
Број 34 Страна 1100                        „Службени лист општине Неготин“                   28.12.2017. 

 На основу члана 32. тачка 20. 

Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник 

РС“, 129/07, 83/2014 – др.закон и 101/2016) 

и члана 42.  тачка 34. Статута општине 

Неготин. («Сл.лист општине Неготин», 

број: 9/2015-пречишћен текст), и тачке 3. 

Одлуке о распуштању Скупштине општине 

Неготин и образовању Привременог органа 

општине Неготин („Службени гласник РС“, 

бр. 96/2017), Привремени орган општине 

Неготин  на седници одржаној 28.12.2017. 

године, д о н е о   ј е 

 

 

Р  Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

ПРОГРАМ  РАДА СА 

ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ 

ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА  НЕГОТИН 

ЗА 2018. ГОДИНУ  

 

 

Члан 1. 

 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на 

Програм рада са финансијским планом 

Историјског архива  Неготин за 2018. 

годину, који је донео Управни одбор 

Историјског архива Неготин на седници 

одржаној 26. децембра  2017. године. 

 

Члан 2. 

 

 Ово Решење објавити у 

„Службеном листу општине Неготин“. 

 

Број: 402-82/2017-I/08 

Дана: 28.12.2017. године 

Н е г о т и н  

 

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ 

НЕГОТИН 

ПРЕДСЕДНИК, 

Владимир Величковић 

,дипл.педагог физичке културе,с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На основу члана 32. тачка 20. 

Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник 

РС“, 129/07, 83/2014 – др.закон и 101/2016) 

и члана 42.  тачка 34. Статута општине 

Неготин. («Сл.лист општине Неготин», 

број: 9/2015-пречишћен текст), и тачке 3. 

Одлуке о распуштању Скупштине општине 

Неготин и образовању Привременог органа 

општине Неготин („Службени гласник РС“, 

бр. 96/2017), Привремени орган општине 

Неготин  на седници одржаној 28.12.2017. 

године, д о н е о   ј е 

 

Р  Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

ПРОГРАМ  РАДА СА 

ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ МУЗЕЈА 

КРАЈИНЕ ЗА 2018. ГОДИНУ  

 

 

Члан 1. 

 

 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на 

Програм рада са финансијским планом 

Музеја Крајине за 2018. годину, који је 

донео Управни одбор Музеја Крајине на 

седници одржаној 25. децембра  2017. 

године. 

 

Члан 2. 

 

 Ово Решење објавити у 

„Службеном листу општине Неготин“. 

 

 

 

Број: 402-83/2017-I/08 

Дана: 28.12.2017. године 

Н е г о т и н  

 

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ 

НЕГОТИН 

ПРЕДСЕДНИК, 

Владимир Величковић, 

дипл.педагог физичке културе,с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28.12.2017.                         „Службени лист општине Неготин“                    Број 34 страна 1101 

 

На основу члана 32. тачка 20. 

Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник 

РС“, 129/07, 83/2014 – др.закон и 101/2016) 

и члана 42.  тачка 34. Статута општине 

Неготин. («Сл.лист општине Неготин», 

број: 9/2015-пречишћен текст), и тачке 3. 

Одлуке о распуштању Скупштине општине 

Неготин и образовању Привременог органа 

општине Неготин („Службени гласник РС“, 

бр. 96/2017), Привремени орган општине 

Неготин  на седници одржаној 28.12.2017. 

године, д о н е о   ј е 

 

 

Р  Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

ПРОГРАМ  РАДА СА 

ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ДОМА 

КУЛТУРЕ „СТЕВАН МОКРАЊАЦ“ 

НЕГОТИН 

  ЗА 2018. ГОДИНУ  

 

Члан 1. 

 

 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на 

Програм рада са финансијским планом 

Дома културе „Стеван Мокрањац“ Неготин 

за 2018. годину, који је донео Управни 

одбор Дома културе „Стеван Мокрањац“ 

Неготин, на седници одржаној 25.  

децембра  2017. године. 

 

Члан 2. 

 

 Ово Решење објавити у 

„Службеном листу општине Неготин“. 

 

Број: 402-84/2017-I/08 

Дана: 28.12.2017. године 

Н е г о т и н  

 

 

 

 

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ 

НЕГОТИН 

ПРЕДСЕДНИК, 

Владимир Величковић, 

дипл.педагог физичке културе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На основу члана 32. тачка 20. 

Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник 

РС“, 129/07, 83/2014 – др.закон и 101/2016) 

и члана 42.  тачка 34. Статута општине 

Неготин. («Сл.лист општине Неготин», 

број: 9/2015-пречишћен текст), и тачке 3. 

Одлуке о распуштању Скупштине општине 

Неготин и образовању Привременог органа 

општине Неготин („Службени гласник РС“, 

бр. 96/2017), Привремени орган општине 

Неготин  на седници одржаној 28.12.2017. 

године, д о н е о   ј е 

 

 

Р  Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

ПРОГРАМ  РАДА СА 

ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ 

НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ „ДОСИТЕЈ 

НОВАКОВИЋ“НЕГОТИН 

  ЗА 2018. ГОДИНУ  

 

Члан 1. 

 

 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на 

Програм рада са финансијским планом 

Народној библиотеци „Доситеј Новаковић“ 

Неготин за 2018. годину, који је донео 

Управни одбор Нараодне библиотеке 

„Доситеј Новаковић“ Неготин, на седници 

одржаној 26.  децембра  2017. године. 

 

Члан 2. 

 

 Ово Решење објавити у 

„Службеном листу општине Неготин“. 

 

Број: 402-85/2017-I/08 

Дана: 28.12.2017. године 

Н е г о т и н  

 

 

 

 

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ 

НЕГОТИН 

ПРЕДСЕДНИК, 

Владимир Величковић, 

дипл.педагог физичке културе,с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Број 34 Страна 1102                        „Службени лист општине Неготин“                   28.12.2017. 

На основу члана 32. тачка 20. 

Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник 

РС“, 129/07, 83/2014 – др.закон и 101/2016) 

и члана 42.  тачка 34. Статута општине 

Неготин. («Сл.лист општине Неготин», 

број: 9/2015-пречишћен текст), и тачке 3. 

Одлуке о распуштању Скупштине општине 

Неготин и образовању Привременог органа 

општине Неготин („Службени гласник РС“, 

бр. 96/2017), Привремени орган општине 

Неготин  на седници одржаној 28.12.2017. 

године, д о н е о   ј е 

 

 

Р  Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

ПРОГРАМ  РАДА СА 

ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ 

ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

  ЗА 2018. ГОДИНУ  

 

Члан 1. 

