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На основу члана 69. Статута општине Неготин („Сл. лист општине Неготин“, бр. 4/2019), 
члана 25. Пословника о раду Општинског већа општине Неготин („Сл. лист општине Неготин“, бр. 
23/2008 и 35/2014), Закључка Владе Републике Србије 05 број: 023-5695/2020 од 30. јула 2020. 
године, Општинско веће општине Неготин на седници одржаној дана 9.10.2020. године, доноси 
 
 

О Д Л У К У 
О КОНВЕРЗИЈИ ПОТРАЖИВАЊА ОПШТИНЕ НЕГОТИН У ТРАЈНИ УЛОГ У КАПИТАЛУ 

НИП КОМПАНИЈE БОРБА АД БЕОГРАД 
 
 

Члан 1. 
 Општина Неготин даје сагласност да се у случају усвајања УППР Друштва НИП Компанија 
Борба АД Београд са седиштем у Београду, Трг Николе Пашића 7 (матични број: 17454447, ПИБ: 
102548141:  
 1. Конвертују у трајни улог потраживања општине Неготин по основу уступљених јавних 
прихода са стањем на дан 30. јун 2019. године, утврђена записником Пореске управе са 
припадајућом каматом до дана правоснажности Решења о потврђивању усвајања УППР Друштва.  
 
 

Члан 2. 
 Одлука ступа на снагу даном доношења. 
 
 

Члан 3. 
 Одлуку објавити у „Службеном листу општине Неготин“. 
 

 
Члан 4. 

 Одлуку доставити Министарству финансија – Пореској управи одмах након доношења, као 
и Уговор о конверзији по потписивању.  
 
 
 
Број: 433-9/2020-III/07 
Дана: 9.10.2020. године 
Н е г о т и н 
 
 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
ПРЕДСЕДНИК, 

Владимир Величковић, дипл.педагог физичке културе,с.р. 
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На основу члана 8. став 2. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени 

гласник РС“, број: 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 – одлука УС, 55/2014, 96/2015 – др.закон, 
9/2016 – Одлука УС, 24/2018, 41/2018, 41/2018 - др.закон, 87/2018 и 23/2019), члана 2. 
Правилника о раду савета за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима 
(„Службени гласник РС“, број: 8/2020),  члана 69. тачка 12. Статута општине Неготин 
(,,Службени лист општине Неготин“, број: 4/2019) и члана 3. тачка 6. и члана 26. став 1. 
Пословника Општинског већа општине Неготин (,,Службени лист општине Неготин“, број: 
23/2008 и 35/2014), Општинско веће општине Неготин на седници одржаној дана 
9.10.2020.године, д о н о с и  

 
 

ОДЛУКУ 
О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
 
 

Члан 1. 
   Образује се Савет  за безбедност саобраћаја на путевима на територији општине Неготин 

(у даљем тексту: Савет) у циљу остваривања сарадње и усклађеног обављања послова у 
функцији унапређења безбедности  саобраћаја на путевима, као и иницирања и праћења 
превентивних и других активности у области безбедности  саобраћаја на путевима. 

 
Члан 2. 

     Задаци Савета су: 
  
1. предлаже Општинском већу локалну стратегију и план безбедности  саобраћаја на 

путевима (са елементима: најзначајнија обележја постојећег стања безбедности саобраћаја, 
дугорочне и крaткорочне циљеве, смернице, кључне области рада, задатке, мере по 
приоритетима, одговрне субјекте, рокове и финансијска средства у кључним областима рада); 

2. предлаже Општинском већу Програм унапређења безбедности  саобраћаја на путевима 
на територији општине Неготин у складу са Законом о безбедности саобраћаја на путевима и 
Правилником о раду савета за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима); 

3. остваривање сарадње и координације рада свих субјеката који превентивно делују у 
области безбедности  саобраћаја на путевима; 

4. унапређење опште безбедности  саобраћаја на путевима и васпитање учесника у 
саобраћају, као и развијање саобраћајно-превентивног рада у предшколским, школским и 
другим специјализованим организацијама у граду; 

5. организовање саобраћајно-васпитних манифестација из области саобраћајне превентиве, 
као и стручних скупова ради сагледавања и разматрања одређених проблема безбедности  
саобраћаја на путевима; 

6. подстицање издавања и растурања саобраћајно-превентивних публикација, филмова и 
слично; 

7. давање мишљења и предлога о мерама за техничко уређење саобраћаја на путевима и 
побољшање безбедности свих учесника у саобраћају; 

8. друге активности у вези са унапређењем безбедности саобраћаја на путевима. 
 

