
Број 17  Страна 1234                      „Службени лист општине Неготин“                         16.11.2020. 
 

 
 
На основу члана 38. и 39. став 1. тачка 5. и члана 41. Закона о смањењу ризика од катастрофа и 

управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, број 87/2018), члана 10. и члана 17. Став 1. 
Уредбе о саставу и начину рада штабова за ванредне ситуације („Сл.гласник РС“, број: 27/2020), члана 
20. Пословника о раду Штаба за ванредне ситуације за територију општине Неготин, број 870-6-1/2012 
од 03.02.2012.године, Штаб за ванредне ситуације за територију општине Неготин на 34. ванредној 
седници штаба одржаној дана 16.11.2020.године, донео је: 

Н А Р Е Д Б У 

I 
 

На територији општине Неготин, услед проглашене ванредне ситуације због  неповољне 
епидемиолошке ситуације са тенденцијом даљег погоршања, ширењем епидемије заразне болести COVID-19 
изазване вирусом SARS-CoV-2, као и мерама које је Владе Републике Србије донела Одлуком на седници 
одржаној 15.11.2020.године,  примењиваће се следеће оперативне мере заштите и спасавања становништва: 

1.Забрана окупљања у затвореном, и на отвореном простору, више од 5 (пет) лица, ако није могуће 
обезбедити физичку дистанцу од два метра и одговарајуће мере личне заштите; 

2.У јавним парковима и игралиштима, као и током вежбања на отвореном простору дозвољено је 
окупљање до 5 (пет) лица, уз одговарајуће мере личне заштите. 

3.На јавним местима у затвореном простору, грађани су дужни да, због спречавања ширења заразне 
болести COVID-19, обавезно носе заштитне маске и одржавају међусобно растојање од најмање два метра 
између два лица која не бораве у истом домаћинству, односно на свака 4 метра квадратна може бити 
присутно једно лице. 

На јавним местима на отвореном простору, уколико није могуће одржати растојање између два лица 
од најмање 2 метра (испред продавница, киоска брзе хране, апотека, банака на аутобуским, возним и другим 
стајалиштима и сл.), ношење заштитних маски је обавезно. 

Родитељи малолетне деце или деце са посебним потребама, односно њихови старатељи дужни су да 
обезбеде да деца носе заштитну маску у случајевима из става 1. - 3. ове тачке; 

О спровођењу ове мере стараће се комунална инспекција и надлежне републичке инспекције; 
4.Oграничава се радно време угоститељских и трговинских објеката (продавница на велико и мало, 

маркета, тржих центара, ресторана, кафића, барова, рецепција хотела које врше услужну продају робе, 
објеката брзе хране, пекара и других), тако да ти објекти неће радити од 21.00 до 05.00 часова наредног дана. 

У овим објектима није дозвољено организовање прослава као и било какво извођење 
музичко/сценског програма. 

Наведена ограничења из претходних ставова односе се и на угоститељске објекте који послују у 
оквиру бензинских станица (пумпи), као и на рад кладионица, коцкарница и других сличних објеката. 

Остаје на снази забрана рада ноћних клубова на територији општине Неготин. 
Дозвољава се услужна достава у периоду од 21.00 до 24.00 часова, ван објекта на кућну адресу. 
Власници односно закупци трговинских и угоститељских објеката из претходног става дужни су да, 

госте до 21.00 час удаље из својих објекта; 
Власници угоститељских објеката су дужни да обезбеде обавезни размак између столова од најмање 

два метра, односно дужни су да обезбеде минималну физичку дистанцу од 2 метра између гостију који седе 
за суседним столовима. 

                 
         Република Србија 
 Штаб за ванредне ситуације 
За територију општине Неготин 
   Број: 870-67/2020-II-06 
Датум:  16.11.2020. године 
           Н Е Г О Т И Н 
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Особље угоститељских објеката све време мора носити заштитну маску, док гости наведених 
угоститељских објеката могу да скину заштитне маске само док седе за столом, али их морају носити док 
улазе или излазе из угоститељског објекта или иду у тоалет или друге просторије истог; 

Власник објекта је дужан да на видном месту постави обавештење за потрошаче о поштовању 
прописаних мера заштите купаца-потрошача у смислу коришћења заштитних средстава и поштовања 
општих мера превенције и физичке удаљености, као и одређивања лица које ће бити задужено за спровођење 
свих мера заштите (упозорења купцима-потрошачима да се непридржавају мера и такве удаљавати из 
објекта), доѕвољени број купаца-потрошача у објекту.  

5.Забрана организовања свечаности, као и организовања спортских манифестација са публиком и 
других забавних манифестација и прослава (сабора, вашара, свадбених весеља, прослава крштења и других 
прослава и свечаности). 

Забрана из претходног става односи се и на станове, приватна домаћинства, дворишта и сл. уколико 
истима присуствује више од 5 лица који нису чланови домаћинства пријављени на адреси у којој се скуп или 
прослава организују; 

6.Забрањује се рад установа културе из домена делатности позоришта, биоскопа и музеја на 
територији опптине Неготин у периоду од 17. 11. 2020. Године до 01.12.2020.године; 

7.Дозвољава се рад дечијих играоница, с тим да је у играоницама забрањено организовање 
рођендана и других прослава. Радно време дечијих играоница дозвољава се у периоду од 07.00 до 21.00 час. 

Приликом боравка деце у дечијим играоницама особље је обавезно да носи заштитне маске и 
успостави одржавање међусобног растојања од најмање два метра између два лица која нису из истог 
домаћинства, односно на свака 4 метра квадратна може бити присутно једно лице. У играоницама је 
обавезно видно истакнути мере здравствене заштите које се морају поштовати у објекту. 