 

 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на 

Програм рада са финансијским планом 

Туристичкој организацији општине 

Неготин за 2018. годину, који је донео 

Управни одбор Туристичке организације 

општине Неготин, на седници одржаној 26.  

децембра  2017. године. 

 

Члан 2. 

 

 Ово Решење објавити у 

„Службеном листу општине Неготин“. 

 

Број: 402-86/2017-I/08 

Дана: 28.12.2017. године 

Н е г о т и н  

 

 

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ 

НЕГОТИН 

ПРЕДСЕДНИК, 

Владимир Величковић, 

дипл.педагог физичке културе,с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На основу члана 32. тачка 20. 

Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник 

РС“, 129/07, 83/2014 – др.закон и 101/2016) 

и члана 42.  тачка 34. Статута општине 

Неготин. («Сл.лист општине Неготин», 

број: 9/2015-пречишћен текст), и тачке 3. 

Одлуке о распуштању Скупштине општине 

Неготин и образовању Привременог органа 

општине Неготин („Службени гласник РС“, 

бр. 96/2017), Привремени орган општине 

Неготин  на седници одржаној 28.12.2017. 

године, д о н е о   ј е 

 

 

Р  Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

ПРОГРАМ  РАДА СА 

ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЦЕНТРА 

ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД  НЕГОТИН 

  ЗА 2018. ГОДИНУ  

 

Члан 1. 

 

 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на 

Програм рада са финансијским планом 

Центру за социјални рад Неготин за 2018. 

годину, који је донео Управни одбор 

Центра за социјални рад Неготин, на 

седници одржаној 26.  децембра  2017. 

године. 

 

Члан 2. 

 

 Ово Решење објавити у 

„Службеном листу општине Неготин“. 

 

Број: 402-87/2017-I/08 

Дана: 28.12.2017. године 

Н е г о т и н  

 

 

 

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ 

НЕГОТИН 

ПРЕДСЕДНИК, 

Владимир Величковић, 

дипл.педагог физичке културе,с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28.12.2017.                         „Службени лист општине Неготин“                    Број 34 страна 1103 

 

На основу члана члана 32. тачка 6. 

Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Србије“, број 129/2007 

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

члана 3. тачка 24. и члана 7. став 1. тачка 1. 

Закона о јавним набавкама („Службени 

гласник Републике Србије“, број 124/2012, 

14/2015 и 68/2015), члана 42. тачка 52. 

Статута општине Неготин („Службени лист 

општине Неготин“, број 9/2015 – 

пречишћен текст) и тачке 3. Одлуке о 

распуштању Скупштине општине  Неготин  

и образовању Привременог органа општине 

Неготин (“Службени гласник РС“ 

,бр.96/2017) , Привремени орган општине 

Неготин, на седници одржаној дана  

28.12.2017. године, донео је  

 

О Д Л У К У 

О ДОДЕЉИВАЊУ ИСКЉУЧИВОГ 

ПРАВА ЈАВНOМ ПРЕДУЗЕЋУ 

ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ „ 

БАДЊЕВО“ НЕГОТИН НА 

ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ 

ПРУЖАЊА УСЛУГА У 2018. ГОДИНИ 

 

Члан 1. 

Јавном предузећу за комуналне 

делатности „Бадњево“ Неготин, чији је 

оснивач општина Неготин, ДОДЕЉУЈЕ 

СЕ искључиво право на обављање 

делатности пружања услуга одређених 

одлукама о оснивању и статуту овог јавног 

предузећа, на територији општине Неготин 

и од значаја за општину Неготин 

Члан 2. 

Делатности из члана 1. ове Одлуке 

обављаће се у складу са планираним 

средствима према Одлуци којом се утврђује 

буџет општине Неготин за 2018. годину.  

Члан 3. 

За обављање делатности из члана 1. 

ове Одлуке неће се примењивати Закон о 

јавним набавкама („Службени гласник 

Републике Србије“, број 124/2012, 14/2015 

и 68/2015). 

Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у „Службеном 

листу општине Неготин“. 

 

Број: 352-258/2017-I/08 

28.12.2017.године 

Н е г о т и н  

 

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ 

НЕГОТИН 

ПРЕДСЕДНИК 

Владимир Величковић  

,дипл .педагог физичке културе,с.р. 

 На основу члана 79. и 92. Закона о 

буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр. 

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 и 

99/2016), члана 32. Закона о локалној 

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

и 83/2014-др.закон) и члана 42. Статута 

општине Неготин („Сл. лист општине 

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

тачке 3. Одлуке о распуштању Скупштине 

општине Неготин и образовању  

Привременог органа општине Неготин 

(„Сл. гласник РС“, бр. 96/2017), 

Привремени орган општине Неготин на 

седници одржаној дана 28.12.2017. године, 

донео  је 

 

О Д Л У К У 

О АНГАЖОВАЊУ РЕВИЗОРА ЗА 

ОБАВЉАЊЕ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ 

ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА 

ОПШТИНЕ НЕГОТИН ЗА 2017. 

ГОДИНУ  

 

Члан 1.  

 

 За завршни рачун буџета општине 

Неготин за 2017. годину, ангажоваће се 

екстерни ревизор у складу са чланом 92. 

Закона о буџетском систему („Сл.гласник 

РС“, бр. 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 и 99/2016). 

 

 

Члан 2. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана доношења  и исту  објавити  у 

„Службеном листу општине Неготин“. 

 

 

 

Број: 402-88/2017-I/08 

Дана: 28.12.2017. године 

Н е г о т  и н 

 

 

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ 

НЕГОТИН 

ПРЕДСЕДНИК, 

               Владимир Величковић,  

     дипл.педагог физичке културе,с.р. 

 

 

 

 

 



Број 34 Страна 1104                        „Службени лист општине Неготин“                   28.12.2017. 

 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 и 99/2016),Одлуке о 

распуштању Скупштине општине Неготин 

и образовању Привременог органа општине 

Неготин („Сл. гласник РС“,број:96/2017) и  

члана 15.  Одлуке о буџету општине 

Неготин за 2017. годину  (“Сл. лист 

општине Неготин”,број: 

21/2016,1/2017,13/2017 и 

22/2017),председник Привременог органа 

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 2017.годину 

(„Сл. лист општине Неготин“, број: 

21/2016,1/2017,13/2017 и 22/2017), у 

разделу 4.- Општинска управа,глава 

1.,програм 15.-опште услуге локалне  

самоуправе 0602, програмска активност –

текућа буџетска резерва 0602-0009, 

функција 111 – извршни и законодавни 

органи, позиција 121, економска 

класификација 499100 – средства резерве – 

текућа резерва,одобравају се средства у  

износу од  860.000,00 динара.  