Члан 3. 
       Савет чине председник, заменик председника, координатор за сарадњу са Агенцијом и 

седам чланова. 
       Чланови Савета се именују из реда субјеката, тј.представника органа, институција, 

невладиног сектора и др.субјеката који делују у систему безбедности саобраћаја на путевима, а 
нарочито у областима финансија, јавних набавки, безбедности саобраћаја на путевима, 
комуналних и инспекцијских послова, правосуђа, здравства, школског и предшколског 
васпитања и образовања, медија и управљања путевима. 

       Председника, заменика председника, координатора за сарадњу са Агенцијом и   
чланове именује Општинско веће општине Неготин. 

        Поред чланова Савета у раду Савета могу учествовати и представници 
заинтересованих лица задужених за унапређење безбедности саобраћаја на путевима, када се 
разматрају питања из њихових надлежности  и њихово учешће може допринети квалитетнијем 
раду Савета. Чланови Савета могу предложити председнику Савета горе наведена лица која по 
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њиховом мишљењу треба да учествују у раду на одређеној седници. Предложена лица немају 
право гласа приликом одлучивања по тачкама дневног реда. Лица која предлажу чланови 
Савета могу учествовати у раду седнице искључиво по позиву председника Савета. Изузетно, 
представници Агенције могу учествовати у раду Савета без позива, али без права гласа. 

       Организационе и административно-техничке послове за потребе рада Савета обављаће 
Одељење Општинске управе општине Неготин надлежно за послове саобраћаја. 

 
Члан 4. 

Мандат председника и чланова Савета траје 4 (четири) године, с тим што могу бити 
разрешени и пре истека мандата. 

 
Члан 5. 

   Савет ради у седницама, које сазива председник савета по својој иницијативи или на 
захтев једне трећине чланова Савета. На писани захтев представника Агенције, председник 
Савета дужан  је да сазове седницу Савета у року назначеном у захтеву, који не може бити 
краћи од три радна дана. 

   Савет може да ради када седници присуствује већина од укупног броја чланова. 
   Начин сазивања седнице, структура позива за седеницу и предлог дневног реда, начин 

вођења седнице и записника, учесталост одржавања седнице, гласање, дискутовање и 
одлучивање  и закључак са седнице прописано је Правилником о раду савета за координацију 
послова безбедности саобраћаја на путевима. 

   Акта која доноси Савет потписује председник Савета. Изузетно, председник Савета може 
писаним путем овластити заменика председника Савета да потписује поједина акта Савета. 

Чланови Савета дужни су да редовно присуствују седницама Савета. 
Члан Савета који је уредно примио позив, а из оправданих разлога није у могућности да 

присуствује седници Савета, дужан је да о томе писаним путем обавести председника Савета 
пре почетка седнице Савета. 

У случају да члан  Савета неоправдано одсуствује са три седенице заредом, председник 
Савета ће на првој следећој седници савета предложити доношење закључка о покретању 
иницијативе за разрешење и упутити  Општинскм веће општине Неготин на даље поступање. 

 
Члан 6. 

Савет на годишњем нивоу припрема предлог Програма, који усваја Општинско веће 
општине Неготин  и на који Агенција даје сагласност, а у складу са Правилником о раду савета 
за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима. 

 
Члан 7. 

Савет подноси Извештај о стању безбедности саобраћаја на путевима надлежном органу 
најмање два пута годишње у складу са Правилником о раду савета за координацију послова 
безбедности саобраћаја на путевима. 

 
Члан 8. 

 Извештај о реализацији планираних активности садржи податке о спроведеним мерама и 
активностима, као и утрошку финансијских средстава за реализацију истих у оквиру кључних 
области рада дефинисаних програмом.  

