштине општине Неготин, у саставу: 

 

1.Владица Стефановић, председник 

комисије 

2. Ивана Јоновић , заменик председника 

3. Јасмина Рајковић, члан 

4. Брижит Митровић, члан 

5. Драган Милошевић, члан. 

 

Члан 2. 

 

Ово Решење објавити у „ Службеном 

листу општине Неготин“ 

 

Број:016-29/2018-I/08 

Датум: 13.02. 2018. године  

Неготин 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

ПРЕДСЕДНИК, 

мр Милан Уруковић,с.р. 
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На основу члана 50. став 3. Статута 

општине Неготин ( „ Сл. лист општине Неготин“, 

бр. 9/2015-пречишћен текст) и члана 35. став 2. и 

3. Пословника Скуупштине општине Неготин ( „ 

Сл. лист општине Неготин“, бр. 22/2008), 

Скупштина општине Неготин, на седници 

одржаној 13.02.2018. године, донела је  

 

 

РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ СКУПШТИНЕ 

ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

 

Члан 1. 

РАЗРЕШАВА СЕ  Комисија за заштиту 

животне средине Скупштине општине Неготин, у 

саставу: 

 

1.Јасмина Јеленковић, председник 

комисије 

2. Милош Зарић , заменик председника 

3. Биљана Јефтић, члан 

4. Наташа Керкез, члан 

5. Ирена Јовановић, члан. 

 

Члан 2. 

 

Ово Решење објавити у „ Службеном 

листу општине Неготин“ 

 

 

Број:016-30/2018-I/08 

Датум: 13.02. 2018. године  

Неготин 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

ПРЕДСЕДНИК, 

мр Милан Уруковић,с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

На основу члана 50. став 3. Статута 

општине Неготин ( „ Сл. лист општине Неготин“, 

бр. 9/2015-пречишћен текст) и члана 35. став 2. и 

3. Пословника Скуупштине општине Неготин ( „ 

Сл. лист општине Неготин“, бр. 22/2008), 

Скупштина општине Неготин, на седници 

одржаној 13.02.2018. године, донела је  

 

 

РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ КОМИСИЈЕ ЗА БУЏЕТ И 

ФИНАНСИЈЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

НЕГОТИН 

 

Члан 1. 

РАЗРЕШАВА СЕ  Комисија за буџет и 

финансије Скупштине општине Неготин, у 

саставу: 

 

1.Станоје Николић, председник комисије 

2. Горан Пауновић , заменик председника 

3. Ненад Добрић, члан 

4. Сузана Кириџић, члан 

5. Срђан Јовановић, члан. 

 

Члан 2. 

 

Ово Решење објавити у „ Службеном 

листу општине Неготин“ 

 

 

Број: 016-31/2018-I/08 

Датум: 13.02.2018. године  

Неготин 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

ПРЕДСЕДНИК, 

мр Милан Уруковић,с.р. 
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На основу члана 50. став 3. Статута 

општине Неготин ( „ Сл. лист општине Неготин“, 

бр. 9/2015-пречишћен текст) и члана 35. став 2. и 

3. Пословника Скуупштине општине Неготин ( „ 

Сл. лист општине Неготин“, бр. 22/2008), 

Скупштина општине Неготин, на седници 

одржаној 13.02.2018. године, донела је  

 

 

РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ КОМИСИЈЕ ЗА РАЗВОЈ 

МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ 

ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

 

Члан 1. 

РАЗРЕШАВА СЕ  Комисија за развој 

месних заједница Скупштине општине Неготин, у 

саставу: 

 

1.Љубиша Савић, председник комисије 

2. Мирјана Мајсторовић , заменик председника 

3. Љиљана Фируловић, члан 

4. Топлица Ђорђевић, члан 

5. Јован Логофетић, члан. 

 

Члан 2. 

