
Страна - 1                   Регистар „Службеног листа општине Неготин“ за 2017. годину                        31.12.2017 

Ред.број                                                                      С А Д Р Ж А Ј                                                                Бр. листа/Страна 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

 

               1.Одлука о престанку мандата одборнику Скупштине општине Неготин..............................................  1/1 

 2. Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине општине Неготин.........................................   1/2 

 3. Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Неготин за 2017.г....................................  1/3 

 4. Одлука о разрешењу председника општине Неготин.................................................... ........................  1/5 

 5. Одлука о престанку мандата заменика председника општине Неготин..............................................  1/6 

 6. Одлука о престанку мандата члановима Општинског већа општине Неготин....................................  1/7 

 7. Одлука о усвајању локалног акционог плана запошљавања општине Неготин за 

                   2017.годину.................................................................................................................. ................................  1/8 

  - Локални акциони план запошљавања општине Неготин за 2017.годину................................ .  1/9 

 8. Одлука о образовању Комисије за планове.................................................................... ……..................         1/20 

 9. Одлука о додељивању искључивог права Јавном предузећу за грађевинско 

                  земљиште општине Неготин чији је оснивач општина Неготин на обављање 

     делатности пружања услуга у 2017.години................................................................................................              1/22 

 10. Решење о давању сагласности на Одлуку о доношењу Статута Јавног предузећа 

                    за грађевинско земљиште општине Неготин...........................................................................................              1/23 

 11. Решење о давању сагласности на Одлуку о доношењу Статута Јавног предузећа 

                    за комуналне делатности „Бадњево“ Неготин.........................................................................................               1/24      

12. Одлука о  избору председника општине Неготин........................................................ ..........................            2/26  

13.Одлука о избору заменика председника општине Неготин....................................... ...........................               2/26 

14.Одлука о избору чланова Општинског већа општине Неготин..............................................................               2/27 

15. Одлука о престанку мандата одборницима Скупштине општине Неготин.............................. ...........  3/33 

16. Одлука о потврђивању мандата одборницима Скупштине општине Неготин...................................                3/33 

17. Одлука о усвајању извештаја о раду са финансијским извештајем Дома културе  

„Стеван Мокрањац“ за 2017 годину.............................................................................................................                 3/34 

18. Одлука о усвајању извештаја о раду са финансијским извештајем Историјског архива  

Неготин за 2017 годину......................................................................................................................................             3/34 

19. Одлука о усвајању извештаја о раду са финансијским извештајем Народне библиотеке 

 „Доситеј Новаковић“ Неготин за 2017 годину................................................................................................      3/35 

20.Одлука о усвајању извештаја о раду са финансијским извештајем Музеја Крајине 

 Неготин за 2017 годину......................................................................................................................................         3/ 35 

21.Одлука о усвајању извештаја о раду са финансијским извештајем о обезбеђењу и 

 утрошку средстава Јавног предузећа за грађевинско земљиште општине Неготин за период 

 01.01.2017-30.11.2017 године................................................................................................................... ..........      3/ 36 

22.Одлука о усвајању извештаја о раду са финансијским извештајем о обезбеђењу  

и утрошку средстава Јавног предузећа за грађевинско земљиште општине Неготин за период  

01.12.2017-31.12.2017 године................................................................................................................... ...........   3/36 

23. Одлука о поверавању обављању послова управљања јавним и некатегорисаним путевима  

на територији општине Неготин и одређивању управљача јавних и некатегорисаних  

путева................ ………………………………...................................................................................................    3/37 

24.Одлука о изменама и допунама одлуке о пијацама на територији општине Неготин...................         3/37 

25.Одлука о изменама и допунама Одлуке о усклађивању оснивачког акта ЈКП „Бадњево“ 

 Неготин са законом о јавним предузећима...................................................................................................... ....    3/38 

26. Одлука о измени  и допуни одлуке о максималном броју запослених на неодређено време 

 у систему локалне самоуправе – општине Неготин за 2015. годину.................................................................    3/39 

27. Решење о давању сагласности на дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Бадњево“  

Неготин за период 2017-2022. године............................................................................................ ……………...    3/40 

28. Решење о давању сагласности на средњорочни  план пословне стратегије и развоја ЈКП  

„Бадњево“ Неготин за период 2017-2019. године............................................................................................ …    3/40 

29. Решење о образовању Штаба за ванредне ситуације на територији општине Неготин.............................    3/ 41 

30. Одлука о усвајању извештаја о раду Завода за урбанистичко планирање и пројектовање  

општине Неготин за 2017 годину и извештаја о финансијском пословању Завода за урбанистичко  

планирање и пројектовање општине  Неготин у 2017 години..............................................................................     3/43 

31. Одлука о усвајању Извештаја о раду са финансијским извештајем за 2017 годину 

 Туристичке организације општине Неготин...................................................................................... ............. …..     3/43 

32. Одлука о усвајању Извештаја о раду са извештајем о финансијском пословању Центра  

за социјални рад Неготин за период од 01.01. - 31.12.2017 године................................................................... ..     3/44 

 



31.12.2017.                      Регистар „Службеног листа општине Неготин“ за 2017. годину                       Страна 2 

33.Решење о давању сагласности на Одлуку надзорног одбора ЈКП„Бадњево“ Неготин 

 број 399-05/2017-4/1 од 08.02.2017.године у делу који се односи на цене услуга зелене  

 и робне пијаце.................................................................................................................................. .....................   3/ 44 

34. Решење о измени Решења о избору председника, заменика председника и чланова  

Комисије за развој месних заједница Скупштине општине Неготин.................................................................         3/45 

35.Решење о измени Решења о избору председника, заменика председника и чланова комисије 

 за административна питања Скупштине општине Неготин........................................................................  .....         3/45 