  
Члан 9. 

 За потребе обављања послова из члана 2. ове Одлуке, Савет може предложити  
Општинском већу општине Неготин ангажовање стручних радних група. 

 
Члан 10. 

Ову Одлуку објавити у ,,Службеном листу општине Неготин“. 
 

 
Број: 344-142/2020-III/07 
Дана: 9.10.2020.године 
Н е г о т и н 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

ПРЕДСЕДНИК,  
Владимир Величковић, дипл. педагог физичке културе,с.р. 
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На основу члана 8. став 2. Закона о безбедности саобраћаја на путевима (,,Службени 
гласник РС”, број: 41/2009,53/2010 ,101/2011, 32/2013 - одлука УС, 55/2014, 96/2015 - др. Закон, 
9/2016 - одлука УС, 24/2018, 41/2018, 41/2018 - др.закон, 87/2018 и 23/2019), Правилника о раду 
савета за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима (,,Службени гласник РС”, број: 
8/2020),члана 69. тачка 12. Статута општине Неготин (,,Службени лист општине Неготин”, 
број:4/2019) и члана 3. тачка 6. и члана 26. став 1. Пословника Општинског већа општине Неготин 
(,,Службени лист општине Неготин”, број:23/2008 и 35/2014), Општинско веће општине Неготин на 
седници одржаној дана 9.10.2020.године, доноси 

 
ОДЛУКУ 

О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ 
САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

 
Члан 1. 

 ИМЕНУЈУ СЕ: председник, заменик председника и чланови Савета за безбедност 
саобраћаја на путевима на територији општине Неготин и то: 
 
1) Владимир Величковић, председник општине Неготин - председник Савета, 
2) Богдан Гугић, заменик председника општине Неготин - заменик председника Савета, 
3) мр Милан Уруковић, председник Скупштине општине Неготин - члан Савета, 
4) Игор Гицић, командир Саобраћајне полицијске испоставе Неготин - члан Савета, 
5) Далибор Ранђеловић, директор Јавног предузећа за комуналне делатности „Бадњево“, Неготин 

- члан Савета, 
6) Раде Младеновић, Јавно предузеће за комуналне делатности „Бадњево“, Неготин–члан Савета, 
7) Мирјана Дојчиновић, руководилац Одељења за урбанизам, грађевинарство и заштиту животне 

средине - члан Савета, 
8) Фрања Пластић, саобраћајни инспектор Одељења за инспекцијске послове - члан Савета, 
9) Мирослав Кнежевић, руководилац Одељења за буџет, финансије и локалну пореску 

администрацију - члан Савета. 
 
 

Члан 2. 
 Доношењем ове Одлуке престаје да важи Одлука о оснивању Комисије за координацију 
послова безбедности саобраћаја на путевима општине Неготин( „Сл.лист 
општине Неготин“, број: 7/2017, 7/2018,24/2018, 5/2019и  3/2020). 
 

Члан 3. 
 Одлуку објавити у ,,Службеном листу општине Неготин”. 
 
 
Број: 344-143/2020-III/07 
Дана: 9.10.2020. године 
Неготин 
 
 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

ПРЕДСЕДНИК, 
Владимир Величковић, дипл. педагог физичке културе,с.р. 
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На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014-
др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 69. Статута општине Неготин („Сл. лист општине 
Неготин“, бр. 4/2019), у вези члана 32. Одлуке  о усклађивању оснивачког акта Јавног предузећа за 
комуналне делатности „Бадњево“ Неготин са Законом о јавним предузећима („Сл. лист општине 
Неготин“, бр. 19/2016) и у складу са Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време 
у систему локалне самоуправе – општине Неготин за 2017. годину („Сл. лист општине Неготин“, бр. 
14/2018 и 27/2018), Општинско веће општине Неготин на седници одржаној 9.10.2020. године, 
донело је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 I - ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ Јавном предузећу за комуналне делатности „Бадњево“ 
Неготин на шесту измену и допуну систематизације радних места Јавног предузећа за комуналне 
делатности „Бадњево“ Неготин, број 2610-05/2020 од 22.09.2020. године, која је у складу са 
Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе – 
општине Неготин за 2017. годину („Службени  лист општине Неготин“, број 14/2018 и 27/2018). 
 
