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ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

На основу члана 62. став 1. тачка 5. Статута 

општине Неготин („Сл.лист општине Неготин“, број: 

22/08) и члана 8. Правилника о начину, поступку и 

киретијумима за избор програма/пројекта од јавног 

интереса за доделу средстава из буџета општине 

Неготин („Сл.лист општине Неготин“, број: 4/2014), 

председник општине Неготин,  д  о  н  о  с  и  

 

РЕШЕЊЕ 

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА  

I 

 У Решењу број:401-104/2014-II/05 од 03.03. 

2014. године, у тачки I, став 1. тачке 9. и 19. бришу се. 

II 

 Решење објавити у „Службеном листу општине 

Неготин“ и на сајту општине.  

III 

 Решење доставити: Корисницима средстава, 

Одељењу за буџет, финансије и локалну пореску 

администрацију, Комисији за расподелу средстава за 

пројекте невладиних организација,удружења и 

друштава у 2014. години. 

 

Број:401-104/2014-II/05-1 

15.04.2014. године                          

Неготин                                            

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

мр Милан Уруковић,с.р. 

 

        На основу члана 69.став 4. Закона о буџетском 

систему (“Сл. гласник ”, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 

101/2011 и 93/2012) и члана 15.став 3. Одлуке о буџету 

општине Неготин за 2014.годину  (“Сл.лист општине 

Неготин”, бр. 34/13) 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 2014.годину («Сл.лист општине 

Неготин», бр. 34/13), раздео 3. глава 1., функција 110 – 

извршни и законодавни органи, финансијски и 

фискални послови и спољни послови, позиција 83, 

економска класификација 499000 – средства резерви – 

текућа буџетска резерва, одобравају се средства у  

износу од 1.100.000,00 динара .  

II 

 Средства из става 1.овог решења распоређују се 

у оквиру раздела 2. главе 2. функција 474 – 

вишенаменски развојни пројекти, позиција 45- зграде и 

грађевински објекти, економска класификација 511200 – 

изградња зграда и објеката, у  износу од 1.100.000,00 

динара . 

III 

О реализацији овог Решења стараће се Одељење 

за буџет, финансије и локалну пореску администрацију. 

IV 

 Решење објавити у «Службеном листу општине 

Неготин». 

 

Ово Решење доставити:  Одељењу за буџет, 

финансије и локалну пореску администрацију, Управи за 

трезор и архиви Општинске управе.                                                           

 

Број: 401-197/2014-II/04                  

Дана: 17.04.2014. године                                                              

Н е г о т и н 

                                           

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН,                

мр Милан Уруковић,с.р. 

 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

 

Република Србија 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

Одељење за буџет, финансије и локалну пореску 

администрацију 

Број: 401-196/2014-IV/04 

16.04.2014.године 

Н е г о т и н 

 

На основу члана 61.став 9. Закона о буџетском 

систему (“Сл. гласник РС”, бр. 54/2009, 73/2010,101/2010, 

101/2011 и 93/2012) и члана 15. Одлуке о буџету општине 

Неготин за 2013.годину  (“Сл.лист општине Неготин”, бр. 

34/13)  Одељење за буџет, финансије  и локалну пореску 

администрацију, доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ПРОМЕНУ 

АПРОПРИЈАЦИЈА ОДОБРЕНИХ ЗАВОДУ ЗА 

УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ 

ОПШТИНЕ НЕГОТИН  У 2014. ГОДИНИ 

 

I 

 Одобрава се промена апропријација  Заводу за 

урбанистичко планирање и пројектовање општине  Неготин 

, у оквиру законом предвиђене могућности до 5% 

апропријације, за раздео 3.  главу 4 –Завод за урбанистичко 

планирање и пројектовање, функција 110- Извршни и 

законодавни органи, финансијски и фискални послови и 

спољни послови,  позиција 112, у износу од 134.000,00 

динара, ради обезбеђења средстава за редован рад у Заводу 

за урбанистичко планирање и пројектовање општине 

Неготин. 

II 

 Измена апропријација ће се извршити умањењем 

позиције Одлуке о буџету општине Неготин за 2014.годину, и 

то:  

              -позиција 112 – специјализоване услуге, економска 

класификација 424900 – остале специјализоване услуге, за 

2,0%, у износу од 134.000,00 динара. 

III 

  Износ од 134.000,00 динара, преусмерава се за 

намене недовољно планиране Одлуком о буџету општине 

Неготин за 2014.годину  ради обезбеђења средстава  за 

финансирање   у Заводу за урбанистичко планирање и 

пројектовање општине Неготин, позиција 110 – трошкови 

путовања, економска класификација 422100 – трошкови 

службених путовања у земљи, у оквиру раздела 3, главе 4 и 

функције 110. 

IV 

 О промени одобрене апропријације на начин 

утврђен ставом II и III, упознати  председника општине 

Неготин.   
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V 

За износ одобрене промене апропријација 

извршити измене распоређених средстава на 

одговарајућим позицијама Одлуке о буџету и 

Финансијског плана буџета општине Неготин. 

VI 

 О реализацији дате сагласности стараће се 

Одељење за буџет, финансије и локалну пореску 

администрацију. 

VII 

 Сагласност за промену апропријација Заводу за 

урбанистичко планирање и пројектовање општине 

Неготин, објавити у Службеном листу општине 

Неготин. 

 

 

ДОСТАВИТИ: Заводу за урбанистичко планирање и 

пројектовање општине Неготин, Управи за трезор у 

Неготину,  Одељењу за буџет, финансије и локалну пореску 

администрацију и архиви Општинске управе. 

 

ШЕФ ОДЕЉЕЊА, 

Димитрије Петровић,с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С А Д Р Ж А Ј: 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

 

1. Решење о измени Решења           82 

2. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве       82   

 

 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

 

1. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених заводу за урбанистичко планирање  

и пројектовање општине неготин  у 2014. години        82 

 

 

 

 