 

II 

 Средства из става 1.овог решења 

распоређују се у оквиру раздела 4. главе 1.-

Општинска управа, програма 2.-комуналне 

услуге  1102, програмске активности –

управљање/одржавање јавним осветљењем  

1102-0001, функције 620 –развој заједнице, 

позиције 85,економскe класификацијe  

421200- енергетске услуге,у износу  од  

860.000,00 динара. 

 

III 

             О извршењу овог решења стараће се 

Одељење за буџет, финансије и локалну 

пореску администрацију. 

 

                                 IV 

 Решење  објавити у „Службеном 

листу општине Неготин“. 

 

 

 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

На   основу   Обавештења  

председника  oпштине о доношењу решења 

из текуће  резерве за 2017. годину,број: 401-

615/2017-IV/04   од  26.12.2017. године  за  

одобравањем  додатних  средстава  за 

плаћање трошкова за јавну расвету 

,одобравају се  додатна   средства у износу 

од  860.000,00  динара из текуће  резерве. 

Одлуком о буџету општине 

Неготин за 2017.годину („Сл. лист општине 

Неготин“, број: 21/2016,1/2017,13/2017 и 

22/2017), у разделу 4.- Општинска 

управа,глава 1.,програм   2.-комуналне 

услуге  1102, програмска активност –

управљање/одржавање јавним осветљењем  

1102-0001, функција  620 –развој заједнице, 

планирана   средства  на позицији 

85,економској класификацији  421200- 

енергетске услуге,су недовољна за плаћања  

трошкова за јавну расвету. 

 

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: 401-615/2017-II/04                  

Дана: 26.12.2017. године                                                              

Н е г о т и н 

 

 

ПРЕДСЕДНИК  

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ 

НЕГОТИН 

               Владимир Величковић,  

     дипл.педагог физичке културе,с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28.12.2017.                         „Службени лист општине Неготин“                    Број 34 страна 1105 

 

             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 и 

99/2016),Одлуке о распуштању Скупштине 

општине Неготин и образовању 

Привременог органа општине Неготин 

(„Сл. гласник РС“,број:96/2017) и  члана 15.  

Одлуке о буџету општине Неготин за 2017. 

годину  (“Сл. лист општине Неготин”,број: 

21/2016, 1/2017, 13/2017 и 

22/2017),председник Привременог органа 

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 2017.годину 

(„Сл. лист општине Неготин“, број: 

21/2016,1/2017,13/2017 и 22/2017), у 

разделу 4.- Општинска управа,глава 

1.,програм 15.-опште услуге локалне  

самоуправе 0602, програмска активност –

текућа буџетска резерва 0602-0009, 

функција 111 – извршни и законодавни 

органи, позиција 121, економска 

класификација 499100 – средства резерве – 

текућа резерва,одобравају се средства  

Центру за социјални рад   Неготин у  

износу од  610.000,00 динара.  

 

II 

 Средства из става 1.овог решења 

распоређују се у оквиру раздела 4, главе 13 

–Центар за социјални рад, програма 11-

социјална и дечија заштита 0901, 

програмске активности – Социјалне помоћи 

0901-0001,функције 090- социјалнаа 

заштита некласификована на другом месту 

и то на  позицији 277-накнаде за социјалну 

заштиту из буџета,економска 

класификација  472700- накнаде из буџета 

за образовање,културу,науку и спорт,за 

бесплатну ужину ученика основних 

школа,у износу  од  610.000,00  динара. 

 

III 

             О извршењу овог решења стараће се 

Одељење за буџет, финансије и локалну 

пореску администрацију. 

 

                                    IV 

 Решење  објавити у „Службеном 

листу општине Неготин“. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

На   основу   захтева за плаћање 

Центра за социјални рад Неготин  за 

бесплатне ужине за септембар,октобар и 

новембар месец 2017. године и  

Обавештења  председника  oпштине о 

доношењу решења из текуће  резерве за 

2017. годину,број: 401-608/2017-IV/04   од  

22.12.2017. године  за  одобравањем  

додатних  средстава  за бесплатну ужину 

ученика основних школа за 

септембар,октобар и новембар месец 2017. 

године ,одобравају се  додатна   средства у 

износу од  610.000,00   динара из текуће  

резерве. 

Одлуком о буџету општине 

Неготин за 2017.годину („Сл. лист општине 

Неготин“, број: 21/2016,1/2017,13/2017 и 

22/2017), у разделу 4.- Општинска 

управа,глава 13 –Центар за социјални 

рад,програм 11-социјална и дечија заштита 

0901, програмска активност – Социјалне 

помоћи 0901-0001,функција 090- 

социјалнаа заштита некласификована на 

другом месту, планирана   средства  на  

позицији 277-накнаде за социјалну заштиту 

из буџета, економској класификацији  

472700- накнаде из буџета за 

образовање,културу,науку и спорт, су 

недовољна за бесплатну ужину ученика 

основних школа за септембар,октобар и 

новембар месец 2017. године. 

 

Из тог разлога и на основу свега 

напред наведеног,одлучено је као у 

диспозитиву  решења. 

 

Решење  доставити: Центру за 

социјални рад Неготин, Управи за трезор 

Експозитури  Неготин, Одељењу за буџет, 

финансије и локалну пореску 

администрацију и архиви Општинске 

управе општине Неготин.   

                                      

             

Број: 401-608/2017-II/04                  

Дана: 22.12.2017. године                                                              

Н е г о т и н 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ 

НЕГОТИН 

               Владимир Величковић,  

     дипл.педагог физичке културе,с.р. 

 

 

 

 



Број 34 Страна 1106                        „Службени лист општине Неготин“                   28.12.2017. 

                 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 и 

99/2016),Одлуке о распуштању Скупштине 

општине Неготин и образовању 

Привременог органа општине Неготин 

(„Сл. гласник РС“,број:96/2017) и  члана 15.  

Одлуке о буџету општине Неготин за 2017. 

годину  (“Сл. лист општине Неготин”,број: 

21/2016, 1/2017, 13/2017 и 

22/2017),председник Привременог органа 

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 2017.годину 

(„Сл. лист општине Неготин“, број: 

21/2016,1/2017,13/2017 и 22/2017),  у 

разделу 4.- Општинска управа,глава 

1.,програм 15.-опште услуге локалне  

самоуправе 0602, програмска активност –

текућа буџетска резерва 0602-0009, 

функција 111 – извршни и законодавни 

органи, позиција 121, економска 

класификација 499100 – средства резерве – 

текућа резерва,одобравају се средства у  

износу од  79.000,00 динара Месној 

заједници Штубик , општине Неготин.  