 
 II - Решење ступа на снагу наредног дана од дана давања сагласности.  
 
 
 III - Решење доставити: Јавном предузећу за комуналне делатности „Бадњево“ Неготин, 
Одељењу за буџет, финансије и локалну пореску администрацију и архиви. 
 
 
 
Број: 112-243/2020-III/07 
Дана: 9.10.2020. године 
Н е г о т и н 
 
 
 
 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

ПРЕДСЕДНИК, 
Владимир Величковић, дипл.педагог физичке културе,с.р. 
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Република Србија 
ОПШТИНА НЕГОТИН 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Број: 112-270/2020-II/07 
02. октобар 2020. године 
Н е г о т и н 
 
 На основу члана 58. став 2. Закона о локалној самоуправи (“Сл. гласник РС“, бр.129/07, 
83/2014- др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 65. став 1. тачка 24. и члана 66. став 3. 
Статута општине Неготин (“Сл. лист општине Неготин”, бр.4/2019), члана 70. став 1. тачка 5. Закона 
о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (“Сл. гласник РС”, 
бр.21/2016, 113/2017, 113/2017- др.закон, 95/2018 и 86/2019 – др.закон), а у складу са чланом 25. 
Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи општине Неготин 
и Правобранилаштву општине Неготин (пречишћен текст), број 112-213/2018-IV/06 од 04.10.2018. 
године, број 112-228/2018-III/07 од 21.12.2018. године, број 112-68/2020-III/07 од 25.02.2020 и број 
112-230/2020-III/07 од 10.09.2020. године председник општине Неготин, доноси 
 

    Р Е Ш Е Њ Е  
  о постављењу помоћника председника општине 

           у области локалног економског развоја и инвестиција    
 
I 

 ПОСТАВЉА СЕ Татјана Булатовић, дипл.правник из Неготина, за помоћника 
председника општине у области локалног економског развоја и инвестиција, почев од 02.10.2020. 
године.   

 
II 

 Помоћник председника општине  у области локалног економског развоја и инвестиција: 
- спроводи утврђену политику локалног економског развоја, 
- прикупља податке од значаја за инвестирање у општину и предлаже подстицајне мере на 

унапређењу локалног економског развоја, 
- остварује контакте и сарадњу са потенцијалним инвеститорима, 
- сарађује са ресорним министарствима, привредном комором, као и другим органима, 

организацијама и институцијама, везано за питање економског развоја 
- учествује у припреми базе података о локалним компанијама, расположивом стручном 

особљу, новим домаћим и страним инвеститорима, слободном земљишту у власништву општине 
као и земљишту погодном за изградњу индустријских капацитета, 

- саставља извештаје, анализе и информације, 
 Обавља и друге послове из делокруга области за коју је задужен и које му повери 
председник општине. 
   Помоћник председника 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. 
 

 
 



Број 14  Страна 1147                      „Службени лист општине Неготин“                         12.10.2020. 
 
Република  Србија 
ОПШТИНА НЕГОТИН 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН  
Број: 401-457/2020-II/04 
01.10.2020. године 
Н е г о т и н 
 
 

На основу члана 61. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“,број: 54/2009, 
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. 
закон, 103/2015,  99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019) и  члана 15. Одлуке о буџету 
општине Неготин за 2020. годину (“Сл. лист општине Неготин”, број: 18/2019 и 12/2020), 
председник општине Неготин, д о н о с и 

 
Р Е Ш Е Њ Е  

        О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ПРОМЕНУ АПРОПРИЈАЦИЈА ОДОБРЕНИХ 
ОПШТИНСКОЈ  УПРАВИ  ОПШТИНЕ НЕГОТИН  У 2020. ГОДИНИ 

 
I 

 Одобрава се промена апропријација Општинској управи  општине Неготин, у оквиру  
законом  предвиђене  могућности, до 10% апропијације, раздео 5-општинска управа,  програм  2- 
комуналне делатности 1102, програмска активност-управљање/одржавање јавним осветљењем  
1102-0001, функција 620–развој заједнице, позиција 63-специјализоване услуге, економска 
класификација 424900-остале специјализоване услуге  у износу од 1.000.000,00  динара,за 5,00%, 
извор  финансирања 01, ради обезбеђења средстава за редован рад Општинске управе општине 
Неготин. 
 