 

Ово Решење објавити у „ Службеном 

листу општине Неготин“ 

 

 

Број:016-32/2018-I/08 

Датум: 13.02. 2018. године  

Неготин 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

ПРЕДСЕДНИК, 

мр Милан Уруковић,с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На основу члана 50. став 3. Статута 

општине Неготин ( „ Сл. лист општине Неготин“, 

бр. 9/2015-пречишћен текст) и члана 35. став 2. и 

3. Пословника Скуупштине општине Неготин ( „ 

Сл. лист општине Неготин“, бр. 22/2008), 

Скупштина општине Неготин, на седници 

одржаној  13.02.2018. године, донела је  

 

РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ КОМИСИЈЕ ЗА САРАДЊУ 

СА СУСЕДНИМ ЗЕМЉАМА, 

МЕЂУНАРОДНИМ АСОЦИЈАЦИЈАМА 

ЛОКАЛНИХ ВЛАСТИ И РАДНИЦИМА НА 

ПРИВРЕМЕНОМ РАДУ У ИНОСТРАНСТВУ 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ      НЕГОТИН 

 

Члан 1. 

РАЗРЕШАВА СЕ  Комисија за сарадњу 

са суседним земљама, међународним 

асоцијацијама локалних власти и радницима на 

привременом раду у иностранству Скупштине 

општине Неготин, у саставу: 

 

1.Љубиша Ђорђевић, председник комисије 

2. Богдан Гугић , заменик председника 

3. Данијела Ћосин, члан 

4. Зоран Милосављевић, члан 

5. Дејан Крстић, члан. 

 

Члан 2. 

 

Ово Решење објавити у „ Службеном 

листу општине Неготин“ 

 

 

Број: 016-33/2018-I/08 

Датум: 13.02. 2018. године  

Неготин 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

ПРЕДСЕДНИК, 

мр Милан Уруковић,с.р. 
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На основу члана 50. став 3. Статута 

општине Неготин ( „ Сл. лист општине Неготин“, 

бр. 9/2015-пречишћен текст) и члана 35. став 2. и 

3. Пословника Скуупштине општине Неготин ( „ 

Сл. лист општине Неготин“, бр. 22/2008), 

Скупштина општине Неготин, на седници 

одржаној 13.02.2018. године, донела је  

 

РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ОДНОСЕ СА 

ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА СКУПШТИНЕ 

ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

 

Члан 1. 

РАЗРЕШАВА СЕ  Комисија за односе са 

верским заједницама Скупштине општине 

Неготин, у саставу: 

 

1. Слободан Миливојевић, председник комисије 

2. Иван Јосифовић , заменик председника 

3. Влајко Ђорђевић, члан 

4. Радослав Богдановић, члан 

5. Сладимир Соколовић, члан. 

 

Члан 2. 

 

Ово Решење објавити у „Службеном 

листу општине Неготин“ 

 

 

Број: 016-34  /2018-I/08 

Датум: 13.02. 2018. године  

Неготин 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

ПРЕДСЕДНИК, 

мр Милан Уруковић,с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На основу члана 50. став 3. Статута 

општине Неготин ( „ Сл. лист општине Неготин“, 

бр. 9/2015-пречишћен текст) и члана 35. став 2. и 

3. Пословника Скуупштине општине Неготин (Сл. 

лист општине Неготин“, бр. 22/2008), Скупштина 

општине Неготин, на седници одржаној 

13.02.2018. године, донела је  

 

РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 

ОМЛАДИНУ, СПОРТ И ФИЗИЧКУ 

КУЛТУРУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

НЕГОТИН 

 

Члан 1. 

РАЗРЕШАВА СЕ  Комисија за 

омладину, спорт и физичку културу Скупштине 

општине Неготин, у саставу: 

 

1.Иван Којић, председник комисије 

2. Драгиша Барагановић , заменик председника 

3. Маја Станојевић, члан 

4. Бане Гитановић, члан 

5. Татјана Васић, члан. 

 

Члан 2. 

 

Ово Решење објавити у „ Службеном 

листу општине Неготин“ 

 

 

Број: 016-35/2018-I/08 

Датум: 13.02.2018. године  

Неготин 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

ПРЕДСЕДНИК, 

мр Милан Уруковић,с.р. 
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На основу члана 36. Закона о локалној 

самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 

83/2014-др.закон и 101/2016-др. закон), члана 47. 