36. Решење о измени Решења о избору председника, заменика председника и чланова комисије за 

 омладину, спорт и физичку културу Скупштине општине Неготин......................................................  .........         3/46 

37. Решење о измени Решења о избору председника, заменика председника и чланова комисије  

за комунално – стамбене послове и  урбанизам Скупштине општине Неготин..............................................   3/46 

38.Одлука о престанку мандата одборнику Скупштине општине Неготин............... .....................................  8/134 

39.Одлука о потврђивању мандата одборнику Скупштине општине Неготин........ .......................................    8/134 

40. Одлука о доношењу Програма коришћења средстава буџетског фондаза заштиту животне  

средине општине Неготин за 2017.годину...........................................................................................................         8/135 

- Програма коришћења средстава буџетског фонда  за заштиту 

       животне средине општине Неготин за 2017.годину................................... .. ................................    8/136 

41.Одлука о изменама и допунама Одлуке о Општинској управи општине Неготин 

општине Неготин........................................................................................ .......... ..................................... ……..    8/146 

42.Одлука о усвајању извештаја ликвидационог управника о спроведеном 

поступку ликвидације установе за омладину и спорт на територији  

општине Неготин...................................................................................................................................................        8/150 

    - Извештај о спроведеном поступку ликвидације......................................... ...................................        8/151 

43.Одлука о усвајању завршног ликвидационог биланса установе за 

омладину и спорт на територији општине Неготин.......................................  ..................................... ………       8/152 

         - биланс стања................................................................................................ ......................................          8/153 

         - биланс успеха.............................................................................................. ......................................           8/156 

44.Одлука о усвајању изјаве ликвидационог управника установе за 

омладину и спорт на територији општине Неготин да су све обавезе 

установе намирене и да се против установе не води други поступак........... . . .............................................        8/159 

          - изјава........................................................................................................ .. .......................................          8/160 

45.Одлука о утврђивању смрти лица умрлих изван здравствене установе 

 на територији општине Неготин.................................................................... ...................................................           8/161 

46.Одлука о задуживању општине Неготин код пословне банке за  

финансирање капиталних инвестиција у Неготину у 2017.години................................................................            8/163 

47.Одлука о такси превозу на територији општине Неготин.........................................................................            8/164 

48.Одлука о стварима у својини општине Неготин........................................................................................ .           8/172 

49.Одлука о општем уређењу насељених места и комуналном реду 

на територији општине Неготин................................................................. ......................................... .............           8/185 

50.Одлука о измени Одлуке о радном времену у одређеним делатностима 

на територији општине Неготин.........................................................................................................................         8/201 

51. Одлука о изменама и допунама Одлуке о финансијској подршци 

породици са децом на територији општине Неготин................................... ...................................................        8/201 

52. Одлука о измени Одлуке о условима држања и заштите домаћих 

животиња и условима њиховог сахрањивања на територији општине 

Неготин........................................................................................................... ......................................................            8/202 

53.Одлука о изменама и допунама Одлуке о усклађивању оснивачког 

акта Дома културе „Стеван Мокрањац“ Неготин...................................... .....................................................            8/202 

54.Одлука о изменама и допунама Одлуке о усклађивању оснивачког 

Акта Народне библиотеке „Доситеј Новаковић“ Неготин..............................................................................            8/204  

55.Одлука о усклађивању пословања јавног предузећа „Боговина“ Бор 

са Законом о јавним предузећима................................................................ .....................................................          8/ 205             

56.Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Статута Јавног 

 предузећа за комуналне делатности „Бадњево“ Неготин............................... ...............................................      8/ 218  

57.Решење о измени Решења о именовању чланова школског одбора 

Неготинске гимназије у Неготину...................................................................... ..............................................      8/ 218 

58.Решење о измени Решења о именовању чланова школског одбора 

Основне школе „Павле Илић Вељко“ у Душановцу........................................ ...............................................     8/ 219 

59.  Решење о измени Решења о именовању чланова школског одбора 

Основне школе „Хајдук Вељко“ у Штубику................................................... .................................................       8/ 219 

 



Страна - 3                   Регистар „Службеног листа општине Неготин“ за 2017. годину                        31.12.2017 

60.  Решење о измени Решења о именовању чланова школског одбора 

Основне школе „Павле Илић Вељко“ у Прахову........................................... ..................................................        8/ 220 

61.Решење о измени Решења о именовању чланова школског одбора 

Техничке школе Неготин..................................................................................................................................         8/220 

62.Одлука о завршном рачуну  буџета општине Неготин за 2017 годину...................................................           12/328 

63.Одлука о изменама и допунама одлуке о усклађивању оснивачког акта Историјског 

архива Неготин.................................................................................................................................................. 12/556 

64.Одлука о изменама и допунама одлуке о усклађивању оснивачког акта Музеја Крајине  

Неготин............................................................................................................................................................... 12/557 

65.Одлука о приступању изради програма развоја туризма општине Неготин за период  

2017-2026.  године.............................................................................................................. ................................    12/558 

66.Решење о давању сагласности на програм  пословања са финансијским планом   

Јавног предузећа „Боговина“ Бор за 2017. годину...................................................................... ....................  12/559 

67.Решење о давању сагласности на дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и  

развоја Јавног предузећа за изградњу и експлоатацију регионалног водосистема  

„Боговина“ Бор  за период  2017-2027.............................................................................................................  12/559 

68.Решење о давању сагласности  на одлуку  Надзорног одбора ЈП „Боговина“ Бор о усвајању  

статута ЈП „Боговина“ Бор.................................................................................................... ............................   12/559 

69.Одлукa о  изменaмa и  допунама  одлуке  о буџету општине Неготин  за 2017. годину............... ........  13/561 