8. Напред наведена ограничења радног времена не односе се на рад апотека и бензинских пумпи на 
територији општине Неготин ; 

9. Пуна примена свих превентивних мера у установама предшколског васпитања и образовања. 
10.У основним и средњим школама и високошколским установама организовати наставу уз примену 

свих мера личне заштите (физичка дистанца од два метра, обавезно ношење маске и/или визира) у складу са 
препорукама Владе и надлежног министарства; 

11.Установа за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју општине Неготин наставља са 
радом према Елаборату о организацији рада и мера превенције за спречавање појаве заразних болести и 
сузбијања ширења инфекције узроковане вирусом COVID-19. 

12.Установе и домови за старе на територији општине Неготин појачати мере превенције за 
спречавање појаве заразних болести и сузбијања ширења инфекције узроковане вирусом COVID-19 као и 
ограничење и забрану уласка у објекте од стране лица која нису у радном односу (родбина, достава хране и 
намирница), дезинфекцију површина и обавезна употреба заштитне опреме од запослених. 

13.У јавном друмском превозу, такси превозу и железничком превозу путника возачи, путници и 
овлашћена лица превозника (кондуктери) све време трајања вожње обавезни су да носе заштитне маске, уз 
редовно проветравање и дезинфекцију возила. 

Родитељи малолетне деце или деце са посебним потребама, односно њихови старатељи дужни су да 
обезбеде да деца носе заштитну маску у случајевима из става 1. ове тачке.. 

Контролу спровођења ове мере вршиће комунална инспекција и надлежне републичке инспекције, а 
на основу сачињеног записника на лицу места. 

14.Налаже се спровођење прописаних мера заштите у верским објектима и приликом вршења 
верских обреда и службе у истима ; 

15.Ограничава се радно време козметичких, фризерских и салона лепоте, као и фитнес центрима и 
теретанама и других сличних објеката на територији општине Неготин тако да ти објекти неће радити од 
21.00 час до 05.00 часова наредног дана, уз обавезно спровођење свих мера заштите у наведеним објектима 
(маске и рукавице, свакодневна дезинфекција просторија, дезобаријере) ; 

16.Налаже се ЈКП „Бадњево“ Неготин да поштује све раније прописане мере Штаба за ванредне 
ситуације које се односе на рад зелене пијаце, цветне пијаце, млечне пијаце и робне пијаце-бувљака; 

Продавци на зеленим пијаци, цветној пијаци и млечној пијаци, радници у продајним објектима на 
неготинском вашару-Бувљаку као и купци, морају носити заштитне маске на прописан начин (тако да 
прекрива нос и уста), све време боравка на простору пијаца. 

Налаже се ЈКП „Бадњево“ Неготин да удаљи са простора зелене пијаце, цветне пијаце, млечне 
пијаце и робне пијаце-бувљака, продавце, односно закупце тезги који на прописан начин не носе заштитне 
маске. 
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Налаже се ЈКП „Бадњево“ Неготин да свакодневно врше чишћење и дезинфекцију зелене пијаце, 

цветне пијаце, млечне пијаце и робне пијаце-бувљака натријум - хипохлоритом. 
У случају непоштовања одредби из ове тачке Наредбе, Штаб за ванредне ситуације ће донети 

одлуку о затварању зелене пијаце, цветне пијаце, млечне пијаце и робне пијаце-бувљака. 
Контролу примене мера из ове тачке врши комунална инспекција у сарадњи са надлежном 

санитарном инспекцијом и надлежним републичким инспекцијама; 
17. Налаже се свакодневна редовна дезинфекција свих јавних објеката, као и улица, паркова и 

других јавних површина на територији општине Неготин  на којима се окупља већи број људи уз употребу 
дезинфекционих средстава (натријум-хипохлорит). 

О спровођењу ове мере стараће се ЈКП „Бадњево“ Неготин и Завод за јавно здравље „Тимок“ 
Зајечар; 

18.  Дезинфекција најмање једанпут недељно заједничких просторија у стамбеним зградама - о 
спровођењу ове мере стараће се управници стамбених заједница (зграда). 

 
II 

Спровођење мера заштите из ове Наредбе, у складу са законом утврђеним овлашћењима, обезбеђује, 
координира и надзире к-дант Штаба за ВС за територију општине Неготин преко надлежних органа и 
служби, Штаба за ванредне ситуације, комуналне и санитарне инспекција и други законом одређени 
републички инспекцијских органа и Завода за јавно здравље „Тимок“ Зајечар. 

 
III 

Свако непоштовање мера утврђених овом Наредбом повлачи прекршајну одговорност физичког, 
односно правног лица. 

Мандатном-новчаном казном од 5.000 динара казниће се за прекршај физичко лице које крши меру 
обавезног ношења заштитне маске у јавном превозу или у затвореном простору, у складу са Уредбом о 
мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID - 19 и Законом о заштити становништва од 
заразних болести. 

Прописаном мандатном-новчаном казном казниће се и правно лице за непоштовање одредаба ове 
Наредбе, у складу са Законом о заштити становништва од заразних болести. 

 
IV 

Утврђене мере овом Наредбом примењиваће се од 17. новембра 2020. године. Даном доношења ове 
Наредбе престаје да се примењује Закључак Штаба за ванредне ситуације општине Неготин Број 870-
50/2020-II/06 од  11.08.2020.године. 

 
V 

Ову Наредбу објавити у „Службеном листу општине Неготин“ и на интернет презентацији општине 
Неготин и иста се примењује одмах по доношењу. 

 
                                                                                                                КОМАНДАНТ 

                                                                                              Владимир Величковић, с.р. 
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Република  Србија 
ОПШТИНА НЕГОТИН 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН  
Број: 401-479/2020-II/04 
19.10.2020. 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 и 12/2020), 
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  2- комуналне делатности 1102, 
програмска активност-управљање/одржавање 
јавним осветљењем  1102-0001, функција 620–
развој заједнице, позиција 63-специјализоване 
услуге, економска класификација 424900-остале 
специјализоване услуге  у износу од 160.000,00  
динара,за 0,80%, 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 63-специјализоване услуге, 
економска класификација 424900-остале 
специјализоване услуге  у износу од 160.000,00  
динара,за 0,80%, извор  финансирања 01.  