 

II 

 Средства из става 1.овог решења 

распоређују се у оквиру раздела 4. главе 

8.,програмa 15.-опште услуге локалне 

самоуправе  0602, програмскe  активности –

функционисање месних заједница  0602-

0002, функције 160 – опште јавне услуге 

некласификоване на другом месту, Месној 

заједници Штубик   општине 

Неготин,позиције 158- текуће поправке и 

одржавање,економској класификацији  

425100- текуће поправке и одржавање 

зграда ,у износу  од  79.000,00  динара. 

 

III 

             О извршењу овог решења стараће се 

Одељење за буџет, финансије и локалну 

пореску администрацију. 

 

                                    IV 

 Решење  објавити у „Службеном 

листу општине Неготин“. 

 

 

    

О б р а з л о ж е њ е 

 

На   основу   захтева МЗ  Штубик  

за одобравањем средстава број:401-

623/2017-II/04  од  27.12.2017. године, 

Одлуке председника Савета МЗ Штубик 

број 6/2017 од 07.12.2017. године 

,Обавештења  председника  oпштине о 

доношењу решења из текуће  резерве за 

2017. годину,број: 401-623/2017-IV/04   од  

27.12.2017. године  за  одобравањем  

додатних  средстава и  предрачуна  број: 

12/1  од 28.11.2017. године  ДОО ГРАНД 

Неготин,одобравају се  додатна   средства у 

износу од  79.000,00   динара из текуће  

резерве. 

Одлуком о буџету општине 

Неготин за 2017.годину („Сл. лист општине 

Неготин“, број: 21/2016,1/2017,13/2017 и 

22/2017), у разделу 4.- Општинска 

управа,глава 8.,програм 15.-опште услуге 

локалне самоуправе  0602, програмска  

активност –функционисање месних 

заједница  0602-0002, функција  160 – 

опште јавне услуге некласификоване на 

другом месту,планирана   средства  на  

позицији  158- текуће поправке и 

одржавање, економској класификацији  

425100- текуће поправке и одржавање 

зграда,  су недовољна  МЗ Штубик за  

плаћање  предрачуна  број: 12/1  од 

28.11.2017. године  ДОО ГРАНД Неготин, 

за набавку зидних и подних плочица и 

лепка за керамику,за    извођење радова на 

мокром чвору у Дому културе у МЗ 

Штубик. 

 

Из тог разлога и на основу свега 

напред наведеног,одлучено је као у 

диспозитиву  решења. 

 

Решење  доставити: МЗ Штубик, 

Управи за трезор Експозитури  Неготин, 

Одељењу за буџет, финансије и локалну 

пореску администрацију и архиви 

Општинске управе општине Неготин.   

                                                  

Број: 401-623/2017-II/04                  

Дана: 27.12.2017. године                                                              

Н е г о т и н 

 

              

ПРЕДСЕДНИК  

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ 

НЕГОТИН 

               Владимир Величковић,  

     дипл.педагог физичке културе,с.р. 

 

 

 



28.12.2017.                         „Службени лист општине Неготин“                    Број 34 страна 1107 

 

             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 и 99/2016), Одлуке о 

распуштању Скупштине општине Неготин 

и образовању Привременог органа општине 

Неготин („Сл. гласник РС“,број:96/2017) и  

члана 15.  Одлуке о буџету општине 

Неготин за 2017. годину  (“Сл. лист 

општине Неготин”,број: 21/2016, 1/2017, 

13/2017 и 22/2017),председник 

Привременог органа 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 

2017.годину („Сл. лист општине Неготин“, 

број: 21/2016,1/2017,13/2017 и 22/2017),у 

разделу 4.- Општинска управа,глава 

1.,програм 15.-опште услуге локалне  

самоуправе 0602, програмска активност –

текућа буџетска резерва 0602-0009, 

функција 111 – извршни и законодавни 

органи, позиција 121, економска 

класификација 499100 – средства резерве – 

текућа резерва,одобравају се средства у  

износу од  150.000,00 динара 

Пољопривредној  школи са домом ученика 

„Рајко  Боснић“ Буково -  Неготин.  

II 

 Средства из става 1.овог решења 

распоређују се у оквиру раздела 4. главе 

15.- средње образовање,програма  10 – 

средње образовање  и васпитање 

2003,програмске активности – 

функционисање средњих  школа 2003-

0001,функције  920 – средње  образовање, 

Пољопривредној  школи са домом ученика 

„Рајко  Боснић“   Буково- Неготин  и то на 

позицији 298, економска класификација 

4631- текући трансфери осталим нивоима 

власти,код корисника  економска 

класификација  426400–материјали за 

саобраћај,за трошкове набавке дизел горива 

за превоз ученика до школе и обратно,у 

износу  од  150.000,00   динара. 

    

III 

             О извршењу овог решења стараће се 

Одељење за буџет, финансије и локалну 

пореску администрацију. 

                                                        

 

IV 

 Решење објавити у „Службеном 

листу општине Неготин“. 

 

 

       О б р а з л о ж е њ е  

 

На   основу захтева  за 

одобравањем додатних 

средстава,Пољопривредне  школе  са домом 

ученика „Рајко  Боснић“  Буково- Неготин 

број:401-504/2017- II/07 од 07.11.2017. 

године,Обавештења председнику општине 

о доношењу решења из текуће резерве,број: 

401-504/2017-IV/04  од  26.12.2017. године,  

одобравају се додатна   средства у износу 

од  150.000,00   динара из текуће резерве. 

Одлуком о буџету општине 

Неготин за 2017.годину („Сл. лист општине 

Неготин“, број: 21/2016,1/2017,13/2017 и 

22/2017), у разделу 4. глави 15.- средње 

образовање,програму  10 – средње 

образовање  и васпитање 2003,програмској 

активности –функционисање средњих  

школа 2003-0001,функцији  920 – средње  

образовање ,позицији 298, економској 

класификацији 4631- текући трансфери 

осталим нивоима власти,код корисника  

планирана су недовољна средства   за 

трошкове набавке дизел горива за превоз 

ученика до школе и обратно,за  

Пољопривредну  школу  са домом ученика 

„Рајко  Боснић“   Буково- Неготин.  

 

Из тог разлога и на основу свега 

напред наведеног,одлучено је као у 

диспозитиву  решења. 

 

          Решење  доставити:Пољопривредној 

школи  „Рајко  Боснић“  Буково- 

Неготин,Управи за трезор Експозитури  

Неготин, Одељењу за буџет, финансије и 

локалну пореску администрацију и архиви 

Општинске управе општине Неготин.   

