
Број 2  Страна 9                        „Службени лист општине Неготин“                            14.01.2019. 

 

        На основу члана 46. став 4 у вези става 1. тачка 1. Закона о локалним изборима (''Службени гласник РС“ 

број 129/07, 34/10-одлука УС и 54/11 ) и члана 36. Статута општине Неготин ( „Сл. лист општине Неготин“, 

бр. 9/2015-пречишћен текст), Скупштина општине Неготин,  на седници одржаној данa 14.01.2019. године, 

донела је 

 

О Д Л У К У 

О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКУ СКУПШТИНЕ  

OПШТИНЕ НЕГОТИН 

 

Члан 1. 

 Утврђује се да је одборнику Скупштине општине Неготин Александри Лајтиновић,престао мандат 

због поднете оставке.  

 

Члан 2. 

Ова Одлука ће се објавити у ''Службеном листу општине Неготин''. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

  Правни основ за доношење Одлуке о престанку мандата одборника Скупштине општине Неготин 

садржан је у одредбама члана 46 став 4. у вези став 1. тачка 1. Закона о локалним изборима (''Службени 

гласник РС'' број 129/07, 34/10-Одлука УС и 54/11), којима је утврђено да о оставци коју је одборник поднео 

између две седнице, скупштина је дужна да одлучи на првој наредној седници, односно да одборнику 

престаје мандат пре истека времена на које је изабран подношењем оставке. Члан 36. Статута општине 

Неготин ( „Сл. лист општине Неготин“, бр. 9/2015-пречишћен текст) прописује да одборнику почиње и 

престаје одборнички мандат под условима и на начин утврђен Законом. 

  Одборница Скупштине општине Неготин Александра Лајтиновић, изабрана са изборне листе 

“АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА - СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ - 

ИВИЦА ДАЧИЋ“, поднела је оверену писану оставку на одбoрнички мандат, 10. 01.2019  године  

На основу наведеног, дана 14.01.2019. године, у 10,15 сати, Скупштина општине  је донела Одлуку 

као у диспозитиву. 

 

Поука о правном средству: Против ове Одлуке може се изјавити жалба Управном суду у Београду у року од 

48 часова од дана доношења Одлуке.  

 

 

Број: 016-3/2019-I/07 

Датум: 14.01.2019. године  

Неготин        

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

ПРЕДСЕДНИК, 

мр Милан Уруковић,с.р. 
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На основу члана 239. став 3. Закон о накнадама за коришћење јавних добара ("Службени гласник 

РС", бр. 95/2018), члана 32. став 1. тачка 3. Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 

129/2007, 83/2014 - др. закон и 101/2016 - др. Закон, 47/2018), члан 42. став 1. тачка 3. Статута општине 

Неготин (“Службени лист општине Неготин”, бр. 9/2015-пречишћени текст), Скупштина општине Неготин 

на седници одржаној 14.01.2019. године, донела је 

 

ОДЛУКУ  

О ВИСИНИ НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ 

 

Члан 1. 

 

Накнаде за коришћење јавне површине, су: 

1) накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе, осим ради продаје 

штампе, књига и других публикација, производа старих и  уметничких заната и домаће радиности; 

2) накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других 

лица, као и за коришћење површине и објекта за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других лица 

којим се врши непосредни утицај на расположивост, квалитет или неку другу особину јавне површине, за 

које дозволу издаје надлежни орган јединице локалне самоуправе; 

3) накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и за извођење 

грађевинских радова и изградњу. 

 

Члан 2. 

 

Обвезник накнаде за коришћење јавне површине је корисник јавне површине. 

 

Члан 3. 

 

Основица накнаде за коришћење простора на јавној површини је површина коришћеног простора 

изражена у метрима квадратним (m²). 

 

Члан 4. 

 

Накнада из члана 8. и 9. ове одлуке плаћа се по зонама: 

1. екстра зона обухвата улице у граду: Трг Стевана Мокрањца, Трг Ђорђа Станојевића и угао 

Војводе Мишића и Станка Пауновића (испред ,,Снек бара,,), Станка Пауновића; 

2.  прва зона обухвата улице у граду: Кнеза Михаила, Обилићева, Србе Јовановића, Аге 

Рогожинаревића, ЈНА ;  

3. друга зона обухвата улице у граду: Косте Тодоровића, Ђердапску,Ђуре Салаја; 

4. трећа зона  обухвата остале улице у граду и сеоска насеља; 

 

Члан 5. 