 
III 

Износ  од  160.000,00 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 позицији 96-зграде и грађевински 
објекти, економска класификација 511200-

изградња зграда и објеката, извор финансирања 
01, у оквиру раздела 5, програма 6 – заштита 
животне средине   0401, програмске  активности – 
управљање отпадним водама 0401-0004, функције 
520-управљање отпадним водама. 

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

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

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

О б р а з л о ж е њ е 
 

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

 
Председник општине доноси решење о 

повећању односно смањењу апропријације путем 
преусмеравања.  

Одлуком о буџету општине Неготин за 
2020.годину („Сл. лист општине Неготин“, број:   
18/2019), у разделу 5, програму 6 – заштита 
животне средине 0401, програмској  активности – 
управљање отпадним водама  0401-0004, 
функцији 520-управљање отпадним водама, 
позицији 96-зграде и грађевински објекти, 
економској класификацији 511200-изградња 
зграда и објеката, извор финансирања 01, нису 
предвиђена довољна средства за вршење стручног 
надзора на извођењу радова на наставку изградње  
кишне канализације у улици Арчибалда Рајса у 
Неготину. 

 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.  

 
ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

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

 
 
Република  Србија 
ОПШТИНА НЕГОТИН 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН  
Број: 401-483/2020-II/04 
21.10.2020. 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 и 12/2020), 
председник општине Неготин, д о н о с и 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ПРОМЕНУ 

АПРОПРИЈАЦИЈА ОДОБРЕНИХ 
ИСТОРИЈСКОМ АРХИВУ НЕГОТИН У 2020. 

ГОДИНИ 
 
I 

 Одобрава се промена апропријација 
Историјском архиву Неготин, у оквиру  законом  
предвиђене  могућности,  раздео 5,  глава 3,  
програм  13-развој културе и информисања  1201, 
програмска активност - функционисање локалних 
установа културе 1201-0001, функција 820 – 
услуге културе, позиција 234-специјализоване 
услуге, економска класификација 424900 –остале 
специјализоване  услуге, у износу од 50.000,00 
динара, извор финансирања 08, ради обезбеђења 
средстава за редован рад Историјског архива 
Неготин. 

 
II 

 Измена апропријација ће се извршити 
умањењем позиције Одлуке о буџету општине 
Неготин за 2020.годину, и то: 
   - позиција 234, економска 
класификација 424900 – остале специјализоване  
услуге, у износу од 50.000,00 динара, извор 
финансирања 08, ради обезбеђења средстава за 
редован рад Историјског архива Неготин. 

 
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 рад  Историјског архива 
Неготин за 2020.годину и то:  

-на позицији 233, економска  
класификација  423900 – остале опште услуге  у 
износу од 50.000,00 динара, извор финансирања 
08, у оквиру раздела, главе, програма, програмске 
активности и функције из става 1. овог решења. 

    
IV 

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

                                       
V 

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

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

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
Чланом  61.  Закона о буџетском систему 

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

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

Одлуком о буџету општине Неготин за 
2020.годину („Сл. лист општине Неготин“, број:   
18/2019),  у  разделу 5, глави 3,  програму 13-
развој културе и информисања  1201, програмској 
активности - функционисање локалних установа 
културе 1201-0001, функцији 820 – услуге 
културе, на позицији 233, економској  
класификацији  423900 – остале опште услуге , 
извор финансирања 08, нису предвиђена довољна 
средства за редован рад Историјског архива 
Неготин. 
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 Из тог разлога и на основу свега напред 
наведеног, одлучено је као у диспозитиву  
решења. 

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

       
ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

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

 
 

Република  Србија 
ОПШТИНA НЕГОТИН 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН  
Број: 401-482/2020-II/04 
21.10.2020. 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 и 12/2020), 
председник општине Неготин, д о н о с и 
 
 

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

КАРАЏИЋ“ НЕГОТИН У 2020.  ГОДИНИ 
 
I 

 Одобрава се промена апропријација 
основној школи “Вук Караџић” Неготин, у оквиру 
законом предвиђене могућности до 10 % 
апропријације,  за раздео 5. Програм 9-основно 
образовање и васпитање 2002, програмску 
активност - функционисање основних школа 
2002-0001,  функцију 912 – Основно образовање, 
позиције 102, извор финансирања 01,наменe – 
стални трошкови, 
економска класификација 421200 – енергетске 
услуге у износу од 62.000,00 динара,за 1,19 %,  за 
потребе реконструкције мокрог чвора у  
подручном одељењу у Јасеници  ОШ  “Вук 
Караџић” Неготин у 2020.години. 
 

II 
 Промена апропријације односи се на 

промену у финансијском плану ОШ “Вук 

Караџић” Неготин   за 2020. годину тако што се 
умањује: 

- намена - стални трошкови, економска 
класификација 421200 – енергетске услуге, за 
1,19%, у износу од 62.000,00 динара, извор 
финансирања 01. 

 
 III 

  Износ од 62.000,00 динара, преусмерава 
се за намене недовољно планиране у 
финансијском плану буџетског корисника за 2020. 
годину за потребе реконструкције мокрог чвора у  
подручном одељењу у Јасеници  и  то за намену – 
текуће поправке и одржавање, економској 
класификацији 425100 – – текуће поправке и 
одржавање зграда и објеката, у оквиру раздела, 
главе, програма, програмске активности и 
функције из става 1. овог решења. 
 

IV 
 За износ одобрене промене апропријација 
извршити промену у финансијском плану ОШ 
“Вук Караџић” Неготин. 
 

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

VI 
 Сагласност за промену апропријација 
ОШ “Вук Караџић” Неготин, објавити у 
„Службеном листу општине Неготин“. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

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

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

Одлуком о буџету општине Неготин за 
2020. годину („Сл. лист општине Неготин“, број:  
18/2019 и 12/2020), у разделу 5, програму 9-
основно образовање и васпитање 2002, 
програмској активности - функционисање 
основних школа 2002-0001, функцији 912 – 
Основно образовање, на позицији 102, намени – 
текуће поправке и одржавање, економској 
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класификацији  425100 –  текуће поправке и 
одржавање зграда и објеката, извор финансирања 
01, нису предвиђена довољна средства за 
реконструкцију  мокрог чвора у  подручном 
одељењу у Јасеници. 