70.Измене и допуне кадровског плана општине Неготин за 2017.годину.....................................................             13/665 

71.Одлука о измени и допуни одлуке о максималном броју запослених на неодређено време  

у систему локалне самоуправе – општине Неготин за 2015.годину.............................................................. .  13/.670 

72.Одлука о субвенционисању линијског приградског превоза путника на територији  

општине Неготин.................................................................................................................................... ..............  13/671 

73.Одлука о престанку функције делова пута...................................................................................................            13/.672 

74.Одлука о приступању изради локалног акционог плана за младе општине Неготин за период 

2018-2021. године............................................................................................................................... ...................  13/673 

75.Решење о давању сагласности на прву измену и допуну програма пословања Јавног предузећа 

за комуналне делатности „Бадњево“ Неготин за 2017. годину са финансијским планом.............................  13/673 

76.Решење о образовању комисије за координацију инспекцијског надзора над пословима 

из изворне надлежности општине Неготин.................................................................. ......................................  13/674 

77.Решење о давању сагласности на одлуку о изменама и допунама Статута Дома културе 

„Стеван Мокрањац“ Неготин.................................................................................................... ...........................  13/676 

78.Одлука о приступању изради локалног антикорупцијског плана  

за територију општине Неготин........................................................................ ...................................................           16/704 

79.Одлука  о приступању изради програма заштите животне средине  

на територији општине Неготин за период од 2018-2022.године......................................................................          16/ 705 

80.Одлука о усвајању извештаја о раду са финансијским извештајем и 

мишљењем овлашћеног ревизора на финансијски извештај Јавног 

 предузећа за комуналне делатности „Бадњево“ Неготин за 2017. годину... . ..................................................         16/706 

81.Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Бадњево“ . 

Неготин о утврђивању цена комуналних услуга број:1744-05/2017  

од 15.06.2017.године.............................................................................................. ..................................................        16/ 707 

  -Одлука  о утврђивању цена комуналних услуга.....................................................................        16/ 708 

82.Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Бадњево“ 

Неготин  о утврђивању цена гробљанских услуга број:1744-05/2017  

од 15.06.2017.године.............................................................................................. ................................................          16/ 709 

  - Одлука о утврђивању цена  гробљанских услуга..................................................................     16/710 

83.Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама 

Статута Народне библиотеке „Доситеј Новаковић“ Неготин.............................................................................       16/711 

84.Одлука о стипендирању студената и ученика средњих школа 

општине Неготин...................................................................................................... ..............................................        16/712 

85. Решење о давању сагласности на Одлуку о II измени Статута Музеј Крајине......................... .............. ...         16/718 

86. Решење о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Статута  

Историјског архива у Неготину........................................................................................................... ..................         16/719   

 

 

 

   

 

 



31.12.2017.                      Регистар „Службеног листа општине Неготин“ за 2017. годину                       Страна 4 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

 

1.Решење о престанку радног односа  Александри Величковић.......................... ............................................          4/ 48 

2.Решење о постављењу помоћника предсеника општине за економски развој 

 и управљање пројектима ……………………………………………… ................................................ .............         4/ 48  

3.Решење о постављењу помоћника предсеника општине у области социјалне 

политике, националних мањина и развоја месних заједница………..................................................................          4/ 49 

4.Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве…...............................................................................          4/ 50 

5. Решење за расподелу средстава за пројекте невладиних организација, 

удружења и друштава у 2017.години................................................................. ...................................................         5/ 72 

6. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве..................................................................... .............         5/ 75 

7.Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве....................................................................................         8/221 

8. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве...................................................................................         8/222 

9. Конкурс за  доделу   средстава из  програма подршке за спровођење пољопривредне  

политике и политике       руралног развоја општине неготин у 2017. години .....................................................       9/221 

10. Јавни конкурс за доделу средстава за невладине организације, удружења и 

друштва у 2017. години из Програма подршке за спровођење пољопривредне политике  

и политике руралног развоја општине Неготин у 2017. години ..........................................................................       11/308 

11.Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве .................................................................................        11/322 

12.Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве ................................................ ................................        11/322 

13.Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве ................................................ ................................        11/323 

14.Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве ..................................................................... ...........        11/324 

15.Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве .................................................................................        11/325 

16.Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве ................................................ ................................        11/326 

17.Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини 

 на територији општине Неготин за 2018. годину…............................................................................................         14/679 

18.Одлука о расписивању јавног  огласа за давање у закуп и на коришћење  

 пољопрвредног земљишта у државној својини у општини Неготин................................ .................... ...........        15/683 

19. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве...................................................... ..........................        15/ 702 

20.Решење о образовању организационог одбора 52.фестивала „Мокрањчеви дани“  ...................................  16/ 720 

21. Измена јавног позива за доказивање права пречег закупа пољопривредног 

 земљишта у државној својини на територији општине Неготин за 2018.годину ..............................................   16/ 721 

22.Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве....................................................................... ..........         16/ 722 

23. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве.................................................................................         16/723 

24.Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве......................................... ............................. ..........         16/ 724 

25. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве...................................................................... ..........         16/725 

26.Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве..................................................................................   17/752 

27.Решење о употреби текуће буџетске резерве........................................................................................ ..........         18/756 

28.Решење о употреби текуће буџетске резерве...................................................................................................   18/757 

      

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

 

1.Одлука о усвајању Годишњег програма заштите, уређења и  коришћења пољопривредног  

земљишта на територији   општине Неготин   за 2017.годину…….............. …………………………………..          4/50 

2.Одлука о измени и допуни Правилника о поступку и начину решавања 

захтева грађана за накнаду штете настале услед уједа паса луталица.................................................................      5/72 