                                                 

Број: 401-504/2017-II/04                  

Дана: 26.12.2017. године                                                              

Н е г о т и н 

 

          

ПРЕДСЕДНИК 

 ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ 

НЕГОТИН 

               Владимир Величковић,  

     дипл.педагог физичке културе,с.р. 

 

 

 

 



Број 34 Страна 1108                        „Службени лист општине Неготин“                   28.12.2017. 

              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 и 99/2016),Одлуке о 

распуштању Скупштине општине Неготин 

и образовању Привременог органа општине 

Неготин („Сл. гласник РС“,број:96/2017) и  

члана 15.  Одлуке о буџету општине 

Неготин за 2017. годину  (“Сл. лист 

општине Неготин”,број: 21/2016, 1/2017, 

13/2017 и 22/2017),председник 

Привременог органа 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 

2017.годину („Сл. лист општине Неготин“, 

број: 21/2016,1/2017,13/2017 и 22/2017),у 

разделу 4.- Општинска управа,глава 

1.,програм 15.-опште услуге локалне  

самоуправе 0602, програмска активност –

текућа буџетска резерва 0602-0009, 

функција 111 – извршни и законодавни 

органи, позиција 121, економска 

класификација 499100 – средства резерве – 

текућа резерва,одобравају се средства у  

износу од  155.000,00 динара 

Пољопривредној  школи са домом ученика 

„Рајко  Боснић“ Буково -  Неготин.  

 

II 

 Средства из става 1.овог решења 

распоређују се у оквиру раздела 4. главе 

15.- средње образовање,програма  10 – 

средње образовање  и васпитање 

2003,програмске активности – 

функционисање средњих  школа 2003-

0001,функције  920 – средње  образовање, 

Пољопривредној  школи са домом ученика 

„Рајко  Боснић“   Буково- Неготин  и то на 

позицији 299, економска класификација 

4632- капитални трансфери осталим 

нивоима власти,код корисника  економска 

класификација  511300 – капитално 

одржавање  зграда и објеката, за  капитална 

улагања код Пољопривредне школе са 

домом ученика „Рајко Боснић“  Буково - 

Неготин    за радове на реконструкцији 

крова и дела таванице на згради винског 

подрума,који су започели у 2016.години,у 

износу  од  155.000,00   динара. 

 

 

 

III 

             О извршењу овог решења стараће се 

Одељење за буџет, финансије и локалну 

пореску администрацију. 

 

IV 

 Решење објавити у „Службеном 

листу општине Неготин“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

На   основу захтева  за 

одобравањем додатних 

средстава,Пољопривредне  школе  са домом 

ученика „Рајко  Боснић“  Буково- Неготин 

број:401-610/2017- II/04 од 22.12.2017. 

године,Обавештења председнику општине 

о доношењу решења из текуће резерве,број: 

401-610/2017-IV/04  од  26.12.2017. године,  

одобравају се додатна   средства у износу 

од  155.000,00   динара из текуће резерве. 

Одлуком о буџету општине 

Неготин за 2017.годину („Сл. лист општине 

Неготин“, број: 21/2016,1/2017,13/2017 и 

22/2017), у разделу 4. глави 15.- средње 

образовање,програму  10 – средње 

образовање  и васпитање 2003,програмској 

активности –функционисање средњих  

школа 2003-0001,функцији  920 – средње  

образовање ,позицији 299, економској 

класификацији 4632- капитални трансфери 

осталим нивоима власти,нису   планирана 

довољна средства  за радове на 

реконструкцији крова и дела таванице на 

згради винског подрума,који су започели у 

2016.години,за  Пољопривредну  школу  са 

домом ученика „Рајко  Боснић“   Буково- 

Неготин.  

Из тог разлога и на основу свега 

напред наведеног,одлучено је као у 

диспозитиву  решења. 

Решење  

доставити:Пољопривредној школи  „Рајко  

Боснић“  Буково- Неготин,Управи за трезор 

Експозитури  Неготин, Одељењу за буџет, 

финансије и локалну пореску 

администрацију и архиви Општинске 

управе општине Неготин.   

                                                

Број: 401-610/2017-II/04                  

Дана: 26.12.2017. године                                                              

Н е г о т и н 

 

          

ПРЕДСЕДНИК 

 ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ 

НЕГОТИН 

               Владимир Величковић,  

     дипл.педагог физичке културе,с.р. 
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      На основу  члана 69. Закона о буџетском 

систему  („Службени гласник РС“,број: 

54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,

62/2013,63/2013-испр.,108/2013, 142/2014 

,68/2015– др. закон,103/2015 и  99/2016) 

Одлуке о распуштању Скупштине општине 

Неготин и образовању Привременог органа 

општине Неготин („Сл. гласник 

РС“,број:96/2017) и  члана 15.  Одлуке о 

буџету општине Неготин за 2017. годину 

(“Сл. лист општине Неготин”,број: 21/2016, 

1/2017, 13/2017 и 22/2017),председник 

Привременог органа 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 2017.годину 

(„Сл. лист општине Неготин“, број: 21/2016 

и 1/2017), у разделу 4.- Општинска 

управа,глава 1.,програм 15.-опште услуге 

локалне  самоуправе 0602, програмска 

активност –текућа буџетска резерва 0602-

0009, функција 111 – извршни и 

законодавни органи, позиција 121, 

економска класификација 499100 – 

средства резерве – текућа 

резерва,одобравају се средства у  износу од  

740.000,00 динара.  

 

II 

 Средства из става 1.овог решења 

распоређују се у оквиру раздела 2. главе 1.-

Председник општине, програма 16.-

политички систем локалне самоуправе  

2101, програмске активности –

функционисање извршних органа  2101-

0002, функције 111 – извршни и 

законодавни органи, позиције 28,економскe 

класификацијe  423400- услуге 

информисања,у износу  од  640.000,00  

динара и економскe класификацијe  423600- 

услуге за домаћинство и угоститељство,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“. 

 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

На   основу   Обавештења  

председника  oпштине о доношењу решења 

из текуће  резерве за 2017. годину,број: 401-

609/2017-IV/04   од  22.12.2017. године  за  

одобравањем  додатних  средстава  за 

плаћања услуга информисања и рачуна 

број:2017-1-498 од 11.12.2017. године 

Дневних новина АЛО ДОО Београд и 

других услуга,одобравају се  додатна   

средства у износу од  740.000,00   динара из 

текуће  резерве. 