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

ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
Владимир Величковић, дипл. педагог физичке 

културе,с.р. 
 

 
Република  Србија 
ОПШТИНА НЕГОТИН 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН  
Број: 401-484/2020-II/04 
22.10.2020. 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 и 12/2020), 
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  2- комуналне делатности 1102, 
програмска активност-управљање/одржавање 
јавним осветљењем  1102-0001, функција 620–
развој заједнице, позиција 63-специјализоване 
услуге, економска класификација 424900-остале 
специјализоване услуге  у износу од 140.000,00  
динара,за 0,70%, 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 63-специјализоване услуге, 
економска класификација 424900-остале 
специјализоване услуге  у износу од 140.000,00  
динара,за 0,70%, извор  финансирања 01.  

 
III 

Износ  од  140.000,00 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 позицији 138-стални трошкови, 
економска класификација 421300-комуналне 
услуге, извор финансирања 01, у оквиру раздела 
5, програма 15 – опште услуге локалне 
самоуправе 0602, програмске  активности – 
функционисање локалне самоуправе и градских 
општина  0602-0001, функције 130-опште услуге. 

 
IV 

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

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

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

О б р а з л о ж е њ е 
 

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

Председник општине доноси решење о 
повећању односно смањењу апропријације путем 
преусмеравања.  
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Одлуком о буџету општине Неготин за 
2020.годину („Сл. лист општине Неготин“, број:   
18/2019 и 12/2020), у разделу 5, програму  15 – 
опште услуге локалне самоуправе 0602, 
програмској  активностии – функционисање 
локалне самоуправе и градских општина  0602-
0001, функцији 130-опште услуге, позицији 138-
стални трошкови, економској класификацији 
421300-комуналне услуге, извор финансирања 01, 
нису предвиђена довољна средства за комуналне 
услуге. 

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

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

 
        ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ НЕГОТИН                                                                       

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

 
Република  Србија 
ОПШТИНА НЕГОТИН 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН  
Број: 401-485/2020-II/04 
22.10.2020. 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 и 12/2020), 
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,  раздео 5-
општинска управа,  програм   15 – опште услуге 
локалне самоуправе 0602, пројекат „Развој 
комплекса Неготинских пимница“ 0602-01, 
функција 620–развој заједнице, позиција 151-
субвенције јавним нефинансијским предузећима и 

организацијама, економска класификација 
451200-капиталне субвенције јавним 
нефинансијским предузећима и организацијама  у 
износу од 310.000,00  динара, извор  финансирања 
13, 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 151-субвенције јавним 
нефинансијским предузећима и организацијама, 
економска класификација 451200-капиталне 
субвенције јавним нефинансијским предузећима и 
организацијама  у износу од 310.000,00  динара, 
извор  финансирања 13.  

 
III 

Износ  од  310.000,00 динара, 
преусмерава се за намене недовољно планиране 
Одлуком о буџету општине Неготин за 
2020.годину, а ради обезбеђења средстава  за  
геодетске услуге за поменути пројекат  и то 
позицији 150-специјализоване услуге,економска 
класификација 424600-услуге очувања животне 
средине,науке и геодетске услуге, извор 
финансирања 13, 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“. 
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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 и из осталих 
извора могу се мењати без ограничења. 

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

Одлуком о буџету општине Неготин за 
2020.годину („Сл. лист општине Неготин“, број:   
18/2019 и 12/2020), у  разделу 5-општинска 
управа,  програму   15 – опште услуге локалне 
самоуправе 0602, пројекту „Развој комплекса 
Неготинских пимница“ 0602-01, функцији 620–
развој заједнице, позицији  150-специјализоване 
услуге,економској  класификацији  424600-услуге 
очувања животне средине,науке и геодетске 
услуге, извор финансирања 13, нису предвиђена  
средства за геодетске услуге за реализацију 
пројекта  „Развој комплекса Неготинских 
пимница“ 0602-01. 

 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 На основу члана 70. Закона о буџетском 

систему („Службени гласник РС“,број: 54/2009, 
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 
63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. 
закон,103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 
31/2019 и 72/2019),члана 44. тачка 3. и 5. Закона о 
локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 
129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016-др. закон и 
47/2018), члана 65. став 1. тачка 3. и  9.  Статута 
општине Неготин („Службени лист општине 
Неготин“број: 4/2019) и члана 16. Одлуке о 
буџету општине Неготин за 2020. годину (“Сл. 
лист општине Неготин”, број: 18/2019 и 12/2020),  
председник општине Неготин,  д о н о с и 
      

Р Е Ш Е Њ Е 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 
I 

 Из  средстава  утврђених  Одлуком о 
буџету општине Неготин за 2020.годину (“Сл. 
лист општине Неготин”,број: 18/2019 и 12/2020), 
у разделу 5.- Општинска управа, програм 15-
опште услуге локалне самоуправе 0602, 
програмска активност – стална буџетска резерва 
0602-0010, функција 111 – извршни и 
законодавни органи, позиција 172, економска 
класификација 499100 – средства резерве – стална 
резерва, одобравају се средства у износу од 
640.000,00 динара.  

II 
Средства из става 1.овог решења 

распоређују се у оквиру  раздела 5 - Општинска 
управа, програма 15 - опште услуге локалне 
самоуправе  0602, програмске активности –
управљање у ванредним ситуацијама 0602-0014, 
функције 220 – цивилна одбрана, позиције 175 – 
специјализоване услуге, економска 
класификација 424900 – остале специјализоване 
услуге. 