II 
 Измена апропријација ће се извршити умањењем позиције Одлуке о буџету општине 
Неготин за 2020.годину, и то: 

 - позиција 63-специјализоване услуге, економска класификација 424900-остале 
специјализоване услуге  у износу од 1.000.000,00  динара, за 5,00%, извор  финансирања 01.  

 
            III 

Износ  од  1.000.000,00 динара, преусмерава се за намене недовољно планиране Одлуком о 
буџету општине Неготин за 2020.годину, а ради обезбеђења средстава  за  редован  рад  Општинске 
управе општине Неготин и то на позицији 72-услуге по уговору, економска класификација 423200-
услуге израде софтвера, извор финансирања 01, у оквиру раздела 5, програма 3 – локални 
економски развој 1501, програмске  активности – унапређење привредног и инвестиционог 
амбијента 1501-0001, функције 474-вишенаменски развојни пројекти. 

 
                                                                                    IV 

За износ одобрене промене апропријација извршити измене распоређених средстава на 
одговарајућим позицијама Одлуке о буџету општине Неготин за 2020.годину  и Финансијског плана 
за рад Општинске управе  општине Неготин за 2020. годину. 

 
                                                                                   V 
 О реализацији  дате  сагласности стараће се Одељење за буџет, финансије и локалну 
пореску администрацију.    
                                                    
                                                                                  VI 
 Сагласност за промену апропријација Општинској управи  општине Неготин, објавити у 
„Службеном листу општине Неготин“. 
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                                                                    О б р а з л о ж е њ е  
 

Чланом 61. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број: 54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 
103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019)  регулисано је да у току године може се 
извршити преусмеравање апропријације одобрене на име одређеног расхода и издатка  у износу до 
10% вредности апропијације за расход и издатак чији се износ умањује.  

Председник општине доноси решење о повећању односно смањењу апропријације путем 
преусмеравања.  

Одлуком о буџету општине Неготин за 2020.годину („Сл. лист општине Неготин“, број:   
18/2019 и 12/2020), у разделу 5, програму 3 – локални економски развој 1501,програмскoj  
активности  – унапређење привредног и инвестиционог амбијента 1501-0001,  функцији 474-
вишенаменски развојни пројекти , позицији 72-услуге по уговору, економској класификацији 
423200-услуге израде софтвера, извор финансирања 01, нису предвиђена средства за финансирање 
услуге израде ГИС система у оквиру програма прекограничне сарадње Бугарска-Србија.  

Из тог разлога и на основу свега напред наведеног, одлучено је као у диспозитиву  решења 
 
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: Управи за трезор Експозитури Неготин, Одељењу за буџет, 

финансије и локалну пореску администрацију и архиви Општинске управе општине Неготин.  
 

 
 

ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
Владимир Величковић, дипл. педагог физичке културе,с.р. 
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                На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“,број: 54/2009, 
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015–др. закон, 
103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019) и  члана 16. Одлуке о буџету општине 
Неготин за 2020. годину  (“Сл. лист општине Неготин”, број: 18/2019 и 12/2020), председник 
општине Неготин,  д о н о с и 
  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

I 
  Из  средстава  утврђених  Одлуком о буџету општине Неготин за 2020.годину (“Сл. лист 

општине Неготин”, број: 18/2019 и 12/2020), у разделу 5- Општинска управа, програм 15-опште 
услуге локалне самоуправе 0602, програмска активност – текућа буџетска резерва 0602-0009, 
функција 130 – опште услуге, позиција 171, економска класификација 499100 – средства резерве – 
текућа резерва, одобравају се средства у износу од  15.000,00 динарa, основној школи „Вук 
Караџић” Неготин. 
   