3.Одлука о усвајању Програма контроле и смањења популације напуштених паса 

 и мачака на територији општине Неготин за период од 2017.-2022.године........................................ .............           6/81 

                          Програма контроле и смањења популације напуштених пасa и мачака  

                          на територији општине Неготин за период од 2017.-2022.године.............................................            6/81 

4.Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног  

развоја oпштине Нeгoтин за 2017. годину...................................................................................... .........................         7/.92 

5. Одлука о оснивању комисије за координацију послова безбедности саобраћаја на  

путевима општине Неготин..................................................................................................... .................................          7/129 

6. Решење о измени решења о образовању комисије за социјална питања................................................ .........          7/131 

7. Одлуку о усвајању Оперативног плана одбране од поплава вода II реда за 2017. годину 

 на територији општине Неготин  ....................................................................................................................... ...       10/221 

8.Решење о образовању комисије за  популациону и демографску политику....................................................          10/306 

9.Одлука о измени и допуни Одлуке о техничком регулисању саобраћаја  

на путевима и улицама за насеље Неготин............................................................................................................           18/756 



Страна - 5                   Регистар „Службеног листа општине Неготин“ за 2017. годину                        31.12.2017 

 

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

 

       1. Исправка..................................................................................................................... ..............................................          23/.861 

       2. Исправка......................................................................................................................... ..........................................          23/.862 

 

 

НАЧЕЛНИЦА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

 

1.Правилник о измени и допуни Правилника о оцењивању службеника у Oпштинској управи oпштине Неготин... 7/132 

2.Правилник о безбедности информационо – комуникационог система Општинске управе општине Неготин ...... 11/311 

3. Решење о изменама и допунама решења о посебном режиму саобрaћаја у пешачкој зони   насељеног места 

Неготин...................................................................................................................... .........................................................    17/754                                     

 

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

 

 1. Пословник Привременог органа општине Неготин.......................................................... ......................................       19/772 

2. Одлука о престанку мандата одборника Скупштине општине Неготин..............................................................        19/778 

 3. Решење о престанку мандата председника Скупштине општине Неготин..........................................................       19/783 

 4. Решење о престанку мандата заменика председника Скупштине општине Неготин ........................................       19/783 

 5. Решење о престанку дужности секретара Скупштине општине Неготин............................................................        19/784 

 6. Решење о престанку мандата председника општине Неготин..............................................................................        19/784 

 7. Решење о престанку мандата заменика председника општине Неготин.............................................................        19/785 

 8. Решење о престанку мандата члановима Општинског већа општине Неготин..................................                         19/785 

 9. Решење о престанку дужности помоћника председника општине Неготин.............. ........................................         19/786 

             10. Решење о престанку дужности помоћника председника општине Неготин.............. .......................................         19/787 

             11. Решење о именовању секретара Привременог органа општине Неготин...........................................................        19/787 

             12. Решење о овлашћењу лица за потписивање и располагање средствима са 

                  жиро рачуна општине Неготин...............................................................................................................................          19/788 

             13. Решење о овлашћењу лица за потписивање и располагање средствима са 

консолидованог рачуна трезора...................... ...........................................................................................................           19/789 

14.Одлука о изменaмa и  допунама  Одлуке  о буџету општине Неготин  за 2017. годину...................................         22/847 

15.Одлука о отпису и конверзији потраживања општине  Неготин у трајни улог у капиталу  

građevinskog preduzeća mostogradnja akcionarsko društvo, Beograd ................................... ............................. .........         22/ 850 

16.Решење о измени Решења о именовању чланова школског одбора основне школе 

 „Вера Радосављевић“ у Неготину .............................................................................................. .................................         22/ 851 

17.Решење о измени  Решења о именовању чланова школског одбора  oсновне школе 

 „ Павле Илић Вељко “ у Душановцу................................................................................................. .......... ................         22/851 

18.Решење о измени  Решења о именовању чланова управног и надзорног одбора 

 Центра за социјални рад у Неготину.................................................................................................... .......................         22/852 

19.Одлука  о радноправном статусу и коефицијенту за обрачун и исплату плате и накнада 

 председника, секретара и чланова Привременог органа општине Неготин.................... ........................... .............        22/ 852 

20.Решење о разрешењу заменика члана Изборне комисије општине Неготин.................................................... .          22/ 853 

21.Решење о именовању чланова управног одбора Предшколске установе „Пчелица“  

у Неготину .......................................................................................................................................................................         22/ 854 

22.Одлука о образовању административне комисије......................................................... ........................................          22/855 

23.Одлука о приступању прибављања непокретности у јавну својину општине Неготин 

 непосредном погодбом, разменом у К.О.: Прахово........................................................ ............................................        22/ 855          

24.Одлука o укидању  Завода за урбанистичко планирање и пројектовање 

општине Неготин..................................................................................................................................................          22/ 856 

         25.Решење о именовању Комисије за стипендирање студената и ученика средњих школа општине    

         Неготин..................................................................................................................................... ......................................            23/859 

         26.Решење о измени  Решења о именовању чланова школског одбора  Неготинске  гимназије у        

         Неготину............................................................................................................................................... ..........................          23/.859 

27.Решење о престанку мандата директору Завода за урбанистичко планирање и пројектовање  

општине Неготин................................................................................................................................................. .............        23/860 

28.Одлука о прибављању непокретности у јавну својину општине Неготин непосредном погодбом,  

разменом у К.О.: Прахово........................ .................................................................................................................. ...          23/860 

 



31.12.2017.                      Регистар „Службеног листа општине Неготин“ за 2017. годину                       Страна 6 

29.Решење о  престанку мандата чланова Надзорног одбора  Јавног предузећа за комуналне  

делатности „Бадњево“ Неготин ...................................................................................... . ...........................................          24/881 