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

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

На  основу  Закључка Штаба за ванредне 
ситуације за територију општине Неготин, број: 
870-32-3/2020-II/06 од 04.05.2020. године  и  број: 
870-50/2020-II/06 од 11.08.2020. године, 
распоређују се средства у износу од   640.000,00 
динара из сталне  резерве. 

Одлуком о буџету општине Неготин за 
2020.годину (“Сл. лист општине Неготин”, број: 
18/2019 и 12/2020), у  разделу 5, програму 15 - 
опште услуге локалне самоуправе 0602, 
програмској активности  – управљање у 
ванредним ситуацијама  0602-0014, функцији 220 
– цивилна одбрана, средства на позицији 175 – 
специјализоване услуге, економској 
класификацији 424900 – остале специјализоване 
услуге, нису довољна за рад Општинске управе 
односно нису довољна за измирење обавеза по 
приспелим рачунима за набавку услуга. 

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

РЕШЕЊЕ  ДОСТАВИТИ:  Управи за 
трезор Експозитури  Неготин,  Одељењу за буџет, 
финансије и локалну пореску администрацију  и 
архиви Општинске управе општине Неготин.   
                                              
Број: 401-494/2020-II/04                  
Дана: 26.10.2020. године                                                              
Н е г о т и н 
                                      
                                                      

ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
Владимир Величковић,дипл. педагог физичке 

културе,с.р. 
 
 
Република  Србија 
ОПШТИНА НЕГОТИН 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН  
Број: 401-489/2020-II/04 
27.10.2020. 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 и 12/2020), 
председник општине Неготин, д о н о с и 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ПРОМЕНУ 
АПРОПРИЈАЦИЈА ОДОБРЕНИХ МЕСНИМ 

ЗАЈЕДНИЦАМА У 2020. ГОДИНИ 
 
I 

Одобрава се промена апропријација 
Месним заједницама општине Неготин, у оквиру 
законом предвиђене могућности, до 10 % 
апропријације, раздео 5,  глава 1-месне заједнице, 
програм 15-опште услуге локалне  самоуправе  
0602, програмска активност- функционисање 
месних  заједница 0602-0002, функција 620 – 
развој заједнице, позиција 193-текуће поправке и 
одржавање, економска класификација  425100- 
текуће поправке и одржавање зграда и објеката, у  
износу од  18.000,00 динара, за 0,90 %,извор 
финансирања 01, ради обезбеђења средстава за 
редован рад месне заједнице Брестовац, општине  
Неготин.   
          

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

 - позиција  193 - текуће поправке и 
одржавање, за 0,90 %, економска класификација  
425100- текуће поправке и одржавање зграда и 
објеката, извор финансирања 01, у износу од   
18.000,00 динара. 

 
III 

 Износ  од  18.000,00  динара, преусмерава 
се за намене недовољно планиране Одлуком о  
буџету општине Неготин за 2020.годину и 
Финансијским планом  месне  заједнице  
Брестовац  за 2020.годину, а ради обезбеђења  
средстава  за финансирање  месне заједнице 
Брестовац , општине Неготин и то на позицији 
192 - машине и опрема, економска класификација 
512200 – административна опрема, а у оквиру 
раздела  5,  главе 1-месне заједнице, програма 15-
опште услуге локалне  самоуправе  0602, 
програмске активности- функционисање месних  
заједница 0602-0002, функције 160 – опште јавне 
услуге некласификоване на другом месту, извор 
финансирања 01. 
   

IV 
За износ одобрене промене апропријација 

извршити измене распоређених средстава на 
одговарајућим позицијама Одлуке о буџету 
општине Неготин за 2020. годину и Финансијског 
плана  месне  заједнице Брестовац  за 
2020.годину. 
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V 
 О реализацији  дате  сагласности  стараће 
се Одељење за буџет,финансије и локалну 
пореску администрацију. 
 

VI 
 Сагласност за промену апропријација 
Mесној заједници Брестовац  општине Неготин, 
објавити у „Службеном листу општине Неготин“. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

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

Председнк општине Неготин доноси 
решење  о повећању односно смањењу 
апропријације путем преусмеравања.  

Одлуком о буџету општине Неготин за 
2020.годину („Сл. лист општине Неготин“, број:  
18/2019 и 12/2020), у  разделу 5,  глави 1 – месне 
заједнице, програму 15-опште услуге локалне 
самоуправе  0602, програмској активности - 
функционисање месних заједница 0602-0002, 
функцији 160 – опште јавне услуге 
некласификоване на другом месту, позицији 192-
машине и опрема, економској класификацији 
512200- административна опрема, нису 
предвиђена средства за набавку пећи за потребе 
загревања просторија МЗ Брестовац. 

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

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

       
ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

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

                                            
 
 
 
 
                                                                                                          

 

 
На основу члана 69. Закона о буџетском 

систему („Службени гласник РС“,број: 54/2009, 
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 
63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. 
закон,103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 
31/2019 и 72/2019) и члана 16. Одлуке о буџету 
општине Неготин за 2020. годину  (“Сл. лист 
општине Неготин”, број: 18/2019 и 12/2020),  
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 и 12/2020), 
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 1.430.000,00 динара.  

 
II 

 Средства из става 1. овог решења 
распоређују се у оквиру раздела 5, програм 15-
опште услуге локалне самоуправе 0602, 
програмска активност-функционисање локалне 
самоуправе и градских општина 0602-0001, 
функција 130 – опште услуге, на позицији 140-
услуге по уговору, економској класификацији 
423100 – административне услуге у износу од 
400.000,00 динара, економској класификацији 
423200 –компјутерске услуге у износу од 
670.000,00 динара, економској класификацији 
423600 – услуге за домаћинство и угоститељство 
у износу од 130.000,00 динара, економској 
класификацији 423700 – репрезентација у  износу  
од 130.000,00 динара и економској класификацији 
423900 – остале опште услуге у износу од 
100.000,00 динара. 
 