Одлуком о буџету општине 

Неготин за 2017.годину („Сл. лист општине 

Неготин“, број: 21/2016,1/2017,13/2017 и 

22/2017), у разделу 2. глава 1.-Председник 

општине, програм 16.-политички систем 

локалне самоуправе  2101, програмска 

активност –функционисање извршних 

органа  2101-0002, функција 111 – извршни 

и законодавни органи, планирана   средства  

на позицији 28,економској класификацији  

423400- услуге информисања и економској 

класификацији  423600- услуге за 

домаћинство и угоститељство,су недовољна 

за плаћања услуга информисања у дневним 

новинама АЛО и друге 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.   

                                                  

Број: 401-609/2017-II/04                  

Дана: 22.12.2017. године                                                              

Н е г о т и н 

 

        

ПРЕДСЕДНИК 

 ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ 

НЕГОТИН 

               Владимир Величковић,  

     дипл.педагог физичке културе,с.р. 
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Република  Србија 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ 

НЕГОТИН 

Одељење за буџет, финансије и 

локалну пореску администрацију1 

Број: 401-620/2017-IV/04 

27.12.2017. 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 и  99/2016)  и  члана 15. 

Одлуке о буџету општине Неготин за 2017. 

годину  (“Сл. лист општине Неготин”,број: 

21/2016,1/2017,13/2017 и 22/2017) Одељење 

за буџет,финансије и локалну пореску 

администрацију, д о н о с и 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА 

ПРОМЕНУ АПРОПРИЈАЦИЈА 

ОДОБРЕНИХ ТУРИСТИЧКОЈ 

ОРГАНИЗАЦИЈИ ОПШТИНЕ 

НЕГОТИН  У 2017. ГОДИНИ 

 

I 

Одобрава се промена апропријација 

Туристичкој организацији општине 

Неготин ,у оквиру  законом  предвиђене  

могућности,до 10% апропријације,раздео 4.  

глава 11.  програм  4-развој туризма  1502, 

програмска активност- промоција 

туристичке понуде 1502-0002,функција 473 

- туризам,позиција  244-услуге по 

уговору,економска класификација  423600 – 

услуге за домаћинство и угоститељство,у  

износу од 287.000,00  динара,извор  

финансирања 01,позиција 220-услуге по 

уговору,економска класификација 423900-

остале опште услуге,у износу од 4.000,00 

динара, извор финансирања 07,ради 

обезбеђења средстава за редован рад 

Туристичке организације  општине 

Неготин.    

II 

 Измена апропријација ће се 

извршити умањењем позиције Одлуке о 

буџету општине Неготин за 2017.годину, и 

то: 

   -позиција 244 -услуге по 

уговору,за 6,71 %,економска класификација  

423600 – услуге за домаћинство и 

угоститељство,у  износу од  287.000,00  

динара,извор  финансирања 01 и  

 -позиција 220 -услуге по 

уговору,економска класификација  423900 – 

остале опште услуге ,у  износу од  4.000,00  

динара,извор  финансирања 07. 

III 

Износ  од  291.000,00  

динара,преусмерава се за намене 

недовољно планиране Одлуком о буџету 

општине Неготин за 2017.годину,а  ради 

обезбеђења средстава  за  редован  рад  

Туристичке организације општине Неготин 

и то на позицији 215-социјална давања 

запосленима,економска  класификација  

414400 – помоћ у медицинском лечењу 

запосленог или чланова уже породице и 

друге помоћи запосленом , износ од 

150.000,00 динара, на позицији 236-

специјализоване услуге,економска  

класификација  424200 – услуге 

образовања,културе и спорта, износ од 

137.000,00 динара , извор  финансирања 01 

и на позицији 219-трошкови 

путовања,економска  класификација  

422300 – трошкови путовања у оквиру 

редовног рада, износ од 4.000,00 динара.        

IV 

 О промени одобрене апропријације 

на начин утврђен ставом II и III, упознати  

председника општине Неготин.                 

V 

За износ одобрене промене 

апропријација извршити измене 

распоређених средстава на одговарајућим 

позицијама Одлуке о буџету општине 

Неготин за 2017. годину  и  Финансијског 

плана за  рад  Туристичке организације  

општине Неготин за 2017. годину. 

                                  VI 

 О  реализацији  дате  сагласности 

стараће се Одељење за буџет,финансије и 

локалну пореску администрацију.                                          

VII 

 Сагласност за промену 

апропријација Туристичке организације  

општине Неготин, објавити у „Службеном 

листу општине Неготин“. 

 

РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: 

Туристичкој организацији Неготин,Управи 

за трезор Експозитури Неготин, Одељењу 

за буџет, финансије и локалну пореску 

администрацију и архиви Општинске 

управе општине Неготин. 

  

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА 

Валентина Ђуричић,с.р. 
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Република Србија 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ 

НЕГОТИН 

Одељење за буџет, финансије и локалну 

пореску администрацију 

Број: 401-619/2017-IV/04 

26.12.2017. 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 и  99/2016)  и  члана 15. 

Одлуке о буџету општине Неготин за 2017. 

годину  (“Сл. лист општине Неготин”,број: 

21/2016,1/2017,13/2017 и 22/2017)  

Одељење за буџет,финансије и локалну 

пореску администрацију, д о н о с и 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА 

ПРОМЕНУ АПРОПРИЈАЦИЈА 

ОДОБРЕНИХ ПРЕДШКОЛСКОЈ 

УСТАНОВИ „ПЧЕЛИЦА“  

НЕГОТИН  У 2017. ГОДИНИ 

 

I 

 Одобрава се промена  

апропријација  Предшколској установи 

„Пчелица“  Неготин, у оквиру законом 

предвиђене могућности, до 5% 

апропријације,за раздео 4, главу 12 –

предшколска установа „Пчелица“, програм 

8-предшколско васпитање и образовање 

2001, програмску активност - 

функционисање предшколских установа 

2001-0001,функцију  911-предшколско 

образовање,позицију 248 – плате,додаци и 

накнаде запослених, у износу од 742.000,00 

динара, извор финансирања 01, позицију  

256 – услуге по уговору, у износу од 

200.000,00 динара, извор финансирања 04, 

позицију  259 – материјал, у износу од 

315.000,00 динара, извор финансирања 04, 

ради обезбеђења средстава за редован рад   

Предшколске установе „Пчелица“  

Неготин. 