30.Решење о именовању чланова Надзорног одбора Јавног предузећа за  комуналне делатности  

 „Бадњево“ Неготин  ......................................................................................................... .............................................          24/.882 

31.Решење о измени Решења о именовању чланова школског одбора основне школе 

 „Стеван Мокрањац“ у Кобишници  .............................................................................................. ...............................         24/.883 

32.Решење о измени Решења о именовању чланова Управног одбора Предшколске установе 

 „Пчелица“ у Неготину  .................................................................................................... .............................................          24/.884  

33.Одлука о начину утврђивања пореза на имовину за 2018. годину на територији  

општине Неготин........................................................................................................ ...................................................           26/903 

34.Одлука о локалним комуналним таксама на територији општине Неготин ......................................................           26/904 

  - тарифа локалних комуналних такси на територији општине Неготин..... ............................               26/ 907 

  - образац ЛКТ ...................................................................................................................................           26/ 911 

  - образац ЗИ........................................................................................................ ...............................            26/913 

35. Одлука о извештају о раду Предшколске установе „Пчелица“  

Неготин за радну 2016/2017.годину......................................................................... ...................................................           26/ 915 

36. Решење о давању сагласности на годишњи план рада и анекс   годишњег плана рада  

Предшколске установе Пчелица“ Неготин            

за радну 2017/2018.годину.................................................................................... .......................................................           26/915 

37. Решење о измени Решења о именовању чланова школског одбора основне школе 

„Хајдук Вељко“ у Штубику....................................................................................... ..................................................           26/916 

38. Решење о разрешењу вршиоца дужности Народоне библиотеке 

„Доситеј Новаковић“ у Неготину............................................................................. ..................................................           26/916 

39.Решење о именовању директора Народне библиотеке „Доситеј Новаковић“ 

 у Неготину................................................................................................................... ..................................................            26/917 

 40. Програм о стипендирању студената високошколских установа 

            и ученика средњих школа......................................................................................... ..................................................           26/918 

 41.Одлука о неприхватању иницијативе Надзорног одбора јавног предузећа за комуналне 

 делатности „Бадњево“ Неготин, за доношење Одлуке о начину и условима ступања на 

 снагу промена цена комуналних услуга ........................................................................................ ............................           32/1073 

 42.Решење о давању сагласности на програм пословања за 2018. годину   Јавног  

          предузећа  за комуналне делатности „Бадњево“ Неготин са финансијским планом .............................................           32/1074 

 43. Одлука о измени и допуни Одлуке о утврђивању закупнине и накнаде за коришћење 

 пословног простора у својини општине Неготин ................................................................................ .....................             32/1075 

 44.Решење о измени Решења о именовању чланова школског одбора ОШ „Бранислав Нушић“  

у Уровици ................................................................................................................... ...................................................             32/1077 

45. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве .................................................................................. ...             32/1078 

46.Решење о давању сагласности на Програм рада са финансијским планом Историјског 

архива Неготин за 2018. годину ....................................................................................................................... ...........             34/1100 

47.Решење о давању сагласности на Програм рада са финансијским планом Музеја Крајине 

за 2018. годину ........................................................................................................................... ...................................             34/1100 

48. Решење о давању сагласности на Програм рада са финансијским планом Дома културе 

„Стеван Мокрањац“ Неготин за 2018. годину ................................................................................... ........................             34/1101 

49. Решење о давању сагласности на Програм рада са финансијским планом Народне библиотеке 

„Доситеј Новаковић“ Неготин за 2018. годину ................................................................................. ........................             34/1101 

50. Решење о давању сагласности на Програм рада са финансијским планом Туристичке  

организације општине Неготин за 2018. годину ................................................................................ .......................             34/1102 

51. Решење о давању сагласности на Програм рада са финансијским планом Центар за социјални рад 

Неготин за 2018. годину ..................................................................................................... .........................................              34/1102 

52.Одлука о додељивању искључивог права Јавном предузећу за комуналне делатности 

„Бадњево“ Неготин на обављање делатности пружања услуга у 2018. години ....................................................              34/1103 

53.Одлука о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета 

општине Неготин за 2017. годину ............................................................................................. .................................              34/1103 

54.Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве ......................................................................................             34/1104 

55.Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве ...................................................................... ................             34/1105 

56.Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве ......................................................................... .............             34/1106 

57.Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве ......................................................................................             34/1107 

58.Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве ...................................................................... ................             34/1108 

59.Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве ......................................................................................             34/1109 

 

 



Страна - 7                   Регистар „Службеног листа општине Неготин“ за 2017. годину                        31.12.2017 

 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

 

1. Пословник о раду Изборне комисије општине Неготин.....................................................................................           20/791 

2. Упутство за спровођење избора за одборнике Скупштине општине Неготин  

    расписаних за 24. 12.2017.године..........................................................................................................................           20/779 

3. Роковник за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора 

    за одборнике Скупштине општине Неготин расписаних за 24.12.2017.год......................................................              20/814 

4. Одлука о обрасцима за вршење појединих радњи у поступку спровођења 

     избора за одборнике Скупштине општине Неготин, расписаних за 

     24.децембар 2017.године.......................................................................... .............................................................          20/822 

5.  Изборна листа кандидата за одборнике Скупштине општине Неготин 

     ( образац ЛИ-НГ-1/17)............................................................................. ...............................................................          20/824 

6.   Овлашћење да се поднесе изборна листа кандидата за одборнике 

      Скупштине општине Неготин (Образац ЛИ-НГ-2/17).....................................................................................          20/828 

7.   Сагласност носиоца изборне листе да буде носилац изборне листе 

      кандидата за одборнике Скупштине општине Неготин  

    (Образац  ЛИ-НГ-3/17).............................................................................................................................................            20/829 