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

IV 
 Решење  објавити у „Службеном листу 
општине Неготин“. 
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О б р а з л о ж е њ е 
 

На основу Обавештења  председника  
oпштине о доношењу решења из текуће  резерве 
за 2020. годину, број: 401-499/2020-IV/04 од 
29.10.2020. године за одобравањем додатних 
средстава за редован рад Општинске управе 
општине Неготин, одобравају се  додатна   
средства у износу  од  1.430.000,00 динара из 
текуће  резерве.  

Одлуком о буџету општине Неготин за 
2020.годину („Сл. лист општине Неготин“, број: 
18/2019 и 12/2020), у разделу 5, програму 15-
опште услуге локалне самоуправе 0602, 
програмској активности – функционисање 
локалне самоуправе и градских општина 0602-
0001, функцији 130 – опште услуге, планирана 
средства на позицији 140 – услуге по уговору, 
економској класификацији 423100 – 
административне услуге, економској 
класификацији 423200 –компјутерске услуге, 
економској класификацији 423600 – услуге за 
домаћинство и угоститељство,економској 
класификацији 423700 – репрезентација и 
економској класификацији 423900 – остале опште 
услуге ,су недовољна за финансирање редовних 
активности у 2020. години.  

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

Решење  доставити: Управи за трезор 
Експозитури  Неготин, Одељењу за буџет, 
финансије и локалну пореску администрацију и 
архиви Општинске управе општине Неготин.   
                                               
Број: 401-499/2020-II/04                  
Дана: 29.10.2020. године                                                              
Н е г о т и н 
 

ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
Владимир Величковић, дипл. педагог физичке 

културе,с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

На основу члана 69. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник РС“,број: 54/2009, 
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 
63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. 
закон,103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 
31/2019 и 72/2019) и члана 16. Одлуке о буџету 
општине Неготин за 2020. годину  (“Сл. лист 
општине Неготин”, број: 18/2019 и 12/2020),  
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 и 12/2020), 
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   400.000,00 динара.  

 
II 

 Средства из става 1. овог решења 
распоређују се у оквиру раздела 5, програм 15-
опште услуге локалне самоуправе 0602, 
програмска активност-функционисање локалне 
самоуправе и градских општина 0602-0001, 
функција 130 – опште услуге, на позицији 138-
стални трошкови, економској класификацији 
421300 – комуналне услуге у износу од 80.000,00 
динара, економској класификацији  421400 – 
услуге комуникација у износу од 300.000,00 
динара и економској класификацији 421500 – 
трошкови осигурања  у износу од 20.000,00 
динара. 

   
III 

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

IV 
 Решење  објавити у „Службеном листу 
општине Неготин“. 
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О б р а з л о ж е њ е 
 

На основу Обавештења  председника  
oпштине о доношењу решења из текуће  резерве 
за 2020. годину, број: 401-501/2020-IV/04 од 
29.10.2020. године за одобравањем додатних 
средстава за редован рад Општинске управе 
општине Неготин, одобравају се  додатна   
средства у износу  од  400.000,00 динара из текуће  
резерве.  

Одлуком о буџету општине Неготин за 
2020.годину („Сл. лист општине Неготин“, број: 
18/2019 и 12/2020), у разделу 5, програму 15-
опште услуге локалне самоуправе 0602, 
програмској активности – функционисање 
локалне самоуправе и градских општина 0602-
0001, функцији 130 – опште услуге, планирана 
средства на позицији 138 – стални трошкови, 
економској класификацији 421300 – комуналне 
услуге, економској класификацији  421400 – 
услуге комуникација и економској класификацији 
421500 – трошкови осигурања  ,су недовољна за 
финансирање редовних активности у 2020. 
години.  

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

Решење  доставити: Управи за трезор 
Експозитури  Неготин, Одељењу за буџет, 
финансије и локалну пореску администрацију и 
архиви Општинске управе општине Неготин.  
 
 
Број: 401-501/2020-II/04                  
Дана: 29.10.2020. године                                                              
Н е г о т и н 
 
 

ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
Владимир Величковић, дипл. педагог физичке 

културе ,с.р. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             
Република  Србија 
ОПШТИНA НЕГОТИН 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН  
Број: 401-504/2020-II/04 
02.11.2020. 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 и 12/2020), 
председник општине Неготин, д о н о с и 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА  ПРОМЕНУ 

АПРОПРИЈАЦИЈА ОДОБРЕНИХ ОШ  
“БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“ НЕГОТИН У 2020.  

ГОДИНИ 
 
I 

 Одобрава се промена апропријација 
основној школи “Бранко Радичевић” Неготин, у 
оквиру законом предвиђене могућности до 10 % 
апропријације,  за раздео 5, Програм 9-основно 
образовање и васпитање 2002, програмску 
активност - функционисање основних школа 
2002-0001,  функцију 912 – Основно образовање, 
позиција 102, извор финансирања 01, наменe – 
стални трошкови, економска класификација 
421200 –енергетске услуге у износу од 33.000,00 
динара,за 0,375% ради обезбеђења средстава за 
редован рад ОШ “Бранко Радичевић” Неготин у 
2020.години. 

II 
 Промена апропријације односи се на 

промену у финансијском плану ОШ „Бранко 
Радичевић” Неготин за 2020. годину тако што се 
умањује: 
- намена -  стални трошкови, економска 
класификација 421200 – енергетске услуге, за 
0,375 %, у износу од 33.000,00 динара, извор 
финансирања 01. 

 III 
  Износ од 33.000,00 динара, преусмерава 
се за намене недовољно планиране у 
финансијском плану буџетског корисника за 2020. 
годину а ради  обезбеђења средстава  за редован 
рад ОШ „Бранко Радичевић” Неготин у 2020. 
години и то за намену – награде запосленима и 
остали посебни расходи, економској 
класификацији 416100 – награде запосленима и 
остали посебни расходи , у оквиру раздела, главе, 
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програма, програмске активности и функције из 
става 1. овог решења. 

