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 95.Решење о давању сагласности на програм ЈКП „Бадњево“ Неготин  

     коришћења и распоређивања средстава субвенција за 2020. годину  

     општине Неготин                      18/1484 

96.Решење о давању сагласности на програм  рада са финансијским планом  

     Дома културе “Стеван  Мокрањац“ Неготин за 2020. годину                 18/1485 

97.Решење о давању сагласности на програм  рада са финансијским 

      планом Историјског архива у Неготину за 2020. годину                               18/1485 

98.Решење о давању сагласности на програм  рада са финансијским планом  

      Музеја Крајине у Неготину за 2020. годину                   18/1486 

99.Решење о давању сагласности на програм рада са финансијским планом  

     за 2020. годину Туристичке организације општине  Неготин                  18/1486 

100.Решење о давању сагласности на програм  рада са финансијским планом  

     Народне библиотеке “Доситеј Новаковић“ Неготин за 2020. годину                              18/1487 

101.Решење о давању сагласности на програм рада Центра за социјални рад  

       Неготин за 2020. годину са финансијским планом                                18/1487 

102.Одлука о престанку мандата одборнику Скупштине општине Неготин                19/1489 
103.Одлука о утврђивању престанку функције заменику председника општине Неготин              19/1490 
104.Одлука о утврђивању престанку функције заменику председника 
       Скупштине општине Неготин                     19/1491 
105.Одлука о избору заменика председника Скупштине општине Неготин                19/1492 
106.Одлука о избору заменика председника општине Неготин                               19/1493 
107.Одлука о изради плана детаљне регулације за изградњу објеката на 
       Граничном прелазу „Кусјак –Ђердап II“                                 19/1494 
108.Решење о измени Решења о именовању чланова школског одбора  
      Основне школе „Момчило Ранковић“ у Рајцу                   19/1496 
109. Решење о именовању општинског савета родитеља општине Неготин                19/1497 
110. Одлука о локалним комуналним таксама на територији општине Неготин                             19/1499 

- Тарифа локалних комуналних такси на територији општине Неготин                             19/1502 
- Образац ЛКТ                                     19/1505 
- Образац ЗИ                                    19/1507 

111. Одлука о критеријумима за одређивање активности које утичу на животну 
        Средину према степену негативног утицаја на животну средину који настаје 
        Обављањем активности и износима накнада                   19/1509 
112.Решење о образовању Комисије за решавање спорнихпитања комасације 
        Спроведене у катастарској општини Душановац, општина Неготин                                                                   19/1511 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
 
1. Решење о образовању Комисије за реализацију Програма мера подршке за спровођење 

    пољопривредне политике и политике руралног развоја  општне Неготин у 2019. години                                 1/1 
2. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве                                     1/1 

3. Програм о стипендирању студената високошколских установа и ученика  
     средњих школа                                                     2/ 23 
4. Решење о формирању Комисије за израду и спровођење Локалног акционог плана 
   запошљавања општине Неготин за 2019. годину                                  4/236 
5. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве                                   4/237 
6. Решење                                                      4/238 
7. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве                                                6/286 
8. Решење о образовању организационог одбора мајских свечаности 2019.  
      поводом обележавања 12. маја – дана општине Неготин                                                                                         7/533                                   
9. Решење о измени Решења о формирању радног тела за израду локалног  
    Антикорупцијског плана за територију општине Неготин                                                                                            7/534   
10. Конкурс за  доделу  средстава из  Програма подршке за спровођење пољопривредне 
   политике и политике руралног развоја  општине Неготин у 2019. години                               10/593 
11. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве                                 10/606 
12. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве                                 10/606 
13.Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта  
     у државној својини    на територији општине Неготин за 2020. годину                                                                   12/397 
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14. Јавни позив за остваривање права коришћења без плаћања накнаде 
     пољопривредног земљишта у државној својини на територији  општине  
     Неготин за 2020. годину                                                                                                                                                 12/341 
15. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве                                            13/1001 
16. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве                                            13/1001 
17. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве                 13/1002 
18. Решење о образовању Комисије за  доделу  средстава 
     за невладине организације, удружења и друштава у 2019. години 
      из  Програма подршке за спровођење пољопривредне политике 
      и политике руралног развоја општине Неготин у 2019. години                 13/1003 
19. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве                  13/1004 
20. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве                  14/1086 
21. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве                  14/1087 
22. Решење о образовању организационог одбора 54. фестивала „Мокрањчеви дани“               14/1088 
23. Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење 
    пољопривредног земљишта у државној својини у општини Неготин                              16/1287 