и 50. Статута општине Неготин („Сл.лист 

општине Неготин“, бр. 9/2015-пречишћен текст) и 

члана 32., 33.и 34. Пословника Скупштине 

општине Неготин („Сл.лист општине Неготин“, 

бр. 25/08) Скупштина општине Неготин на 

седници одржаној 13.02.2018. године, дoнела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА 

ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ 

ЗА СТАТУТАРНА, НОРМАТИВНА ПИТАЊА, 

ПРЕДСТАВКЕ И ЖАЛБЕ СКУПШТИНЕ 

ОПШТИНЕ НЕГОТИН  

 

Члан 1. 

 

У Комисију за статутарна, нормативна 

питања, представке и жалбе Скупштине општине 

Неготин бирају се: 

1. Горан Јовановић, председник 

2. Срђан Младеновић, заменик председника  

3.Лидија Милосављевић, члан  

4. Дамир Ракић, члан 

5. Јасмина Јеленковић, члан 

Члан 2. 

 

Мандат председника, заменика председника 

и чланова Комисије из члана 1. овог Решења траје 

четири (4) годинa.  

 

Члан 3. 

 

Ово Решење објавити у „Службеном листу 

општине Неготин“. 

 

 

 

Број: 016-36/2018-I/08 

Датум: 13.02. 2018. године  

Неготин 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

ПРЕДСЕДНИК, 

мр Милан Уруковић,с.р. 

На основу члана 36. Закона о локалној 

самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 

83/2014-др.закон и 101/2016-др. закон), члана 47. 

и 50. Статута општине Неготин („Сл.лист 

општине Неготин“, бр. 9/2015-пречишћен текст) и 

члана 32., 33.и 34. Пословника Скупштине 

општине Неготин („Сл.лист општине Неготин“, 

бр. 25/08) Скупштина општине Неготин на 

седници одржаној 13.02.2018. године, дoнела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА, 

ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 

КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР, ИМЕНОВАЊЕ, 

НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА СКУПШТИНЕ 

ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

 

Члан 1. 

 

У Комисију за избор, именовање, награде 

и признања Скупштине општине Неготин бирају 

се: 

1.Татјана Васић, председник 

2. Јована Младеновић, заменик председника 

3. Зоран Стојковић, члан  

4. Дејан Крстић, члан 

5. Кристијан Николић, члан  

Члан 2. 

 

Мандат председника, заменика председника 

и чланова Комисије из члана 1. овог Решења траје 

четири (4) годинa.  

 

Члан 3. 

 

Ово Решење објавити у „Службеном листу 

општине Неготин“. 

 

 

 

Број: 016-37/2018-I/08 

Датум: 13.02. 2018. године  

Неготин 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

ПРЕДСЕДНИК, 

мр Милан Уруковић,с.р. 
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На основу члана 36. Закона о локалној 

самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 

83/2014-др.закон и 101/2016-др. закон), члана 47. 

и 50. Статута општине Неготин („Сл.лист 

општине Неготин“, бр. 9/2015-пречишћен текст) и 

члана 32., 33.и 34. Пословника Скупштине 

општине Неготин („Сл.лист општине Неготин“, 

бр. 25/08) Скупштина општине Неготин на 

седници одржаној 13.02.2018. године, дoнела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА, 

ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 

КОМИСИЈЕ ЗА  АДМИНИСТРАТИВНА 

ПИТАЊА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

НЕГОТИН 

 

Члан 1. 

 

У Комисији за административна питања 

Скупштине општине Неготин бирају се: 

1. Далибор Николић, председник 

2. Слађана Динкић, заменик председника 

3. Оприцић Владица, члан  

4. Слађана Прњаковић, члан 

5. Слађана Живковић, члан  

Члан 2. 

 

Мандат председника, заменика председника 

и чланова Комисије из члана 1. овог Решења траје 

четири (4) годинa.  

 

Члан 3. 

 

Ово Решење објавити у „Службеном листу 

општине Неготин“. 

 

 

 

Број:016-38/2018-I/08 

Датум: 13.02. 2018. године  

Неготин 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

ПРЕДСЕДНИК, 

мр Милан Уруковић,с.р. 