II 
 Средства из става 1. овог решења распоређују се у оквиру раздела 5, програма  9 – основно 
образовање  и васпитање 2002, програмске активности – функционисање основних школа 2002-
0001, функције 912 – основно образовање,  на позицији 102, економска класификација 463100- 
текући трансфери осталим нивоима власти, код корисника економска класификација 425100-текуће 
поправке и одржавање зграда и објеката у износу од 15.000,00 динара за потребе реконструкције 
мокрог чвора у  подручном одељењу у Јасеници по захтеву број: 401-454/2020-II/04 од 
23.09.2020.године.  

    
III 

             О извршењу овог решења стараће се Одељење за буџет, финансије и локалну пореску 
администрацију. 
 

IV 
 Решење  објавити у „Службеном листу општине Неготин“. 
 
                        

О б р а з л о ж е њ е 
 

На   основу  захтева  основне школе „Вук Караџић” Неготин,број:401-454/2020-II/04 од 
23.09.2020.године,одобравају се додатна средства у износу од 15.000,00 динара из текуће резерве. 
Одлуком о буџету општине Неготин за 2020.годину (“Сл. лист општине Неготин”, број: 18/2019 и 
12/2020), у разделу 5, програму  9 – основно образовање и васпитање 2002, програмској активности 
– функционисање основних школа 2002-0001, функцији  912 – основно образовање, позицији 102, 
економској класификацији 463100- текући трансфери осталим нивоима власти, код корисника  
економској класификацији на четвртом нивоу 425100 – текуће поправке и одржавање зграда и 
објеката, нису планирана финансијска средства у 2020. години за реконструкцију мокрог чвора у  
подручном одељењу у Јасеници. 

Из тог разлога и на основу свега напред наведеног, одлучено је као у диспозитиву  решења 
Решење доставити: Основној школи „Стеван Мокрањац” Кобишница, Управи за трезор 

Експозитури Неготин, Одељењу за буџет, финансије и локалну пореску администрацију и архиви 
Општинске управе општине Неготин.   
 
Број: 401-454/2020-II/04                  
Дана: 01.10.2020. године                                                              
Н е г о т и н 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
Владимир Величковић,дипл. педагог физичке културе,с.р. 

 
              
 
 



12.10.2020.                              „Службени лист општине Неготин“                   Број  14 страна 1150 
 

На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“,број: 54/2009, 
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. 
закон,103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019),Захтева Службе за послове 
скупштине општине,председника општине и општинског већа,број:121-161/2020-IV/04 oд 
25.08.2020. гoдинe,Решења административне комисије Скупштине општине Неготин,број:121-
158/2020-I/07 oд 11.09.2020. гoдинe  и члана 16. Одлуке о буџету општине Неготин за 2020. годину  
(“Сл. лист општине Неготин”, број: 18/2019 и 12/2020), председник општине Неготин, д о н о с и 
       

Р Е Ш Е Њ Е 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 
I 

Из  средстава  утврђених  Одлуком о буџету општине Неготин за 2020.годину (“Сл. лист 
општине Неготин”, број: 18/2019 и 12/2020), у разделу 5- Општинска управа, програм 15-опште 
услуге локалне  самоуправе 0602, програмска активност – текућа буџетска резерва 0602-0009, 
функција 130 – опште услуге, позиција 171, економска класификација 499100 – средства резерве – 
текућа резерва, одобравају се средства у износу од  103.000,00 динара.  

 
II 

 Средства из става 1. овог решења распоређују се у оквиру раздела 1,  ,програм 16-
политички систем локалне самоуправе  2101,програмска активност–функционисање Скупштине 
2101-0001,функционалне класификације 
111-извршни и законодавни органи,на новој позицији 15/1- накнаде штете за повреде или штету 
нанету од стране државних органа,економској класификацији 485100- накнаде штете за повреде или 
штету нанету од стране државних органа  износ од 103.000,00 динара. 

   
III 

             О извршењу овог решења стараће се Одељење за буџет, финансије и локалну пореску 
администрацију. 

 
IV 

 Решење  објавити у „Службеном листу општине Неготин“. 
 