II 

 Измена апропријација ће се 

извршити умањењем позиције Одлуке о 

буџету општине Неготин за 2017.годину, и 

то:  

 - позиција 248 – плате,додаци и 

накнаде запослених,1,54 %, економска 

класификација 411100- плате,додаци и 

накнаде запослених,у износу од 742.000,00 

динара,извор финансирања 01,   

                - позиција  256 – услуге по 

уговору,економска класификација 423400- 

услуге информисања,у износу од 200.000,00 

динара,извор финансирања 04 и   

  -позиција 259 – 

материјал,економска класификација 

426800-материјал за одржавање хигијене и 

угоститељство,у износу од 315.000,00 

динара,извор финансирања 04  

  III 

  Износ од 1.257.000,00 динара, 

преусмерава се за намене недовољно 

планиране Одлуком о буџету општине 

Неготин за 2017.годину  и  Финансијским 

планом  Предшколске установе „Пчелица“  

Неготин  за 2017. годину,а ради обезбеђења 

средстава за редован рад  Предшколске 

установе „Пчелица“  Неготин и  то на  

позицији  250- накнаде у натури, економска 

класификација  413100- накнаде у 

натури,износ од 42.000,00 динара, извор 

финансирања 01, на  позицији  256- услуге 

по уговору, економска класификација  

423300- услуге образовања и усавршавања 

запослених,износ од 700.000,00 динара, 

укупно износ од 742.000,00  динара,извор 

финансирања 01 и на позицији 254-стални 

трошкови,економска класификација  

421300-комуналне услуге,износ од 

200.000,00 динара,извор финансирања  

04,на позицији 250-накнаде у 

натури,економска класификација 413100- 

накнаде у натури ,износ од  15.000,00 

динара,на позицији 258 – текуће поправке и 

одржавање,економска класификација 

425100– текуће поправке и одржавање 

зграда и објеката,износ од 300.000,00 

динара,извор финансирања 04 , у укупном 

износу од 315.000,00 динара,извор 

финансирања 04,у оквиру  раздела, главе, 

програма, програмске активности , 

функције и извора финансирања  из става 1 

овог решења. 

 IV 

 О промени одобрене апропријације 

на начин утврђен ставом II и III, упознати  

председника општине Неготин.       

V 

За износ одобрене промене 

апропријација извршити измене 

распоређених средстава на одговарајућим 

позицијама Одлуке о буџету општине 

Неготин  и Финансијског плана 

Предшколске установе „Пчелица“  Неготин  

за  2017. годину. 
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VI 

 О  реализацији дате сагласности 

стараће се Одељење за буџет, финансије и 

локалну пореску администрацију. 

VII 

 Сагласност за промену 

апропријација Предшколској установи 

„Пчелица“  Неготин, објавити у 

„Службеном листу општине Неготин“. 

 

РЕШЕЊЕ  ДОСТАВИТИ: 

Предшколској установи „Пчелица“  

Неготин, Управи за трезор Експозитури 

Неготин, Одељењу за буџет, финансије и 

локалну пореску администрацију и архиви 

Општинске управе општине Неготин.       

  

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА 

Валентина Ђуричић,с.р. 

 

 

Република Србија 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ 

НЕГОТИН 

Одељење за буџет, финансије и локалну 

пореску администрацију 

Број: 401-626/2017-IV/04 

28.12.2017. 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 и  

99/2016)  и  члана 15. Одлуке о буџету 

општине Неготин за 2017. годину  (“Сл. 

лист општине Неготин”,број: 

21/2016,1/2017,13/2017 и 22/2017)  

Одељење за буџет,финансије и локалну 

пореску администрацију, д о н о с и 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА 

ПРОМЕНУ АПРОПРИЈАЦИЈА 

ОДОБРЕНИХ ПРЕДШКОЛСКОЈ 

УСТАНОВИ „ПЧЕЛИЦА“  

НЕГОТИН  У 2017. ГОДИНИ 

 

I 

  Одобрава се промена  

апропријација  Предшколској установи 

„Пчелица“  Неготин, у оквиру законом 

предвиђене могућности, за раздео 4, главу 

12 –предшколска установа „Пчелица“, 

програм 8-предшколско васпитање и 

образовање 2001, програмску активност - 

функционисање предшколских установа 

2001-0001,функцију  911-предшколско 

образовање,позицију 265 – зграде и 

грађевински објекти, у износу од 600.000,00 

динара, извор финансирања 13, ради 

обезбеђења средстава за редован рад   

Предшколске установе „Пчелица“  

Неготин. 

 

II 

 Измена апропријација ће се 

извршити умањењем позиције Одлуке о 

буџету општине Неготин за 2017.годину, и 

то:  

 - позиција 265 – зграде и 

грађевински објекти , економска 

класификација 511300- капитално 

одржавање зграда и објеката,у износу од 

600.000,00 динара,извор финансирања 13.  

  

III 

 Износ од  600.000,00 динара, 

преусмерава се за намене недовољно 

планиране Одлуком о буџету општине 

Неготин за 2017.годину  и  Финансијским 

планом  Предшколске установе „Пчелица“  

Неготин  за 2017. годину,а ради обезбеђења 

средстава за редован рад  Предшколске 

установе „Пчелица“  Неготин и  то на  

позицији  266- машине и опрема, економска 

класификација  512200- административна 

опрема, извор финансирања 13,у оквиру  

раздела, главе, програма, програмске 

активности , функције и извора 

финансирања  из става 1 овог решења. 

 

 IV 

 О промени одобрене апропријације 

на начин утврђен ставом II и III, упознати  

председника општине Неготин.    

    

V 

За износ одобрене промене 

апропријација извршити измене 

распоређених средстава на одговарајућим 

позицијама Одлуке о буџету општине 

Неготин  и Финансијског плана 

Предшколске установе „Пчелица“  Неготин  

за  2017. годину. 

 

VI 

 О  реализацији дате сагласности 

стараће се Одељење за буџет, финансије и 

локалну пореску администрацију. 

 

VII 

 Сагласност за промену 

апропријација Предшколској установи 

„Пчелица“  Неготин, објавити у 

„Службеном листу општине Неготин“. 
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РЕШЕЊЕ  ДОСТАВИТИ: 

Предшколској установи „Пчелица“  

Неготин, Управи за трезор Експозитури 

Неготин, Одељењу за буџет, финансије и 

локалну пореску администрацију и архиви 

Општинске управе општине Неготин.       

       

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА 

Валентина Ђуричић,с.р. 

 

                                                                                             
Република  Србија 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ 

НЕГОТИН 

Одељење за буџет, финансије и  

локалну пореску администрацију 

Број: 401-579/2017-IV/04 

15.12.2017. 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 и  99/2016)  и  члана 15. 

Одлуке о буџету општине Неготин за 2017. 