 

Одобрење за коришћење јавне површине издаје одељење општинске управе надлежно за комуналне 

послове, у складу са законом, посебном општинском одлуком и другим прописом. 

Одељење надлежно за комуналне послове може издати одобрење за коришћење јавне површине у 

текућој години након што по службеној дужности прибави извештај од локалне пореске администрације да је 
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обвезник измирио обавезе за локалну комуналну таксу односно накнаду за коришћење јавне површине у 

пословне сврхе за претходне године.  

Одељење надлежно за комуналне послове је у обавези да један примерак одобрења за коришћење 

простора на јавним површинама достави локалној пореској администрацији. 

 

Члан 6. 

 

Накнаду утврђује решењем одељење општинске управе надлежно за локалну пореску 

администрацију. 

Обавезник накнаде дужан је да утврђену обавезу по основу накнаде плати до 15. у месецу за 

претходни месец, а за месеце за које је обавеза доспела у моменту уручења решења у року од 15 дана од дана 

достављања решења. 

Прoтив рeшeњa из става 1. oвoг члaнa мoжe сe изjaвити жaлбa министарству у чијој су надлежности 

послови финансија, прeкo надлежног органа јединице локалне самоуправе. 

 

Члан 7. 

 

Локална пореска администрација, у погледу поступка утврђивања, контроле, наплате, повраћаја, 

камате, принудне наплате, застарелости и осталог што није прописано Законом о накнадама за коришћење 

јавних добара, сходно примењује одредбе закона којим се уређују порески поступак и пореска 

администрација. 

Члан 8. 

 

Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе, осим ради продаје 

штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности за објекте 

привременог коришћења: 

1) привредни киоск: 

(1) екстра зона: 33 динара;  

(2)  прва зона: 20 динара;  

(3)  друга зона:  

 

16 динара; 

(4) трећа зона: 3 динара; 

2) наменски киоск: 

(1) екстра зона: 10 динара;  

(2) прва зона: 5 динара;  

(3) друга зона:  

 

3 динара; 

(4) трећа зона: 1 динар; 

3) тезга,  

(1) екстра зона: 33 динара;  

(2) прва зона: 20 динара;  

(3) друга зона:  

 

16 динара; 

(4) трећа зона: 3 динара; 
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4) летња башта,  

(1) екстра зона: 15 динара;  

(2) прва зона: 11 динара;  

(3) друга зона:  

 

7 динара; 

(4) трећа зона: 3 динара; 

5) зимска башта: 

(1) екстра зона: 7 динара;  

(2) прва зона: 5 динара;  

(3) друга зона:  

 

2 динара; 

(4) трећа зона: 1 динар; 

6) столови и столице: 

(1) екстра зона: 15 динара;  

(2) прва зона: 11 динара;  

(3) друга зона:  

 

7 динара; 

(4) трећа зона: 3 динара; 

7) слободностојећа витрина, зидна витрина, тенда, надсрешница, уређај за кокице и друге 

печењарске производе, крофне, палачинке, ход-дог и сл, расхладни уређај за продају индустријског 

сладоледа, кремова и пића: 

(1) екстра зона: 33 динара;  

(2) прва зона: 20 динара;  

(3) друга зона:  

 

16 динара; 

(4) трећа зона: 3 динара; 

8) објекат за извођење забавног програма (забавни парк, апарат и уређај за забаву, шатор за 

промоције и за одржавање концерата, фестивала и других манифестација), клизалилиште, циркус: 

(1) екстра зона: 22 динара;  

(2) прва зона: 16 динара;  

(3) друга зона:  

 

11 динара; 

(4) трећа зона: 3 динара; 

9)  спортски терен и за одржавање спортских приредби, балон хала спортске намене: 

(1) екстра зона: 1 динар;  

(2) прва зона: 1 динар;  

(3) друга зона:  

 

1 динар; 
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(4) трећа зона: 1 динар; 

 

10)  за објекат и станицу за изнајмљивање бицикла,  

(1) екстра зона: 1 динар;  

(2) прва зона: 1 динар;  

(3) друга зона:  

 

1 динар; 

(4) трећа зона: 1 динар; 