- Оглас за јавну лицитацију за давање у закуп на коришћење 
        пољопривредног земљишта у државној својини у општини Неготин                             16/1287 
24. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених 
      месним заједницама општини Неготин у 2019. години                               16/1311 
25. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених 
      Општинској управи  општини Неготин у 2019. години                               16/1311 
26. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених 
       Општинској управи  општини Неготин у 2019. години                               16/1312 
27. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених 
      „Бранислав Нушић Уровица  у 2019. години                                16/1313 
28. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених 
Општинској управи  општини Неготин у 2019. години                  16/1314 
29. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве                  16/1315 
30. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве                  16/1315 
31. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве                  16/1316 
32. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених 
     „Музеју Крајине“ Неготин у 2019. години                                 16/1317 
33.Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених 
      Туристичој организацији општине Неготин у 2019. години                 16/1318 
34.Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених 
     „Неготинској гимназији“  у 2019. години                                 16/1319 
35. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених 
     Туристичој организацији општине Неготин у 2019. години                               16/1320 
36. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених 
       Општинској управи  општини Неготин у 2019. години                  16/1321 
37. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених 
       Општинској управи  општини Неготин у 2019. години                  16/1322 
38. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених 
       Туристичој организацији општине Неготин у 2019. години                 16/1323 
39. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених 
     Дому културе „Стеван Мокрањац“  Неготин у 2019. години                 16/1324 
40. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених 

     Општинској управи  општини Неготин у 2019. години                  16/1325 
41. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених 
     председнику   општине Неготин у 2019. години                                16/1326 
 42. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених 
   Историјском архиву Неготин у 2019.години                   19/1516 
43. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених 
   Предшколској установи „Пчелица“ Неготин у 2019.години                               19/1518 
44. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве                               19/1520 
45. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве                  19/1522 
46. Решење о давању сагласности за промену паропријација одобрених 
     Дому културе „Стеван Мокрањац“ Неготин у 2019.години                               19/1523 
47. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених 
    Месним заједницама општине Неготин у 2019.години                  19/1525 
48. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве                   19/1527 
49. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених ОШ 
    „Павле Илић Вељко“ Прахово у 2019. години                   19/1528 
50. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених 
   Општинској управи општине Неготин у 2019.години                  19/1530 
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51. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве                   19/1532 
52. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених 
      Општинској управи општине Неготин у 2019.години                  19/1533 
53. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених 
      Председнику општине Неготин у 2019.години                   19/1535 
54.Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених 
     Општинској управи општине Неготин у 2019.години                  19/1537 
55. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве                  19/1539 
56. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве                  19/1540 
57.Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених ОШ 
    „Стеван Мокрањац“ Кобишница у 2019. години                   19/1541 
58. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених ОШ 
      „Јован Јовановић Змај“ Јабуковац у 2019.години                                19/1543 
59.Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве                  19/1545 
60. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених ОШ 
      „Бранислав Нушић“ Уровица у 2019.години                   19/1546 
61. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених ОШ 
     „Вук Караџић“ Неготин у 2019.години                    19/1548 
62. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве                  19/1550 
63. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених 
     Општинској управи општине Неготин у 2019.години                  19/1551 
64. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених 
     Пољопривредној школи са Домом ученика „Рајко Боснић“ Буково  
     Неготин у 2019.години                                   19/1553 
65. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве                  19/1555 
66. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених 
     Општинској управи општине Неготину у 2019.години                  19/1556 
67. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених 
      Предшколској установи „Пчелица“ Неготин у 2019.години                 19/1558 
68. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених 
      Туристичкој организацији општине Неготин у 2019.години                 19/1560 
69. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве                  19/1562 
70. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве                  19/1563 
71. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве                  19/1564 
72 Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве                  19/1565 
73. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених 
     Општинској управи општине Неготин у 2019.години                  19/1566 
74. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве                  19/1568 
75. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве                  19/1569 
76. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве                  19/1570 
77. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве                  19/1571 
78.Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве                  19/1572 
79. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве                  19/1573 
80. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених 
      Предшколској установи „Пчелица“ Неготин у 2019.години                                                                      19/1574 
81. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве                  19/1576 
82. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве                  19/1577 
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ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