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

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

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

О б р а з л о ж е њ е 
 

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

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

Одлуком о буџету општине Неготин за 
2020. годину („Сл. лист општине Неготин“, број:  
18/2019 и 12/2020), у разделу 5, програму 9-
основно образовање и васпитање 2002, 
програмској активности - функционисање 
основних школа 2002-0001, функцији 912 – 
Основно образовање, на позицији 102, намени – 
награде запосленима и остали посебни расходи  
економској класификацији 416100 – награде 
запосленима и остали посебни расходи , извор 
финансирања 01, нису предвиђена довољна 
средства за исплату јубиларних награда  
запосленима ОШ „Бранко Радичевић” Неготин у 
2020.години. 

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

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

 
ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

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

 

         
На основу члана 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) и члана 16. Одлуке о буџету 
општине Неготин за 2020. годину  (“Сл. лист 
општине Неготин”, број: 18/2019 и 12/2020),  
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 и 12/2020), 
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 1.350.000,00 динара.  

 
II 

 Средства из става 1. овог решења 
распоређују се у оквиру раздела 5, програм 11-
социјална и дечија заштита 0901, програмска 
активност-подршка деци и породици са децом 
0901-0006, функција 040 – породица и деца, на 
позицији 110 -накнаде за социјалну заштиту из 
буџета-за новорођену децу и децу ометену у 
развоју,економској класификацији 472300 – 
накнаде из буџета за децу и породицу, у износу од 
500.000,00 динара  и  економској класификацији 
472900 –остале накнаде из буџета-накнада за 
прворођено дете,у износу од 850.000,00 динара. 

   
III 

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

IV 
 Решење  објавити у „Службеном листу 
општине Неготин“. 
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О б р а з л о ж е њ е 
 

На основу Обавештења  председника  
oпштине о доношењу решења из текуће  резерве 
за 2020. годину, број: 401-503/2020-IV/04 од 
02.11.2020. године за одобравањем додатних 
средстава за редован рад Општинске управе 
општине Неготин, одобравају се  додатна   
средства у износу  од  1.350.000,00 динара из 
текуће  резерве.  

Одлуком о буџету општине Неготин за 
2020.годину („Сл. лист општине Неготин“, број: 
18/2019 и 12/2020), у разделу 5, програму 11-
социјална и дечија заштита 0901, програмској 
активности-подршка деци и породици са децом 
0901-0006, функцији 040 – породица и деца, 
планирана средства на позицији 110 -накнаде за 
социјалну заштиту из буџета-за новорођену децу 
и децу ометену у развоју, економској 
класификацији 472300 – накнаде из буџета за 
децу и породицу и  економској класификацији 
472900 –остале накнаде из буџета-накнада за 
прворођено дете,су недовољна за финансирање 
редовних активности у 2020. години.  

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

Решење  доставити: Управи за трезор 
Експозитури  Неготин, Одељењу за буџет, 
финансије и локалну пореску администрацију и 
архиви Општинске управе општине Неготин.   
                                          
Број: 401-503/2020-II/04                  
Дана: 02.11.2020. године                                                              
Н е г о т и н 
 
 

ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
Владимир Величковић, дипл. педагог физичке 

културе,с.р.          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Република  Србија 
ОПШТИНA НЕГОТИН 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН  
Број: 401-505/2020-II/04 
02.11.2020. 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 и 12/2020), 
председник општине Неготин, д о н о с и 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА  ПРОМЕНУ 

АПРОПРИЈАЦИЈА ОДОБРЕНИХ 
УМЕТНИЧКОЈ  ШКОЛИ  “СТЕВАН 
МОКРАЊАЦ“ НЕГОТИН-СРЕДЊЕ 

ОБРАЗОВАЊЕ  У 2020.  ГОДИНИ 
 
I 

 Одобрава се промена апропријација 
Уметничкој школи “Стеван Мокрањац” Неготин-
средње образовање, у оквиру законом предвиђене 
могућности до 10 % апропријације,  за раздео 5. 
Програм 10-средње образовање и васпитање 2003, 
програмску активност - функционисање средњих 
школа 2003-0001,  функцију 920 – Средње 
образовање, позиције 103, извор финансирања 
01,наменe – стални трошкови,економска 
класификација 421200 – енергетске услуге у 
износу од 50.000,00 динара,за 2,14 %,ради 
обезбеђења средстава за редован рад Уметничке 
школе  “Стеван  Мокрањац” Неготин   у 
2020.години. 

II 
 Промена апропријације односи се на 

промену у финансијском плану Уметничке школе  
“Стеван  Мокрањац” Неготин    за 2020. годину 
тако што се умањује: 

- намена - стални трошкови, економска 
класификација 421200 – енергетске услуге, за 
2,14%, у износу од 50.000,00 динара, извор 
финансирања 01. 

 III 
  Износ од  50.000,00 динара, преусмерава 
се за намене недовољно планиране у 
финансијском плану буџетског корисника за 2020. 
годину за исплату помоћи у случају смрти ужег 
члана породице запосленог и  то за намену – 
социјална давања запосленима, економској 
класификацији 414300 – отпремнине и помоћи, у 
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оквиру раздела, главе, програма, програмске 
активности и функције из става 1. овог решења. 

IV 
 За износ одобрене промене апропријација 
извршити промену у финансијском плану за 2020. 
годину Уметничке школе  “Стеван  Мокрањац” 
Неготин . 

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

VI 
 Сагласност за промену апропријација  
Уметничкој школи  “Стеван  Мокрањац” Неготин, 
објавити у „Службеном листу општине Неготин“. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

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

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

Одлуком о буџету општине Неготин за 
2020. годину („Сл. лист општине Неготин“, број:  
18/2019 и 12/2020), у разделу 5, програму 10-
средње образовање и васпитање 2003, 
програмској активности - функционисање 
средњих школа 2003-0001,  функцији 920 – 
Средње образовање, на позицији 103, намени – 
социјална давања запосленима, економској 
класификацији  414300 – отпремнине и помоћи , 
извор финансирања 01, нису предвиђена довољна 
средства за исплату помоћи у случају смрти ужег 
члана породице запосленог. 