11) за коришћење посебно обележеног простора за теретно возило за снабдевање, 

 односно за почетну обуку возача и друго; 

 

12) банкомат,  

(1) екстра зона: 33 динара;  

(2) прва зона: 20 динара;  

(3) друга зона:  

 

16 динара; 

(4) трећа зона: 3 динара; 

13)  покретни објекат за продају робе на мало и вршење занатских и других услуга у време вашара: 

(1) екстра зона: 880 динара;  

(2) прва зона: 880 динара;  

(3) друга зона:  

 

880 динара; 

(4) трећа зона: 5 динара; 

14) поштанско сандуче,телефонска говорница и слични објекат,  

(1) екстра зона: 1 динар;  

(2) прва зона: 1 динар;  

(3) друга зона:  

 

1 динар; 

(4) трећа зона: 1 динар; 

15) надстрешница за склањање људи у јавном превозу, 

(1) екстра зона: 1 динар;  

(2) прва зона: 1 динар;  

(3) друга зона:  1 динар; 

(1) екстра зона: 1 динар;  

(2) прва зона: 1 динар;  

(3) друга зона:  

 

1 динар; 

(4) трећа зона: 1 динар; 
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(4) трећа зона: 1 динар; 

16) дечији аутомобил: 

(1) екстра зона: 16 динара;  

(2) прва зона: 11 динарa;  

(3) друга зона:  

 

6 динарa; 

(4) трећа зона: 1 динар. 

Утврђивање накнаде из става 1. тачка 1)-15) овог члана врши се дневно према површини коришћеног 

простора израженог у метрима квадратним. 

Утврђивање накнаде из става 1. тачка 16) овог члана врши се дневно према претпостављеној 

површини од 1m2 дечијег аутомобила. 

Ако се поред штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће 

радиности, продаје нека друга роба, такса се плаћа у целокупном прописаном износу из овог члана. 

 

Члан 9. 

 

Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других 

лица, као и за коришћење површине и објекта за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других 

лица, за које дозволу издаје одељење општинске управе надлежно за комуналне послове: 

(1) екстра зона: 33 динара;  

(2) прва зона: 20 динара;  

(3) друга зона:  

 

16 динара; 

(4) трећа зона: 3 динара. 

Утврђивање накнаде врши се дневно према површини коришћеног простора израженог у метрима 

квадратним. 

Члан 10. 

 

Уколко је законом, општинском одлуком или другим прописом уређено оставаривање права на 

коришћење јавне површине у поступку јавног оглашавања односно конкурса почетни износ накнаде из члана 

8. и 9. овог члана је почетни лицитациони износ накнаде. 

Уколико учесници јавног оглашавања односно конкурса понуде највиши излицитирани износ накнаде 

који је једнак  највишем износу накнаде прописаним законом предност има учесник јавног оглашавања 

односно конкурса који понуди плаћања излицитиране накнаде унапред у већем броју месечних износа од 

другог учесника и уплату накнаде изврши у дану јавног надметања. 

Уколико учесници јавног оглашавања односно конкурса понуде највиши излицитирани износ накнаде 

који је једнак највишем износу накнаде прописаним законом и понуде плаћања излицитиране накнаде 

унапред у истом броју месечних износа и уплате понуђени број месечних накнада у дану јавног надметања, 

предност има учесник јавног надметања односно конкурса који је први у времену (година, месец, дан, час, 

минут, секунда) поднео пријаву односно понуду у поступку јавног оглашавања односно конкурса. 

Уколико су учесници јавног надметања из става 3. овог члана истовремено поднели пријаву односно 

понуду  избор најповољнијег понуђача извршиће се путем жреба. 
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Поступак и услови остваривања права на коришћење јавне површине у поступку јавног оглашавања 

односно конкурса уређују се законом, општинском одлуком или другим прописом. 

Члан 11. 

 

Накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и за извођење 

грађевинских радова и изградњу: 

1) при изградњи објеката 33 динара;  

2) при извођењу радова на објектима који изискују 

раскопавање коловоза и тротоара  

55 динара;  

3) при заузимању јавних површина које захтевају 

забрану кретања возила и пешака и паркирање 

возила  

90 динара. 

