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На основу члана 136.Закона о општем 

управном поступку („Сл. гласник РС“, бр. 18/2016 

) , члана 44. Закона о локалној самоуправи ( „Сл. 

гласник РС“ бр.129/2007, 83/2014 и др. закон и 

101/2016-др.закон), члана 62. Статута општине 

Неготин („Сл. лист општине Неготин“, бр. 

22/2008, 6/2015, 9/2015-пречишћен текст) и чланa 

39. и 42. Одлуке о буџету општине Неготин за 

2018. годину („Сл. лист општине Неготин“ бр. 

31/2017 и 20/2018), Програма подршке за 

спровођење пољопривредне политике и политике 

руралног развоја општине Неготин у 2018.години 

(„Сл. лист општине Неготин“, бр. 15/2018), 

претходне сагласности Министарства 

пољопривреде и заштите животне средине 

број:320-00-2895/2018-09 од 03.05.2018.године, 

Јавног конкурса за доделу средстава за невладине 

организације, удружења и друштава у 2018. 

години („Сл. лист општине Неготин“, бр.   

23/2018), и Записника са мишљењем Комисије за 

реализацију Програма подршке за спровођење 

пољопривредне политике и политике руралног 

развоја општине Неготин у 2018.години, број 320-

434/2018-IV/05 oд  17.08.2018. год. председник 

општине Неготин  доноси: 

 

  РЕШЕЊЕ 

 

I 

ОДОБРАВА СЕ,  са позиције 84, 

економска класификација 481000-дотације 

невладиним организацијама - удружењима из 

области пољопривреде, раздео 5, , програм 5 – 

пољопривреда и рурални развој 0101, Програмска 

активност – подршка за спровођење 

пољопривредне политике у локалној заједници 

0101-0001, функција 421 – пољопривреда, средства 

су обезбеђена у Одлуци о буџету општине Неготин 

за 2018 а у вези члана 39. и 42. Одлуке о буџету 

општине Неготин за 2018. годину („Сл.лист 

општине Неготин“ број 31/2017 и 20/2018), 

расподела средстава у укупном износу од 

1.500.000,00 динара. 

 

1. Број захтева  320-426/2018-IV/05  од  10.08.2018. 

године 

   Удружење одгајивача домаћих животиња 

„Хајдук Вељко“ Неготин MБ 28042191 из 

Неготина, Хајдук Вељкова 54                  

-  На основу предлога Програма рада удружења, 

Комисија је одобрила следеће активности  – услуге 

фотокопирања  из области сточарства за потребе 

чланова удружења  

 - Износ одобрених средстава: 30.000,00 динара    

 

2. Број захтева  320-428/2018-IV/05 од 13.08.2018. 

године 

-  Удружење воћара „Воћар“ Карбулово МБ 

17656813  

- На основу предлога Програма рада удружења, 

Комисија је одобрила следеће активности - 

Организација едукативно - промотивне 

манифестације  „Дани јабуке“ у Карбулову.  

 

 - Износ одобрених средстава : 80.000,00 динара    

 

3. Број захтева 320-429/2018-IV/05  од  13.08.2018. 

године 

   Друштво пчелара „Хајдук Вељко“ Неготин из  

Неготина  МБ 07212992                      

  - На основу предлога Програма рада удружења , 

Комисија је одобрила следеће активности - 

поступак заштите географског порекла и за 

набавку медоносног биља. 

- Износ одобрених средстава: 1.000.000,00 

динара .   

 

      Удружење произвођача вина са географским 

пореклом „Неготинска крајина“ из Неготина, 

Хајдук Вељкова 79, МБ 17662546, у току трајања  

јавног конкурса за доделу средстава за невладине 

организације, удружења и друштава у 2018. 

години,  није  поднело пријаву са обрасцем 

предлога програма рада удружења за 2018. године 

и самим тим не остварују право на доделу 

средстава за невладине организације, удружења и 

друштава у 2018. години из Програма подршке за 

спровођење пољопривредне политике и политике 

руралног развоја општине Неготин у 2018. 

години..           

 

II 

          Корисници средстава су у обавези да у року 

од 8 (осам) дана од пријема решења, закључе 

уговор о финансирању програма удружења са 

председником општине Неготин. 

 

III 

Правна поука: Решење председника општине је 

коначно. Против овог решења може се покренути 

управни спор, пред Управним судом у Београду. 

 

IV 

Решење ступа на снагу даном доношења и 

објавити га у “Службеном листу општине 

Неготин”, на огласну таблу општине Неготин и на 

сајту општине Неготин. 

 

 

РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:  Корисницима 

средстава, Одељењу за буџет, финансије и локалну 

пореску администрацију и архиви. 

 

Обрађивач:  Комисија за реализацију Програма 

подршке за спровођење пољопривредне политике 

и политике руралног развоја у општини Неготин у 

2018. години. 

 

Број: 320-436/2018-II/05                                                       

Дана: 21.08.2018. године                                                     

Неготин 

          

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

Владимир Величковић  

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

ОПШТИНА НЕГОТИН 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Број: 112-200/2018-II/07 

24. август 2018. године 

Н е г о т и н 

 

 На основу члана 58. став 3. Закона о 

локалној самоуправи (“Сл. гласник РС“, бр.129/07, 

83/2014- др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), 

члана 62. став 1. тачка 8. и члана 76. став 3. 

Статута општине Неготин (“Сл. лист општине 

Неготин”, бр.9/2015 – пречишћен текст), члана 70. 