8. Изјава којом се прихвата кандидатура за одборника 

    (Образац ЛИ-НГ-4/17)..............................................................................................................................................           20/830 

9. Списак бирача који својим потписима подржавају изборну листу 

     кандидата за одборнике Скупштине општине Неготин  

    (Образац ЛИ-НГ-5/17).............................................................................................................................................           20/831 

10.Изјава бирача да подржава изборну листу кандидата за одборнике 

     Скупштине општине Неготин (Образац ЛИ-НГ-6/17).........................................................................................           20/834 

11. Потврда о изборном праву кандидата за одборника Скупштине 

      Општине Неготин (Образац ЛИ –НГ-7/17)...........................................................................................................           20/835 

12. Решење о утврђивању збирне изборне листе (Образац ЛИ-НГ-8/17)................................................................            20/836 

13. Потврда о изборном праву за гласање ван бирачког места 

     (Образац ЛИ-НГ-9/17)..............................................................................................................................................           20/839 

14. Овлашћење за подношење изјаве о коришћењу средстава из  

 јавних прихода (Образац ЛИ-НГ-10/17).....................................................................................................................           20/840 

15. Изјава (Образац ЛИНГ-11/17).................................................................................................................................           20/841 

16.Одлука о обавезним елементима које треба да садржи споразум о образовању  

групе грађана у циљу подошења изборне листе за избор одборника у Скупштини  

општине Неготин који ће бити одржани 24. децембра 2017. године ..................................................................                21/843 

17.Закључак о исправци грешака..................................................................................... ........................................           21/844 

18.Закључак о исправци грешака.................................................................................................. ...........................           21/845 

19.Одлука…………………………………………………………………………………………………………….              23/.864 

       - Образац ЛИ-НГ-12/17 (Записник о примопредаји изборног материјала пре гласања између   

         Изборне комисије општине Неготин и бирачког одбора)..................................................... ...................................             23/865 

       - Образац ЛИ-НГ-13/17 (Записник о примопредаји изборног материјала после гласања између  

          бирачког одбора  и  Изборне комисије општине Неготин).......................................................................................           23/868 

       - Образац ЛИ-НГ-14/17 (Записник о раду бирачког одбора на спровођењу гласања 

          и утврђивању резултата гласања за избор одборника Скупштине општине Неготин)..........................................           23/870 

        -Образац ЛИ-НГ-15/17 ( Захтев (пријава)  за акредитацију домаћих, страних и међународних  

          организација и удружења (посматрачи)).......................................................................... ..........................................           23/875 

        -Образац АК-2 (Идентификациона картица – посматрачи)............................................................................ ............           23/876 

        -Образац ЛИ-НГ-16/17 ( Захтев за акредитацију медија)............................................................................... .............          23/.877 

        -Образац АК – 1 (Идентификациона картица – медији)..............................................................................................          23/878 

         20.Закључак о исправци    грешке......................................................................................................... .........................          23/879 

21.Решење о одређивању бирачких места на територији општине Неготин...........................................................           25/886 

22.Правила о раду бирачких одбора за спровођење избора за одборнике  

    Скупштине општине Неготин,расписаних за 24. децембар 2017.године............................................................            25/894 

23.Одлука о обрасцима за вршење појединих радњи у поступку спровођења избора  

          за одборнике Скупштине општине Неготин, расписаних за 24.децембар 2017. године.......................           27/924 

  - гласачки листић (образац ЛИ-НГ-17/17).............................................................................. ........           27/925 

  - контролни лист (образац ЛИ-НГ-18/17).......................................................................................           27/926 

  - уверење о избору за одборника Скупштине општине Неготин  

                        (образац ЛИ-НГ-19/17)...................................................................................................................           27/927 

 



31.12.2017.                      Регистар „Службеног листа општине Неготин“ за 2017. годину                       Страна 8 

- Записник о раду Изборне комисије општине Неготин, на утврђивању  

   Резултата избора за одборнике Скупштине општине Неготин,  

  одржаних 24. децембра 2017. године  (образац ЛИ-НГ-20/17)..................................................           27/928 

- евиденција о присутности на бирачком месту чланова и заменика чланова 

  бирачког одбора у сталном саставу (образац ЛИ-НГ-21/17).......................................................          27/930 

- евиденција о присутности на бирачком месту чланова и заменика чланова 

  бирачког одбора у проширеном саставу (образац ЛИ-НГ-22/17)...............................................          27/931 

24.Одлука о начину исплате накнада за рад у бирачким одборима на спровођењу    избора  

за одборнике Скупштине општине Неготин расписаних за 24. децембар 2017.г................................................ ....          27/932 

25.Одлука  објављивању укупног броја бирача за подручје општине Неготин за избор  

одборника Скупштине општине Неготин расписаних за 24. децембар 2017. године .............................................          28/ 934 

26.Решење о утврђивању збирне изборне листе........................................................... ...............................................           29/936 

27.Одлука о одређивању штампарије за штампање гласачког листића, контролног листа  

за проверу исправности гласачке кутије и другог изборног материјала за гласање на изборима  

за одбонрике Скупштине општине Неготин, расписаних за 24. децембар 2017.године……………………….. ...          29/941 

28.Одлука о броју и облику гласачког листића за избор одборника Скупштине општине Неготин,  

расписаних за 24. децембар 2017. године………………………………………………………………………….…          29/941 

29. Одлука о изгледу, садржини и боји гласачког листића и контролног листа за проверу исправности  

гласачке кутије и другог изборног материјала за гласање на изборима за одборнике Скупштине 

општине Неготин који су расписани за 24. децембар 2017. године ...........................................................................        30/494 

                   - гласачки листић за избор одборника Скупштине општине Неготин  

                     за 24. децембар 2017. године .....................................................................................................................        30/450 