 

Накнада из става 1. овог члана по основу заузећа јавне површине грађевинским материјалом и за 

извођење грађевинских радова увeћaвa сe зa 100% ако инвеститор продужи дозвољени рок за заузимање 

јавне површине. Пoд прoдужeњeм рока пoдрaзумeвa сe прeкoрaчeњe рoкa зaвршeткa изгрaдњe eвидeнтирaнoг 

у писмeнoj изjaви инвeститoрa o пoчeтку грaђeњa oднoснo извoђeњa рaдoвa и рoку зaвршeткa грaђeњa, 

oднoснo извoђeњa рaдoвa прeмa зaкoну o плaнирaњу и изгрaдњи. 

Накнада за коришћење јавних површина по основу заузећа грађевинским материјалом и за извођење 

грађевинских радова нe плaћa сe aкo сe рaскoпaвaњe, oднoснo зaузимaњe jaвнe пoвршинe врши збoг 

изградње, рeкoнструкциje кoлoвoзa, трoтoaрa или другe jaвнe сaoбрaћajнe пoвршинe, кao и приликoм 

извoђeњa рaдoвa jaвних кoмунaлних прeдузeћa у сврху дoвoђeњa oбjeкaтa у функциjу. Пoд дoвoђeњeм 

oбjeктa у функциjу пoдрaзумeвajу сe рaдoви нa тeкућeм (рeдoвнoм) oдржaвaњу oбjeктa, зa кoje сe нe издaje 

oдoбрeњe пo Зaкoну o плaнирaњу и изгрaдњи. 

 
Члан 12. 

 

Престају да важе од 01.јануара 2019.године одредбе тачке 2),4),6),7) члана 2., став 4. члана 5., става 

2. и 3. члана 7., члана 8., става 2. члана 12., Одлуке о локалним комуналним таксама на територији општине 

Неготин (,,Службени лист општине Неготин”, број:33/2018), Тарифни број 2,4,6,7 Тарифе локалних 

комуналних такси на територији општине Неготин која је саставни део Одлуке о локалним комуналним 

таксама на територији општине Неготин (,,Службени лист општине Неготин”, број:33/2018). 

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ,,Службеном листу општине Неготин”. 

 

 

 
Број 434-9/2019-I/07 

14.01. 2019.године 

Неготин 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

ПРЕДСЕДНИК 

      мр  Милан Уруковић,с.р. 

 

 

 



14.01.2019.                               „Службени лист општине Неготин“                         Број  2 страна 16 

 

На основу члана 42. тачка 52.  Статута општине Неготин („Сл.лист општине Неготин“, бр. 9/2015-

пречишћен текст) и члана 61. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“, бр. 15/2016), Скупштина 

општине Неготин на седници одржаној дана 14.01.2019.године,  д о н е л а    ј е 

 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ  ПОСЛОВАЊА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ 

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „БОГОВИНА“ БОР ЗА 2019. ГОДИНУ  

 

 

 

Члан 1. 

 

 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ  на  Програм пословања са финансијским планом Јавног предузећа 

„Боговина“ Бор за 2019. годину, који је донео Надзорни одбор тог предузећа, на седници одржаној 

21.12.2018. године.  

 

 

Члан 2. 

 Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Неготин“. 

 

 

 

Број: 402-3/2019-I/07 

14.01.2019. године 

Н е г о т и н 

 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

ПРЕДСЕДНИК, 

              мр  Милан Уруковић,с.р. 
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На основу члана 42. тачка 52.  Статута општине Неготин („Сл.лист општине Неготин“, бр. 9/2015-

пречишћен текст) и члана 61. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“, бр. 15/2016), Скупштина 

општине Неготин на седници одржаној данa 14.01.2019.године,  д о н е л а    ј е 

 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ  КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКЕ ПОМОЋИ-СУБВЕНЦИЈА 

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „БОГОВИНА“ БОР ЗА 2019. ГОДИНУ  

 

 

 

Члан 1. 

 

 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ  на  Програм коришћења буџетске помоћи-субвенција ЈП „Боговина“ Бор 

за 2019. годину, који је донео Надзорни одбор тог предузећа, на седници одржаној 21.12.2018. године.  

 

 

Члан 2. 

 

 Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Неготин“. 