став 1. тачка 5. Закона о запосленима у 

аутономним покрајинама и јединицама локалне 

самоуправе (“Сл. гласник РС”, бр.21/2016, 

113/2017 и 113/2017- др.закон), а у складу са 

чланом 28. Правилника о организацији и 

систематизацији радних места у Општинској 

управи општине Неготин, број: 112-160/2016-III/07 

од 13.12.2016. године, број: 112-159/2017-III/07 од 

10.03.2017. године, број: 112-205/2017-III/07 од 

27.07.2017. године и број 112-163/2018-III/07 од 

12.07.2018. године, председник општине Неготин, 

доноси 

 

    Р Е Ш Е Њ Е  

  о постављењу помоћника председника 

општине 

           у области привреде и инфраструктуре    

 

I 

 ПОСТАВЉА СЕ Младен Бошковић, 

дипл.економиста из Неготина, за помоћника 

председника општине у области привреде и 

инфраструктуре, почев од 27.08.2018. године.   

 

II 

 Помоћник председника општине  у 

области привреде и инфраструктуре: 

 -предлагаже пројекте и планове за 

инфраструктурне радове на подручју општине на 

годишњем нивоу; 

 -Сарађује са јавним предузећима ради 

реализације инфраструктурних пројеката; 

 -покреће иницијативе за решавање питања 

од значаја за развој привреде и инфраструктуре и 

даје упутства при решавању питања из области за 

коју је постављен; 

 - учествује у стратегији укупног 

привредног развоја општине, 

           - остварује сарадњу са организацијама и 

институцијама које располажу подацима 

неопходним за обављање послова из своје 

надлежности, 

             - ради на стварању базе података о стању и 

кретању привредних активности, 

 - саставља извештаје, анализе и 

информације по захтеву председника Општине 

              -доставља месечни извештај о раду 

председнику општине и заменику председника 

општине; 

  

 Обавља и друге послове у области за коју 

је постављен, по налогу председника општине. 

    За свој рад одговара председнику 

Општине. 

 

III 

 Помоћник председника општине поставља 

се у Кабинету председника општине на одређено 

време, док траје дужност председника општине. 

 Помоћник председника општине из тачке 

I овог решења остварује права, обавезе и 

одговорности из рада и по основу рада у складу са 

законом и прописима којима се регулишу права, 

обавезе и одговорности запослених лица у 

јединицама локалне самоуправе. 

 Помоћник председника општине остварује 

права, обавезе и одговорности из става 2. овог 

члана, као постављено лице, у складу са законом. 

 

IV 

Решење објавити у “Службеном листу 

општине Неготин”. 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

Владимир Величковић,  

дипл.педагог физичке културе,с.р. 

 

 

На основу члана 55. Закона о раду 

(''Службени гласник РС'', бр. 24/2005, 61/2005, 

54/2009, 32/2013, 75/2014, 21/2016, 113/2017 и 

113/2017- др.закон) и члана 56. Одлуке о 

Општинској управи општине Неготин – 

пречишћен текст („Сл. лист општине Неготин“, 

бр.22/2018), начелник Општинске управе општине 

Неготин уз сагласност Општинског већа општине 

Неготин, број 130-2/2018-III/07 oд 

28.08.2018.године, доноси 

 

РЕШЕЊЕ 

О РАСПОРЕДУ РАДНОГ ВРЕМЕНА  

У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ  

ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

 

I 

Овим решењем утврђује се распоред, 

почетак и завршетак радног времена у Општинској 

управи општине Неготин (у даљем тексту: 

Општинска управа).  

II 

Радно време запослених у Општинској 

управи износи 40 часова недељно. 
 Радна недеља траје пет радних дана, од 

понедељка до петка.   

 Радно време Општинске управе је од 07,00 

до 15,00 часова. 

 Одмор у току дневног рада запослени 

користи у периоду од 09,00 до 09,30 часова. 

 Уколико запослени због природе посла не 

може да користи одмор у току рада у наведеном 

периоду, исти може да користи у периоду од 08,30 

до 11,00 часова у трајању од 30 минута, уз 

сагласност руководиоца унутрашње 

организационе јединице. 
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III 

 За запослене на пословима одржавања 

хигијене радно време је од 14,00 до 22,00 часова. 

 Дневни одмор запослених из претходног 

става користи се у периоду од 16,00-16,30 часова.  

IV 

 На пословима котлара, радно време у 

периоду трајања грејне сезоне, која почиње 15. 

октобра, а завршава 15.априла, је од 05,00  до 14,00 

часова. 

          Радно време ван грејне сезоне, која почиње 

15. априла а завршава 15. октобра је од 06,00 до 

13,00 часова. 

V 

 Рад запослених на радном месту “портир“ 

организује се као рад у сменама. 

 Рад који се обавља у времену од 22,00 до 

6,00 часова наредног дана сматра се ноћним радом. 

 При организовању смена, мора се водити 

рачуна о измени смена, тако да запослени не ради 

непрекидно више од једне радне недеље ноћу. 

 

VI 

 Радно време месних канцеларија траје 8 

сати и то од 7,00 до 15,00 часова. 

 Одмор у току  дневног рада запослених у 

месним канцеларијама траје од 9,00 до 9,30 часова. 

                                                         

VII 

 Почетком примене овог решења, престаје 

да важи Решење о распореду радног времена у 

Општинској управи општине Неготин (“Сл. лист 

општине Неготин”, бр.24/2015). 

  

VIII 

 Ово решење објавити у „Службеном листу 

општине Неготин“, а примењиваће се почев од 

03.09.2018.године.  

 

Број:130-1/2018-IV/07 

27.08.2018. године 

Н е г о т и н 

 

ОПШТИНСКА УПРАВА  

ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

НАЧЕЛНИК, 

Зорица Мијушковић, дипл.правник, с.р. 
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