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

РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: Уметничкој 
школи  “Стеван  Мокрањац” Неготин, Управи за 
трезор Експозитури Неготин, Одељењу за буџет, 
финансије и локалну пореску администрацију и 
архиви Општинске управе.  
                
                                                                                                                                   

ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
Владимир Величковић, дипл. педагог физичке 

културе,с.р. 
 

      На основу члана 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 16. Одлуке о буџету 
општине Неготин за 2020. годину  (“Сл. лист 
општине Неготин”, број: 18/2019 и 12/2020) и 
Закључка Штаба за ванредне ситуације за 
територију општине Неготин,број: 870-8-6/2020-
IV/06 од 16.03.2020. године ,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 и 12/2020), 
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   1.085.000,00 динара.  

 
II 

 Средства из става 1. овог решења 
распоређују се у оквиру раздела 5, програм 15-
опште услуге локалне самоуправе 0602, 
програмска активност-функционисање месних 
заједница 0602-0002, функција 160 – опште јавне 
услуге некласификоване на другом месту,на 
позицији 184-услуге по уговору, економској 
класификацији 423900 – остале опште услуге у 
износу од  по 35.000,00 динара,за следеће месне 
заједнице на територији општине Неготин 
:Александровац, 
Браћевац,Брестовац,Вељково,Вратна,Дупљане,Ду
шановац,Јабуковац, 
Јасеница,Карбулово,Кобишница,Ковилово,Мала 
Каменица,Михајловац, 
Поповица,Плавна,Радујевац,Рогљево,Речка,Слати
на,Смедовац,Тамнич, 
Трњане,Уровица,Црномасница,Чубра,Шаркамен 
и Штубик што укупно износи 980.000,00 динара и 
за месну заједницу Сиколе износ од 105.000,00 
динара,што свега износи 1.085.000,00  динара. 

   
III 

             О извршењу овог решења стараће се 
Одељење за буџет, финансије и локалну пореску 
администрацију. 
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IV 
 Решење  објавити 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: 401-510/2020-IV/04 од 
03.11.2020. године, за одобравањем додатних 
средстава за редован рад месних заједница на 
територији  општине Неготин, Закључка Штаба за 
ванредне ситуације за територију општине 
Неготин,број: 870-8-6/2020-IV/06 од 16.03.2020. 
године и захтева горе наведених месних заједница 
за обезбеђивањем финансијских средстава, 
одобравају се  додатна   средства у износу  од  
1.085.000,00 динара из текуће  резерве.  

Одлуком о буџету општине Неготин за 
2020.годину („Сл. лист општине Неготин“, број: 
18/2019 и 12/2020), у разделу 5, програму 15-
опште услуге локалне самоуправе 0602, 
програмској активности-функционисање месних 
заједница 0602-0002, функцији 160 – опште јавне 
услуге некласификоване на другом 
месту,планирана средства на позицији 184-услуге 
по уговору,економској класификацији 423900 –
остале опште услуге,су недовољна за услугу 
професионалног чишћења и одржавања хигијене 
у објектима и просторијама,односно на 
непокретностима које су у јавној својини 
општине а дате на коришћење месним 
заједницама на територији општине Неготин.   
               Из тог разлога и на основу свега напред 
наведеног, одлучено је као у диспозитиву  
решења. 

Решење доставити: Месним 
заједницама: Александровац,Браћевац,Брестовац, 
Вељково,Вратна,Дупљане,Душановац,Јабуковац,Ј
асеница,Карбулово,  
Кобишница,Ковилово,Мала 
Каменица,Михајловац,Поповица,Плавна,Радујева
ц, 
Рогљево,Речка,Сиколе,Слатина,Смедовац,Тамнич
,Трњане,Уровица,Црномасница, 
Чубра,Шаркамен и Штубик,Управи за трезор 
Експозитури  Неготин, Одељењу за буџет, 
финансије и локалну пореску администрацију и 
архиви Општинске управе општине Неготин.   
                                                
Број: 401-510/2020-II/04                  
Дана: 03.11.2020. године                                                              
Н е г о т и н 

 
ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

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

 
Република  Србија 
ОПШТИНА НЕГОТИН 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН  
Број: 401-520/2020-II/04 
16.11.2020. 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 и 12/2020), 
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  2- комуналне делатности 1102, 
програмска активност-зоохигијена-новчане казне 
за псе луталице  1102-0004, функција 540–
заштита биљног и животињског света и 
крајолика, позиција 67-новчане казне и пенали по 
решењу судова, економска класификација 
483100-новчане казне и пенали по решењу 
судова-накнаде нематеријалне штете настале 
услед уједа паса луталица,  у износу од 130.000,00  
динара,за 0,65%, 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 67-новчане казне и пенали по 
решењу судова, економска класификација 
483100-новчане казне и пенали по решењу 
судова-накнаде нематеријалне штете настале 
услед уједа паса луталица у износу од 130.000,00  
динара, за 0,65%, извор  финансирања 01.  
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III 
Износ  од  130.000,00 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 64-текуће поправке и 

одржавање, економска класификација 425200- 
текуће поправке и одржавање  опреме, извор 
финансирања 01, у оквиру раздела  5, програма  2- 
комуналне делатности 1102, програмске  
активности – управљање/одржавање јавним 
осветљењем 1102-0001, 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“. 
                                                            

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 и 12/2020), у разделу 5, програму  2- 
комуналне делатности 1102, програмској  
активности – управљање/одржавање јавним 
осветљењем 1102-0001, функцији  620-развој 
заједнице  , позицији 64-текуће поправке и 
одржавање,економској класификацији  425200- 
текуће поправке и одржавање  опреме, извор 
финансирања 01, нису предвиђена довољна 
средства за измирење обавеза на име одржавања  
јавне расвете јер се указала потреба за радовима 
који нису били познати у тренутку израде Одлуке 
о буџету за 2020. годину.  

 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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