 

 

На основу члана 36. Закона о локалној 

самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 

83/2014-др.закон и 101/2016-др. закон), члана 47. 

и 50. Статута општине Неготин („Сл.лист 

општине Неготин“, бр. 9/2015-пречишћен текст) и 

члана 32., 33.и 34. Пословника Скупштине 

општине Неготин („Сл.лист општине Неготин“, 

бр. 25/08) Скупштина општине Неготин на 

седници одржаној 13.02.2018. године, дoнела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА, 

ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 

КОМИСИЈЕ ЗА  КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ 

ПОСЛОВЕ И УРБАНИЗАМ СКУПШТИНЕ 

ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

 

Члан 1. 

 

У Комисији за комунално-стамбене 

послове и урбанизам Скупштине општине 

Неготин бирају се: 

1. Дијана Милојковић, председник 

2. Јована Радивојевић, заменик председника 

3. Данијела Ћосин, члан  

4. Мирјана Баланесковић, члан 

5. Драгољуб Ђорђевић, члан  

Члан 2. 

 

Мандат председника, заменика председника 

и чланова Комисије из члана 1. овог Решења траје 

четири (4) годинa.  

 

Члан 3. 

 

Ово Решење објавити у „Службеном листу 

општине Неготин“. 

 

 

Број: 016-39/2018-I/08 

Датум: 13.02.2018. године  

Неготин 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

ПРЕДСЕДНИК, 

мр Милан Уруковић,с.р. 
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На основу члана 36. Закона о локалној 

самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 

83/2014-др.закон и 101/2016-др. закон), члана 47. 

и 50. Статута општине Неготин („Сл.лист 

општине Неготин“, бр. 9/2015-пречишћен текст) и 

члана 32., 33.и 34. Пословника Скупштине 

општине Неготин („Сл.лист општине Неготин“, 

бр. 25/08) Скупштина општине Неготин на 

седници одржаној 13.02.2018. године, дoнела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА, 

ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 

КОМИСИЈЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ 

ДЕЛАТНОСТИ, ПРИВРЕДУ И 

ПОЉОПРИВРЕДУ СКУПШТИНЕ 

ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

 

Члан 1. 

 

У Комисији за друштвену делатност, 

привреду и пољопривреду Скупштине општине 

Неготин бирају се: 

1. Игор Јањић, председник 

2. Брижит Митровић, заменик председника 

3. Јован Логофетић, члан  

4. Влада Станковић, члан 

5. Драган Павловић, члан  

Члан 2. 

 

Мандат председника, заменика председника 

и чланова Комисије из члана 1. овог Решења траје 

четири (4) годинa.  

 

Члан 3. 

 

Ово Решење објавити у „Службеном листу 

општине Неготин“. 

 

 

Број: 016-40/2018-I/08 

Датум: 13.02.2018. године  

Неготин 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

ПРЕДСЕДНИК, 

мр Милан Уруковић,с.р. 

На основу члана 36. Закона о локалној 

самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 

83/2014-др.закон и 101/2016-др. закон), члана 47. 

и 50. Статута општине Неготин („Сл.лист 

општине Неготин“, бр. 9/2015-пречишћен текст) и 

члана 32., 33.и 34. Пословника Скупштине 

општине Неготин („Сл.лист општине Неготин“, 

бр. 25/08) Скупштина општине Неготин на 

седници одржаној 13.02.2018. године, дoнела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА, 

ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 

КОМИСИЈЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

 

Члан 1. 

 

У Комисији за за буџет и финансије 

Скупштине општине Неготин бирају се: 

1. Горан Пауновић, председник 

2. Дијана Которчевић, заменик председника 

3. Славољуб Николић, члан  

4. Сања Ђорђевић, члан 

5. Војислав Којић, члан  

Члан 2. 

 

Мандат председника, заменика председника 

и чланова Комисије из члана 1. овог Решења траје 

четири (4) годинa.  

 

Члан 3. 

 

Ово Решење објавити у „Службеном листу 

општине Неготин“. 