 
1. Правилник о начину, критеријумима и поступку доделе средстава из буџета општине  
    Неготин за подстицање пројеката од јавног интереса које реализују удружења                                            5/244 
      - прилог 1                         5/254 
      - прилог 2                         5/255 
      - прилог 3                         5/258 
      - прилог 4                                      5/262       
      - прилог 5                         5/265 
      - прилог 6                         5/266 
      - прилог 7                         5/267 
      - прилог 8                         5/269 
2.    Правилник о утврђивању јавног интереса                     5/272 

         3.    Одлука о приоритетним областима од јавног интереса општине Неготин за 2019. 
       и  2020. годину у којима ће се подстицати пројекти од јавног интереса која 
       реализују удружења                                     5/276 
4.  Одлука о измени Одлуке о оснивању Комисије за координацију послова безбедности 
      саобраћаја на путевима општине Неготин                                                 5/279 
5.Правилник о поступку и начину решавања захтева грађана 
       за мирно решавање спорова за накнаду штете настале услед уједа  
       напуштених животиња на   територији општине Неготин                                                            6/282 
       - Образац 1.                                                            6/284 
6. Решење о образовању Савета за здравље општине Неготин                                                            6/285 
7. Решење о измени Решења о задужењу чланова Општинског већа општине Неготин, 
    за једно или више одређених подручја из надлежности општине                                              9/548 
8. Одлука о усвајању Годишњег програма заштите, уређења и коришћења   
    пољопривредног земљишта за територију општине Неготин за 2019.годину                                             9/549 
9. Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног  
    развоја за општину Неготину за 2019.годину                                                9/550 
10. Правилник о додели средстава из програма подршке за спровођење пољопривредне  
     политике и политике руралног развоја општине Неготин                                               9/580 
11. Одлука о усвајању  Оперативног плана одбране од поплава вода 
      II реда за 2019.годину на територији општине Неготин                                               2/943 
 - Оперативни  план одбране од поплава вода 
        II реда за 2019.годину на територији општине Неготин                                                          13/944 
12. Правилник о начину , критеријумима и поступку доделе подстицајних 
      Средстава за инвестиционо одржавање пивница на територији општине  
      Неготин за развој сеоског туризма                               19/1512 
 

НАЧЕЛНИЦА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
 
1. Решење о образовању Интерресорне Комисије за додатну образовну, здравствену и 
    Социјалну подршку детету, ученику и одраслом                                                                                                     5/280 
2.  Решење о именовању Комисије за категоризацију угоститељског објекта 
     у домаћој радиности и сеоским туристичким домаћинствима                                                                               19/1578 
 
 

КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР, ИМЕНОВАЊА, НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА 
 
 
1. Решење о утврђивању висине новчане награде: „Мајске награде“ општине Неготин 

и повеље за 2019. годину                                                 10/590 
2. Решење о изгледу и садржају дипломе Мајске награде општине Неготин,  

повеље и дипломе почасног грађанина општине Неготин за 2019.годину                             10/590 
3. Решење о додели Мајске награде општине Неготин  за 2019. годину                                            10/591 
4. Решење  о додели повеље општине Неготин за 2019. годину                              10/592 
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ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ, ФИНАНСИЈЕ И ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ 