годину  (“Сл. лист општине Неготин”,број: 

21/2016,1/2017,13/2017 и 22/2017) Одељење 

за буџет,финансије и локалну пореску 

администрацију, д о н о с и 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

        О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА 

ПРОМЕНУ АПРОПРИЈАЦИЈА 

ОДОБРЕНИХ ЗДРАВСТВЕНОМ 

ЦЕНТРУ  НЕГОТИН  У 2017. 

ГОДИНИ 

 

I 

 Одобрава се промена 

апропријација Здравственом центру  

Неготин ,у оквиру  законом  предвиђене  

могућности,до 5 % апропријације,раздео 4.  

глава 7.  програм  12-здравствена заштита  

1801 програмска активност- 

функционисање установа примарне 

здравствене заштите 1801-0001,функција 

740 – здравство,позиција 149–текуће 

поправке и одржавање,економска 

класификација 464100-текуће дотације 

организацијама обавезног социјалног 

осигурања (425100- текуће поправке и 

одржавање зграда и објеката), извор  

финансирања 01,у  износу од 15.000,00  

динара,ради обезбеђења средстава за 

редован рад Здравственог центра  Неготин. 

 

II 

 Измена апропријација ће се 

извршити умањењем позиције Одлуке о 

буџету општине Неготин за 2017.годину, и 

то: 

   - позиција 149–текуће поправке и 

одржавање,за 5 %,економска класификација 

464100-текуће дотације организацијама 

обавезног социјалног осигурања (425100- 

текуће поправке и одржавање зграда и 

објеката),извор  финансирања 01,у  износу 

од  15.000,00  динара. 

III 

Износ  од  15.000,00  

динара,преусмерава се за намене 

недовољно планиране Одлуком о буџету 

општине Неготин за 2017.годину,а  ради 

обезбеђења средстава  за  редован  рад  

Здравственог центра  Неготин   и то на 

позицији 151- машине и опрема,економска  

класификација  512200 – административна 

опрема, у оквиру  раздела ,главе, 

програма,програмских   активности и 

функција  из става 1. овог решења.        

                    IV 

 О промени одобрене апропријације 

на начин утврђен ставом II и III, упознати  

председника општине Неготин.                     

V 

За износ одобрене промене 

апропријација извршити измене 

распоређених средстава на одговарајућим 

позицијама Одлуке о буџету општине 

Неготин за 2017.годину. 

VI 

 О реализацији  дате  сагласности 

стараће се Одељење за буџет,финансије и 

локалну пореску администрацију.                                                      

VII 

 Сагласност за промену 

апропријација Здравственом центру  

Неготин,објавити у „Службеном листу 

општине Неготин“. 

 

РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: 

Здравственом центру  Неготин, Управи за 

трезор Експозитури Неготин, Одељењу за 

буџет, финансије и локалну пореску 

администрацију и архиви Општинске 

управе општине Неготин. 

  

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА                                                             

Валентина Ђуричић,с.р. 
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Република Србија 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ 

НЕГОТИН 

Одељење за буџет, финансије и локалну 

пореску администрацију 

Број: 401-613/2017-IV/04 

26.12.2017. 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 и  99/2016)  и  члана 15. 

Одлуке о буџету општине Неготин за 2017. 

годину  (“Сл. лист општине Неготин”,број: 

21/2016,1/2017,13/2017 и 22/2017) Одељење 

за буџет,финансије и локалну пореску 

администрацију, д о н о с и 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА  

ПРОМЕНУ АПРОПРИЈАЦИЈА 

ОДОБРЕНИХ ОСНОВНОЈ 

ШКОЛИ  “ПАВЛЕ ИЛИЋ 

ВЕЉКО“  ДУШАНОВАЦ   

 У  2017.  ГОДИНИ 

 

I 

 Одобрава се промена 

апропријација  Основној школи “Павле 

Илић Вељко” Душановац,у оквиру законом 

предвиђене могућности до 10 % 

апропријације,за раздео 4.  главу 14 –

Основно образовање,програм 9-основно 

образовање и васпитање 2002,програмску 

активност- функционисање основних школа 

2002-0001, функцију 912 – Основно 

образовање,намену – позицију награде 

запосленима и остали посебни расходи,у 

износу од 40.000,00 динара, намену – 

позицију трошкови путовања,у износу од 

63.000,00 динара, намену – позицију услуге 

по уговору,у износу од 27.000,00 динара, 

извор финансирања 01, ради обезбеђења 

средстава за редован рад  Основне школе  

“Павле Илић Вељко“  Душановац. 

 

II 

 Промена апропријације односи се 

на промену у финансијском плану Основне 

школе “Павле Илић Вељко” Душановац  за 

2017.годину тако што се умањује намена-

позиција награде запосленима и остали 

посебни расходи,за 10 %,економска 

класификација 416100- награде 

запосленима и остали посебни расходи,у 

износу од 40.000,00 динара, намену – 

позицију трошкови путовања, за 10 

%,економска класификација 422400- 

трошкови путовања ученика,у износу од 

63.000,00 динара и намена-позиција услуге 

по уговору,за 10 %,економска 

класификација 423300- услуге образовања и 

усавршавања запослених, у износу од 

27.000,00 динара, извор финансирања 01. 

 

III 

  Износ од 130.000,00 

динара,преусмерава се за намене 

недовољно планиране у финансијском 

плану буџетског корисника за 2017.годину 

а  ради  обезбеђења средстава  за редован 

рад  Основне школе  “Павле Илић Вељко“  

Душановац  и то за  намену- позицију 

машине и опрема,економска класификација 

512600 – опрема за 

образовање,науку,културу и спорт,у оквиру 

раздела, главе, програма, програмске 

активности  и функције из става 1. овог 

решења. 

 

IV 

 О промени одобрене апропријације 

на начин утврђен ставом II и III, упознати  

председника општине Неготин.    

 

V 

  За износ одобрене промене 

апропријација извршити промену у 

финансијском плану Основне школе “Павле 

Илић Вељко” Душановац. 

 

VI 

 О реализацији дате сагласности 

стараће се Одељење за буџет, финансије и 

локалну пореску администрацију. 

 

VII 

 Сагласност за промену 

апропријација Основној школи “Павле 

Илић Вељко” Душановац , објавити у 

„Службеном листу општине Неготин“. 

 

РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: 

Основној школи “Павле Илић Вељко” 

Душановац, Управи за трезор Експозитури 

Неготин,Одељењу за буџет, финансије и 

локалну пореску администрацију и архиви 

Општинске управе.    

 

 

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА                                                             

Валентина Ђуричић,с.р. 
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