 

 

 

Број: 016-41/2018-I/08 

Датум: 13.02. 2018. године  

Неготин 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

ПРЕДСЕДНИК, 

мр Милан Уруковић,с.р. 
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На основу члана 32. тачка 9. Закона о 

локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 

129/2007, 83/2014-др.закон и 101/2016-др. зак), 

члана 20. и 22. Закона о јавним службама („Сл. 

гласник РС“, бр.42/91, 71/94, 79/05 – др.закон, 

81/05 – испр.др.закона, 83/05 – испр.др.закона и 

84/2014 – др.закон) и члана 42. тачка 10. Статута 

општине Неготин („Сл. лист општине Неготин“, 

бр.9/2015-пречишћен текст), Скупштина општине 

Неготин, на седници одржаној дана 13.02.2018. 

године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О  ИМЕНОВАЊУ  

ЧЛАНОВА УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ  

ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

ОПШТИНЕ  НЕГОТИН 

 

I 

 У Решењу о именовању чланова 

Управног и Надзорног одбора  Туристичке 

организације општине Неготин („Сл.лист 

општине Неготин“, бр. 38/2014) у тачки I под 

редним бројем 1. врши се измена: 

 

              I- РАЗРЕШАВА СЕ Владимир Радић, 

дужности  председника  Управног одбора 

Туристичке организације општине Неготин.   

 

II-ИМЕНУЈЕ СЕ Слободан 

Миливојевић,  за председника  Управног одбора 

Туристичке организације општине Неготин. 

                                                                       

II 

Мандат именованог члана Управног 

одбора из тачке I овог решења траје до истека 

мандата Управног одбора  Туристичке 

организације општине Неготин. 

 

III 

   Ово Решење објавити у „Службеном 

листу општине Неготин“. 

 

Број: 332-6/2018-I/08 

Дана: 13.02.2018.године 

Н е г о т и н  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

ПРЕДСЕДНИК, 

мр Милан Уруковић,с.р. 

На основу члана 32. тачка 9. Закона о 

локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 

129/2007, 83/2014-др.закон и 101/2016-др. закон), 

члана 39. став 1. Закона о култури („Сл. гласник 

РС“, бр. 72/2009, 13/2016 и 30/2016 - испр) и члана 

42. тачка 10. Статута општине Неготин („Сл. лист 

општине Неготин“, бр.9/2015 – пречишћен текст), 

Скупштина општине Неготин на седници 

одржаној 13.02.2018. године, донела је    

 

РЕШЕЊЕ  

О  ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ВРШИОЦА 

ДУЖНОСТИ  ДИРЕКТОРА ДОМА КУЛТУРЕ 

„СТЕВАН МОКРАЊАЦ“ НЕГОТИН У 

НЕГОТИНУ 

 

I 

 

              ПРЕСТАЈЕ МАНДАТ Ренати Ђурђевић 

Станковић, из Неготина,  на функцији вршиоца 

дужности директора Дома културе „Стеван 

Мокрањац“ Неготин у Неготину,  због истека 

периода на који је именована.   

  

II 

Ово Решење ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у „Службеном листу 

општине Неготин“. 

 

 

 

Број:022-2/2018-I/08 

Дана: 13.02.2018. године 

Н е г о т и н  

 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

ПРЕДСЕДНИК, 

мр Милан Уруковић,с.р. 
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На основу члана 37. Закона о култури 

(„Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 13/2016 и 30/2016 - 

испр),  члана 32. тачка 9. Закона о локалној 

самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 

83/2014-др.закон и 101/2016-др. закон) и члана 42. 

тачка 10. Статута општине Неготин („Сл. лист 

општине Неготин„ бр.9/2015- пречишћен текст), 

Скупштина општине Неготин на седници 

одржаној 13.02.2018. године, донела је  

 

 

 

РЕШЕЊЕ  

О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 

ДИРЕКТОРА ДОМА КУЛТУРЕ „СТЕВАН 

МОКРАЊАЦ“ НЕГОТИН У НЕГОТИНУ 

 

 

             I 

ИМЕНУЈЕ СЕ Владимир Радић, проф. 