 

 

 

Број: 401-14/2019-I/07 

14.01.2019. године 

Н е г о т и н 

 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

ПРЕДСЕДНИК, 

              мр  Милан Уруковић,с.р. 
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На основу члана   117. став 3. и члана 116. став 5. Закона о основама система образовања и 

васпитања („Сл.гласник РС“,бр. 88/2017), члана 42. тачка 52. Статута општине Неготин („Сл.лист општине 

Неготин“,број: 09/2015-пречишћен текст), Скупштина општине Неготин, на седници одржаној 14.01.2019. 

године, донела је 

 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ  ШКОЛЕ   

„ 12. СЕПТЕМБАР“  У НЕГОТИНУ 

 

 

Члан 1.  

 

  У Решењу о именовању чланова Школског одбора Основне школе „ 12. септембар“ у Неготину 

(„Сл.лист општине Неготин“, број 21/2018) врши се следећа измена: 

 

I-РАЗРЕШАВА СЕ дужности, члан Школског одбора Основне школе „12. септембар“ у Неготину, и то : 

-  Јована Радивојевић , представник јединице локалне самоуправе, 

 

       II-ИМЕНУЈУ СЕ  за члана Школског одбора Основне школе „ 12. септембар“ у Неготину, и то: 

- Ведрана Ранђеловић, представник јединице локалне самоуправе. 

 

                                                                    Члан 2. 

                   

             Мандат новоименованог члана Школског одбора Основне школе „ 12. септембар“ у Неготину, из 

члана 1. овог решења, траје до истека мандата Школског одбора  Основне школе „ 12. септембар“ у 

Неготину.  

 

   Члан 3. 

 

       Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Неготин“. 

 

 

Број:022-1/2019-I/07 

Дана:14.01.2019.године 

Н е г о т и н 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

ПРЕДСЕДНИК, 

         мр  Милан Уруковић,с.р. 
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На основу члана 36. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014-др.закон, 

101/2016-др. закони 47/2018) члана 42. тачка 38.  и члана 50. Статута општине Неготин („Сл. лист општине 

Неготин“, бр. 9/2015-пречишћен текст), и члана 35. став 3. Пословника Скупштине општине Неготин („Сл. лист 

општине Неготин“, бр. 25/2008) Скупштина општине Неготин, на седници одржаној 14.01.2019. године,донела  је 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 

КОМИСИЈЕ ЗА КОМУНАЛНО – СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ И УРБАНИЗАМ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

НЕГОТИН 

 

Члан 1. 

 

 У Решењу о избору председника, заменика председника и чланова Комисије за комунално – стамбене 

послове и урбанизам Скупштине општине Неготин („Сл. лист општине Неготин“, бр. 7/2018) у члану  1. врши се 

следећа измена: 

 

 I - Разрешавају се дужности у Комисији за комунално – стамбене послове и урбанизам Скупштине 

општине Неготин: 

- Данијела Ћосин , члан и 

- Јована Радивојевић,члан 

 

II – Бирају се у Комисији за комунално – стамбене послове и урбанизам Скупштине  

општине Неготин: 

- Александра Стефановић – члан и 

- Миодраг Селић-члан 

 

Члан 2. 

 

 Мандат чланова Комисије из члана 1. став II овог Решења, траје до истека мандата Комисије за 

комунално - стамбене послове и урбанизам Скупштине општине Неготин. 

 

Члан 3. 

 

 Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Неготин“. 

 

 

Број: 016-4/2019-I/07 

14.01.2019. године 

Н е г о т и н 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

ПРЕДСЕДНИК, 

              мр  Милан Уруковић,с.р. 
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На основу члана члана 32. тачка 12. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 

129/2007, 83/2014 - др. закон , 101/2016 - др. закон и 47/2018)  и члана 42. тачка 13. Статута општине Неготин 

(„Службени лист општине Неготин“, бр. 9/2015-пречишћен текст), Скупштина општине Неготин, на седници 

одржаној 14.01.2019. године, донела је  

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

 

 

I 

 

 ПРЕСТАЈЕ МАНДАТ Далибору Ранђеловићу, дипломираном инжењеру пољопривреде из 

Неготина, на функцији члана Општинског већа општине Неготин, због подношења оставке, даном доношења 

овог Решења.  

 

II 

 

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Неготин“.  