 
1. Решење о давању сагласности за промену апропријације одобрених  
    Општинској управи општине Неготин у 2018.години                        1/2
     
2. Решење о давању сагласности за промену апрорпијације одобрених 
    Музеју Крајине Неготин у 2018. години                                                     1/4
      
3.Решење о давању сагласности за промену апрорпијације одобрених 
    Историјском архиву Неготин у 2018. години                                                                                            1/5
     
4. Решење о давању сагласности за промену апрорпијаци је одобрених 
    месним заједницама у 2018. години                                                                                                                                   1/5                                                   
5.Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених Туристичкој 
   организацији општине Неготин у 2018.години                                4/239 
6.Решење о давању сагласности за промену апропријација одобренихТуристичкој  
   организацији општине Неготин у 2018.години                                                                                                  4/241 
7. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених 
    Туристичкој организацији општине Неготин у 2019. години                                            6/287 
8. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених 
    ОШ „Стеван Мокрањац“ Кобишница у 2019. години                                          6/288 
9. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених 
    ОШ „12 септембар“ Неготин у 2019. години                                           6/289 

10.Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених  
    ОШ “Вук Караџић“  Неготин - основно образовање  у  2019.  години                            8/541 

11.Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених 
     Музеју Крајине Неготин  у 2019. години                      8/543 
12. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених 
     Туристичкој организацији општине Неготин  у 2019. години                                8/545 
13. Решење  о давању сагласности за промену апропријација одобрених 
    Општинској управи општине Неготин  у 2019. години                               10/607 

14. Решење о давању сагласности за  промену апропријација одобрених  
    ОШ  “Бранислав Нушић“ Уровица у  2019.  години                                10/608 

15. Решење о давању сагласности за  промену апропријација одобрених 
    ОШ  “Павле Илић Вељко“ Душановац у  2019.години                                             10/609 

16. Решење о давању сагласности за  промену апропријација одобрених 
    Пољопривредној школи са домом ученика „Рајко Боснић“  
    Буково - Неготин у 2019. години                                                                                                                                13/1005 

17. Решење о давању сагласности за  промену апропријација одобрених  
    Неготинској гимназији у 2019. години                                                                                                                       13/1007 

18. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених  
    Општинској  управи  општине Неготин  у 2019. години                              13/1008 

19. Решење о давању сагласности за  промену апропријација одобрених 
    Неготинској гимназији у 2019. години                                                                                                                       13/1009    

20. Решење о давњу сагласности за промену апропријација одобрених 
    ОШ „12 септембар“ Неготин у 2019.години                                                                                                              13/1010 

21. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених 
    ОШ „Вук Караџић“ Неготин у 219. години                                                                                                               13/1011 

22.  Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених 
     ОШ „Хајдук Вељко“ Штубик у 2019.години                                                                                                           13/1012 

23.  Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених 
     Дому културе „Стеван Мокрањац“ Неготин у 2019.години                                                                                   13/1013 

24.  Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених 
     Туристичкој организацији општине Неготин у 2019.години                                                                                  13/1014 

25. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених Туристичкој  
     организацији општине Неготин у 2019. години                                            14/1089   

26.  Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених Туристичкој 
     организацији општине Неготин у 2019. години                              14/1091 
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27. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених  Музеју Крајине 
      Неготин у 2019. години                                 14/1093 
 
 

КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНОГ ОГЛАШАВАЊА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ 
ПРИВРЕДНИХ КИОСКА ПРИВРЕМЕНОГ КАРАКТЕРА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

 
1.   Оглас о јавном надметању за заузеће површине јавне намене привредним киосцима 
        привременог карактера                                     8/537
             
2. Исправка огласа за јавно надметање за заузеће површине јавне намене привредним  
   киосцима привременог карактера, број: 352-55/2019-IV/01, објављен у  
  „Службеном листу општине Неготин“, бр. 8/2019, званичној интернет страници 
   општине Неготин и огласној табли општине Неготин дана 16.априла 2019.године                                           9/588

   
 
 