разредне наставе из Неготина, за вршиоца 

дужности директора Дома културе „Стеван 

Мокрањац“ Неготин у Неготину, почев од дана 

доношења решења.   

                                                           

II 

Вршилац дужности директора може 

обављати ту функцију најдуже једну годину. 

III 

Ово решење ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у „Службеном листу 

општине Неготин“. 

 

 

Број: 022-3/2018-I/08 

Дана: 13.02.2018.године 

Н е г о т и н  

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

ПРЕДСЕДНИК, 

мр Милан Уруковић,с.р. 

 

 

 

 

 

 

На основу члана 15. став 1. тачка 4., члана 

33.став 1. тачка 5. и члана 42.  Закона о ванредним 

ситуацијама („Сл.гласник РС“, број 111/2009, 

92/2011 и 93/2012), члана 10. Уредбе о саставу и 

начину рада штабова за ванредне ситуације  („Сл. 

гласник РС“, бр.98/2010), члана 32. став 1. тачка 

20. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник 

РС“, број 129/2007 и 83/2014-др.закон) и члана 42. 

став 1. тачка 52. Статута општине Неготин 

(„Службени лист општине Неготин“ број 9/2015 – 

пречишћени текст) Скупштина општине Неготин, 

на седници одржаној  13.02.2018. године,  доноси     

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ 

ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ЗА 

ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

 

I 

 У Решењу о образовању Штаба за 

ванредне ситуације за територију општине 

Неготин („Сл. лист општине Неготин“, бр.3/2017), 

тачка I мења се и гласи: 

„ОБРАЗУЈЕ СЕ Штаб за ванредне 

ситуације за територију општине Неготин (у 

даљем тексту: Општински штаб),  у следећем 

саставу: 

- За команданта: 

Владимир Величковић, председник 

општине Неготин, 

 

- за заменика команданта: 

Мерлина Селенић, заменик председника 

општине Неготин, 

 

- за начелника: 

Зоран Траиловић, руководилац групе за 

планирање и оперативне послове  

цивилне заштите МУП-а Републике Србије, 

Одељење Бор, 

 

- за чланове:  
1.  мр Милан Уруковић, председник 

Скупштине општине Неготин, 

2.  др Зоран Пуслојић, члан Општинског 

већа, послови из области здравства  

и здравствене заштите, 

3.  Милош Гагић, члан Општинског већа, 

послови из области социјалне  

политике, 
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4. Драган Радосављевић, члан 

Општинског већа, послови из области 

пољопривреде, 

 5.  Надежда Тодоровић, начелница 

Општинске управе општине Неготин, 

            6. Валентина Ђуричић, руководилац 

Одељења за буџет, финансије и локалну пореску 

администрацију, 

 7.   Слободан Дијановић, руководилац 

Службе за заштиту животне средине, 

 8.   Горан Лепојевић, руководилац 

Одељења за инспекцијске послове, 

 9.   Фрања Пластић, саобраћајни 

инспектор, 

 10. Видосава Пауновић, в.д. директора 

Здравственог центра Неготин, 

 11. Голуб Рајић, директор ЈКП „Бадњево“ 

Неготин, 

 12. Веселин Лукић, представник ЈП 

„Србијаводе“ РЈ Неготин, 

 13.  Коста Стојановић шеф ОЗСК 

Неготин- Полицијске станице Неготин, 

 14. Часлав Мијуцић, руководилац 

техничких  услуга ЕПС „Дистрибуција“ Д.О.О 

Београд, огранак „Електротимок“ Зајечар – Погон 

Неготин, 

 15. Александар Транић, командир 

Ватрогасно – спасилачке јединице Неготин, 

Одељење за ванредне ситуације Бор, 

 16.  Раде Живановић, начелник Центра 

Министарства одбране Неготин, 

 17. Љуба Маринковић, секретар 

Општинске организације Црвеног крста Неготин, 

 18.  Радиша Бирић, послови одбране и 

ванредних ситуација, 

            19.  Горан Јовановић, представник ХЕ 

Ђердап II Неготин. 

 

II 

Ово Решење објавити у „Службеном 

листу општине Неготин“. 