 

 

 

 

Број: 016-5/2019-I/07  

14.01.2019. године  

Н е г о т и н 

 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

ПРЕДСЕДНИК, 

              мр  Милан Уруковић,с.р. 
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На основу члана 46.став 1. и члан  52. став 5. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, 

бр. 15/2016), члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 

- др. закон , 101/2016 - др. закон и 47/2018) и члана 42. тачка 10. Статута општине Неготин („Службени лист 

општине Неготин“, бр. 9/2015-пречишћен текст), Скупштина општине Неготин, на седници одржаној 

14.01.2019. године, донела је  

 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ „БАДЊЕВО“ НЕГОТИН 

 

 

I 

 

 ПРЕСТАЈЕ МАНДАТ Драгану Мијуцићу, дипломираном економисти из Неготина, на функцији 

вршиоца дужности директора Јавног предузећа за комуналне делатности „Бадњево“ Неготин, због 

подношења оставке, даном доношења овог Решења.  

 

 

II 

 

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Неготин“.  

 

 

 

 

Број: 023-3/2019-I/07  

14.01.2019. године  

Н е г о т и н 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

ПРЕДСЕДНИК, 

              мр  Милан Уруковић,с.р. 
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На основу члана 52. Закона о јавним предузећимa („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016) и члана 42. тачка 

10. Статута општине Неготин („Сл.лист општине Неготин“, бр. 9/2015-пречишћен текст), Скупштина 

општине Неготин, на седници одржаној 14.01. 2019. године, донела  је 

 

 

 

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА КОМУНАЛНЕ 

ДЕЛАТНОСТИ „ БАДЊЕВО“ НЕГОТИН 

 

 

 

I 

 

ИМЕНУЈЕ СЕ Далибор Ранђеловић, дипломирани инжењер пољопривреде из Неготина, за вршиоца 

дужности директора Јавног предузећа за комуналне делатности „Бадњево“ Неготин, почев од дана доношења 

решења. 

 

 

II 

 

Вршилац дужности из тачке I овог решења, именује се на период који није дужи од једне године. 

 

III 

 

Ово решење објавити у „Службеном листу општине Неготин“. 

 

 

 

 Број: 023-4/2019-I/07  

14.01.2019. године 

 Н е г о т и н  

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

ПРЕДСЕДНИК, 

              мр  Милан Уруковић,с.р. 
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 На основу члана 2. Одлуке о стипендирању студената и ученика  средњих школа општине Неготин 

(,,Службени лист општине Неготин“, број:16/2017), Председник општине Неготин , д о н о с и 

 

 

 

ПРОГРАМ 

О СТИПЕНДИРАЊУ СТУДЕНАТА ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА И  

УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА 

 

 

 

 Утврђује се Програм стипендирања студената и ученика средњих школа који садржи: број 

стипендија и врсту дефицитарних струка и занимања, број стипендија за посебно надарене студенте, број 

стипендија за ученике средњих школа.  

 

 I- Програм стипендирања студената високошколских установа које образују кадрове дефицитарних 

струка и занимања у општини Неготин: 

 1.  Наставник математике....................................................... 1 стипендија 

 2.  Наставник немачког језика................................................ 1 стипендија 

 3.  Наставник хемије...............................................................  1 стипендија 

 4.  Наставник историје............................................................ 1 стипендија  

 5.  Наставник физике............................................................... 1 стипендија  

 6.  Дипл. информатичар...........................................................1 стипендиja 

 7.  Педагог.................................................................................1 стипендија  

 8.  Социјални радник............................................................... 1 стипендија  

 9. Наставник музике, смер: соло певање, хармоника, труба, гитара, клавир, дириговање, 

етномузиколог....................................................................... 4 стипендија  

  

 

 II- Програм стипендирања посебно надарених студената који су према наставном програму 

високошколске установе постигли просечну оцену најмање 9,00 и имају најмање остварених 120 ЕСПБ 

поена......................................................................... 2 стипендије 

 

 III-Програм стипендирања  ученика средњих школа. .......... 22 стипендије 

 

 

 Овај Програм објавити у ,,Службеном листу општине Неготин“. 

 

 

 

 Број:670-28/2018-II/05 

 Дана: 27.12.2018.године 

 Н е г о т и н 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

Владимир Величковић, дипл.педагог физичке културе,с.р. 
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 6. Решење о измени Решења  о избору председника, заменика председника и чланова 

                          Комисије за комунално – стамбене послове и урбанизам Скупштине општине Неготин                    19 
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