30.Решење о измени Решења о одређивању бирачких места на територији општине Неготин ...........................          32/1080 

31.Одлука о утврђивању и објављивању коначног броја бирача у општини Неготин ..........................................          32/1081 

32.Извештај о укупним резултатима избора за одборнике Скупштине општине Неготин 

са избора одржаних 24.12.2017. године ......................................................................................................................          33/1098  

     

                                               КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР, ИМЕНОВАЊА, НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА 

 

1.Решење о утврђивању висине новчане награде: „Мајске награде“ и повеље општине Неготин 

 за 2017.  годину....................................................................................................................... ........................................           7/89 

2.Решење о изгледу и садржају дипломе Мајске награде и повеље општине Неготин, повеље , 

  дипломе звања почасног грађанина и плакете општине  Неготина за 2017. годину...............................................           7/90 

3.Решење о додели мајске награде општине Неготин за 2017. годину………….......................................................          8/227 

4.Решење о додели повеље општине Неготин за 2017годину…………………..........................................................         8/227 

5.Одлуку о додели звања почасног грађанина општине Неготин………………........................................................         8/228 

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ, ФИНАНСИЈЕ И ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ 

 

1.Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених Општинској  

управи општине Неготин у  2017. години ........................................................................ ...............................................          2/ 27 

  2.  Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених  „Музеју Крајина“  

          Неготин у  2017. години....................................................................................................... .................... ..........................          2/28 

           3.Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених Основној школи  

         „Вера Радосављевић“  Неготин у  2017. години...................................................................................... .............                      2/29    

          4.Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених  месним заједницама  

           у   2017.години.................... ............................................................................................................................. ...................         2/30 

5.Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених  

Општинској управи општине Неготин у 2017.години……………………. ...........................................................                 4/ 51 

6.Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених 

 председнику општине Неготин у 2017. години……………………………..........................................................                 4/51 

7.Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених 

председнику општине Неготин у 2017. години………………………………......................................................                   4/52   

8.Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених   Општинском већу 

 општине Неготин у 2017. години…………………….. .............................................................................................               4/53 

9.Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених   Предшолској    установи 

 „Пчелица“ Неготин за 2017. години…………...........................................................................................................               4/54 

10.Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених  Основној школи  

„Бранко Радичевић“ Неготин у 2017.години…………… .............................................................................................           4/54 

11.Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених  Основној школи  

„Вера Радосављевић“ Неготин у 2017.години………… ...................................................... …………………………           4/55 



Страна - 9                   Регистар „Службеног листа општине Неготин“ за 2017. годину                        31.12.2017 

12.Правилник о оцењивању службеника у Општинској управи 

Општине Неготин……………………………………………………………..................................................................           4/57 

13.Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених Општинској управи  

општине Неготин у 2017. години.................................................................................... ................................................           5/76 

14.Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених Уметничкој школи  

„Стеван Мокрањац“ Неготин у 2017. години............... ..................................................................................................           5/77 

15.Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених  Заводу за урбанистичко  

планирање и пројектовање општине Неготин  у 2017. 

години.................................................................................................. ................................................................................           5/78 

16. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених  Основној школи  

„Бранко Радичевић“ Неготин у 2017. години..................................................................................................................           5/79 

17.Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених     Општинској управи  

општине Неготин у 2017. години................................... ..................................................................................................           8/223 

18.Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених      Техничкој школи   

Неготин у 2017. години......................................................................................................................................................           8/224 

19.Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених Заводу 

 за урбанистичко планирање и пројектовање општине Неготин 

 у 2017. години..................................................................................................................................................................             8/225 

20,Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених 

Месним заједницама  Неготин у 2017. години..............................................................................................................          8/226 

21. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених Општинској  управи   

општине Неготин у 2017. години.....................................................................................................................................            9/ 245 

22.Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених Општинској управи 

 општине Неготин  у 2017. години …........ ................ .....................................................................................................          11/327 

23.Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених Месним заједницама  

за 2017. годину....... ......................................................................................................................................................... ...          13/676 

24.Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених Основној школи 

„Хајдук Вељко“ Штубик у 2017. години...........................................................................................................................         13/677 

25.Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених  Општинској управи 

 општине Неготин у 2017. години......................................................................................................................................         18/758 

26.Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених      Општинској управи  

општине Неготин у 2017. години.......................................................................................................................................         18/759 

27.Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених  председнику  

 општине Неготин у 2017. години......................................................................................................................................         18/ 760 

28. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених   Историјском архиву  

 Неготин у 2017. години....................................... ............................................................ ............................................              18/ 760 

29.Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених   Музеју „Крајина“ 

 Неготин у 2017. години............................................................................................................ .....................................              18/761 

30.Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених   Туристичкој организацији 

општине Неготин у 2017. години..................................................................................................................................              18/ 762 

31.Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених   Предшколској установи 

 „Пчелица „  Неготин у 2017. години...................................................................... .....................................................              18/763 

32.Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених    Предшколској установи 

 „Пчелица“ Неготин у 2017. години........................ ............................................... .....................................................              18/764 

33.Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених       Уметничкој школи 

„Стеван  Мокрањац“Неготин у 2017.години................................................................... .............................................             18/765 

34.Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених  Техничкој школи   

Неготин у 2017. години..................................................................................................................................................               18/766 

35.Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених        

Месним зајеницама  у 2017. години.................................................................................................................. ...........              18/766 

36.Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених месној  

заједници Рајац у 2017. години.....................................................................................................................................               18/ 767 

37.Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених  Основној школи  

„Бранислав Нушић“ Уровица у 2017.години...............................................................................................................               18/768 

38.Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених       Основној школи  

„Вера Радосављевић“ Неготин у 2017. години............................................................................................................               18/ 769 