 

Број: 870-2/2018-I/08 

Дана: 13.02.2018.године 

Н е г о т и н 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

ПРЕДСЕДНИК, 

мр Милан Уруковић,с.р. 

        На основу члана 46. став 1. тачка 1.  и ства 

3.Закона о локалним изборима (''Службени 

гласник РС“ број 129/07, 34/10-одлука УС и 54/11 

) и члана 36. Статута општине Неготин ( „Сл. лист 

општине Неготин“, бр. 9/2015-пречишћен текст), 

Скупштина општине Неготин,  на седници 

одржаној данa 13. 02. 2018. године, донoси  

 

О Д Л У К У 

О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКУ 

СКУПШТИНЕОПШТИНЕ НЕГОТИН 

 

Члан 1. 

 Утврђује се да је одборници Скупштине 

општине Неготин Драгани Деусснер, престао 

мандат због подношења усмене оставке .  

 

Члан 2. 

Ова Одлука ће се објавити у ''Службеном листу 

општине Неготин''. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

  Правни основ за доношење Одлуке о 

престанку мандата одборника Скупштине 

општине Неготин садржан је у одредбама члана 

46. став 1. тачка 1.  и ства 3. Закона о локалним 

изборима (''Службени гласник РС'' број 129/07, 

34/10-Одлука УС и 54/11), којима је утврђено да 

после подношења усмене оставке одборника, 

скупштина без одлагања, на истој седници 

утврђује да је одборнику престао мандат. 

Члан 36. Статута општине Неготин ( „Сл. 

лист општине Неготин“, бр. 9/2015-пречишћен 

текст) прописује да одборнику почиње и престаје 

одборнички мандат под условима и на начин 

утврђен Законом. 

 Одборница Скупштине општине Неготин 

Драгана Деусснер, изабрана са Изборне листе 

„ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА-ПРИМ.ДР 

МИОМИР ПЕТКОВИЋ-МОМА“, дана  13. 02. 

2018.  године поднела је усмену оставку на 

одбoрнички мандат. 

На основу наведеног, дана 13.02.2018. 

године, у 11,00 сати, Скупштина општине  је 

донела Одлуку као у диспозитиву. 
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Поука о правном средству: Против ове Одлуке 

може се изјавити жалба Управном суду у 

Београду у року од 48 часова од дана доношења 

Одлуке.  

 

Број: 016-42/2018-I/08 

Датум: 13. 02.2018. године  

Неготин 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

ПРЕДСЕДНИК, 

 мр. Милан Уруковић,с.р. 

 

       На основу члана 8. став 2. Закона о 

безбедности саобраћаја на путевима („Службени 

гласник РС“, број: 41/2009, 53/2010, 101/2011, 

32/2013 – одлука УС, 55/2014, 96/2015 – др.закон 

и 9/2016 б – Одлука УС) и члана 3. тачка 6. и 

члана 26. став 1. Пословника Општинског већа 

општине Неготин (,,Службени лист општине 

Неготин“, број: 23/2008  и  35/2014), Општинско 

веће општине Неготин на седници одржаној  дана   

06.02.2018.године,  

   доноси  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОДЛУКУ 

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ 

КОМИСИЈЕ ЗА КООРДИНАЦИЈУ 

ПОСЛОВА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА 

НА ПУТЕВИМА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

Члан 1. 

                      У Одлуци о оснивању Комисије за 

координацију послова  безбедности     

саобраћаја на путевима Општине Неготин 

(,,Службени лист општине Неготин“, број: 7/2017), 

у члану 2. став 1. тачка 2) уместо: „Бобан 

Стингић, треба да стоји  „Мерлина Селенић“  и  

тачка 3) уместо „Љубисав Божиловић“ треба да 

стоји: „мр Милан Уруковић“. 

                           

Члан 2. 

  Ову Одлуку објавити у ,,Службеном листу 

општине Неготин“. 

 

Број: 344-26/2018-III/07 

Дана: 06. фебруар 2018. године 

Н е г о т и н 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ,  

Владимир Величковић, дипл. педагог физичке 

културе  
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