39.Правилник о начину и поступку преноса неутрошених буџетских      средстава у 2017.години  

на рачун извршења буџета општине Неготин..............................................................................................................               18/ 770 

  - образац СВС....................................................................................... ...............................................              18/771 

40.Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених  Дому културе 

 „Стеван  Мокрањац“  Неготин  у 2017. години............................................................................................................              23/862 



31.12.2017.                      Регистар „Службеног листа општине Неготин“ за 2017. годину                       Страна 10 

41.Решење о давању сагласности за  промену апропријација одобрених основној школи 

  “12. септембар“  Неготин   у  2017. години................................................................................... ..............................         23/863 

42.Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених  Историјском архиву  

 Неготин у 2017.години..................................................................................................................................................           26/919 

43.Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених   Техничкој школи   

Неготин у 2017.години.................................................................. .................................................................................           26/919 

44.Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених   Туристичкој организацији  

општине  Неготин у 2017.години..................................................................................................................................           26/920 

45.Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених   Уметничкој школи  

„Стеван Мокрањац“  Неготин у 2017.години....................................... .......................................................................           26/921 

46.Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених    Месним заједницама  

 у 2017.години............................................................................ ....................................................................................           26/922 

47. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених Предшколској 

 установи „Пчелица“    Неготин у 2017. години………………………………………………………...... ......... ......          29/946 

48.Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве ............................................................ ...........................           30/451 

49.Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве ............................................................ ...........................           30/452 

50.Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве ............................................................ ............................           30/453 

51.Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве ........................................................................................           30/454 

52.Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве ............................................................ ............................           30/455 

53.Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве ............................................................ ...........................          30/456 

54.Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених Центру за социјални рад 

Неготин у 2017. години .............................................................................................................. ....................................          32/1085 

55.Решење о давању сагласноти за промену апропријација одобрених Дому културе „Стеван 

Мокрањац“ Неготин у 2017. години ............................................................................................ ..................................         32/1087 

56.Решење о даању сагласности за промену апропријација одобрених Историјском архиву 

Неготин у 2017. години ...................................................................................................... .............................................         32/1089 

57.Решење о давању саглсности за промену апропријација одобрени Народној библиотеци  

„Доситеј Новаковић“ Неготин у 2017. години .................................................................................. ............................         32/1091 

58.Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених Општинској управи 

општине Неготин у 2017. години .............................................................................................. ......................................        32/1093 

59.Решење о даању сагласнсоти за промену апропријација одобрених Основној школи 

„Хајдук Вељко“ Штубик у 2017. години ........................................................................................ ...............................         32/1095 

60.Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених Туристичкој 

организацији општине Неготин у 2017. години ............................................................................... .............................         34/1110 

61.Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених Предшколској 

установи „Пчелица“ Неготин у 2017. години ................................................................................... ............................          34/1111 

62.Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених Предшколској 

установи „Пчелица“ Неготин у 2017. години ................................................................................... ............................          34/1112 

63.Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених Здравственом центру 

Неготин у 2017. години ...................................................................................................... ............................................           34/1113 

64.Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених Основној школи 

„Павле Илић Вељко“ Душановац у 2017. години ................................................................................. ......................            34/1114 

65. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених Општинској 

управи општине Неготин у 2017. години........................................................................................ .............................             35/1119 

66.Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених Општинској управи 

општине Неготин у 2017. години .............................................................................................. ....................................            35/1120 

 

ПРЕДСЕДНИК ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

 

1.Решење о употреби  средстава текуће буџетске резерве …………………………………………........................             29/ 942 

2.Решење о употреби средстава  текуће буџетске резерве ………………………………………………………....              29/ 942 

3.Решење о употреби средстава  текуће буџетске резерве …………………………………………. ……………..             29/ 943 

4.Решење о употреби средстава  текуће буџетске резерве ………………………………………………………....              29/944 

5.Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве  …………………………………………. ……………..              29/ 945 

6.Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве....................................................................................... ..               29/ 945 

7.Одлука о начину утврђивања накнаде за заштиту и унапређење  

животне средине за 2018. годину на територији општине Неготин ……………………………………………....             31/958 

8.Одлука о буџету општине Неготин за 2018. годину ……………………………………………………………..             31/959 

              - Кадровски план …………………………………………………………………………………………….             31/1054 

9.Одлука о кућном реду у стамбеним и стамбено-пословним зградама на територији 

општине Неготин ............................................................................................................. ............................................             31/1058 



Страна - 11                   Регистар „Службеног листа општине Неготин“ за 2017. годину                        31.12.2017 

10.Одлука о утврђивању минималне накнаде за текуће и инвестиционо одржавање 

зграда и накнаде за рад принудног професионалног управника .................................................................. ..........              31/1066 

11.Одлука о давању новогодишњих поклона деци запослених у органима општине Неготин...........................              31/1068 

12.Решење о измени решења о именовању чланова школског одбора Техничке школе  

у Неготину ...................................................................................................................................................................                 31/1069 

13.Решење о измени Решења о именовању чланова школског одбора Основне школе „Стеван 

Мокрањац“ у Кобишници .................................................................................................................................... .....                  31/1070 

14.Решење о давању сагласности на одлуку Надзорног одбора Јавног предузећа за комуналне 

делатности „Бадњево“ Неготин, број 3760-05/2017 од 08.12.2017. године .........................................................                   31/1071 

15. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве .......................................................... ........................                   35/1116 

16. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве ..................................................................... .............                   35/1117 

17. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве ...................................................................................                  35/1118 

               

       

 

 

 

 

 

     

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                  

 

 


	26.Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве..................................................................................   17/752
	21. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених Општинској  управи
	општине Неготин у 2017. години.....................................................................................................................................            9/ 245