                           О б р а з л о ж е њ е  
 

На основу Обавештења  председника  oпштине о доношењу решења из текуће  резерве за 
2020. годину, број: 401-468/2020-IV/04 од 06.10.2020. године за одобравањем додатних средстава за 
редован рад Општинске управе општине Неготин, Захтева Службе за послове скупштине 
општине,председника општине и општинског већа,број:121-161/2020-IV/04 oд 25.08.2020. гoдинe и 
Решења административне комисије Скупштине општине Неготин,број:121-158/2020-I/07 oд 
11.09.2020. гoдинe,  одобравају се  додатна   средства у износу  од  103.000,00 динара из текуће  
резерве.  
Одлуком о буџету општине Неготин за 2020.годину („Сл. лист општине Неготин“, број: 18/2019 и 
12/2020), у разделу 1-Скупштина општине, програму 16-политички систем локалне самоуправе  
2101,програмској активности–функционисање Скупштине 2101-0001,функционалној класификацији 
111-извршни и законодавни органи, нису планирана средства на позицији 15/1- накнаде штете за 
повреде или штету нанету од стране државних органа из тог разлога је потребно отворити нову 
позицију за исплату накнаде штете у висини од 103.000,00 динара,на име неискоришћеног дела 
годишњег одмора за 2020. годину,службенику у Општинској управи општине Неготин,Нинић 
Драгославу коме је престао радни однос у Општинској управи дана 09.08.2020. године. 

Из тог разлога и на основу свега напред наведеног, одлучено је као у диспозитиву  решења. 
Решење  доставити: Управи за трезор Експозитури  Неготин, Одељењу за буџет, финансије 

и локалну пореску администрацију и архиви Општинске управе општине Неготин.   
                                           
Број: 401-468/2020-II/04                  
Дана:06.10.2020. године                                                              
Н е г о т и н 
 

ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
Владимир Величковић, дипл. педагог физичке културе,с.р. 
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Република  Србија 
ОПШТИНА НЕГОТИН 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН  
Број: 401-474/2020-II/04 
08.10.2020. године 
Н е г о т и н 
 
 

На основу члана 61. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“,број: 54/2009, 
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. 
закон, 103/2015,  99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019) и  члана 15. Одлуке о буџету 
општине Неготин за 2020. годину (“Сл. лист општине Неготин”, број: 18/2019 и 12/2020), 
председник општине Неготин, д о н о с и 

 
Р Е Ш Е Њ Е  

        О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ПРОМЕНУ АПРОПРИЈАЦИЈА ОДОБРЕНИХ 
ОПШТИНСКОЈ  УПРАВИ  ОПШТИНЕ НЕГОТИН  У 2020. ГОДИНИ 

 
I 

 Одобрава се промена апропријација Општинској управи  општине Неготин,  раздео 5-
Oпштинска управа,  програм  3- локални економски развој 1501, програмска активност-унапређење 
привредног и инвестиционог амбијента  1501-0001, функција 474–вишенаменски развојни пројекти, 
позиција 75-материјал, економска класификација 426900-материјал за посебне намене  у износу од 
1.135.000,00  динара, извор  финансирања 15-неутрошена средства донација из ранијих година, ради 
обезбеђења средстава за редован рад Општинске управе општине Неготин. 
 

II 
 Измена апропријација ће се извршити умањењем позиције Одлуке о буџету општине 
Неготин за 2020.годину, и то: 

 - позиција 75-материјал, економска класификација 426900-материјал за посебне намене  у 
износу од 1.135.000,00  динара, извор  финансирања 15-неутрошена средства донација из ранијих 
година.  

 
            III 

Износ  од  1.135.000,00 динара, преусмерава се за намене недовољно планиране Одлуком о 
буџету општине Неготин за 2020.годину, а ради обезбеђења средстава  за  редован  рад  Општинске 
управе општине Неготин и то на позицији 72-услуге по уговору, економска класификација 423200-
услуге израде софтвера, извор финансирања 15-неутрошена средства донација из ранијих година, у 
оквиру раздела 5, програма 3 – локални економски развој 1501, програмске  активности – 
унапређење привредног и инвестиционог амбијента 1501-0001, функције 474-вишенаменски 
развојни пројекти. 

 
                                                                                    IV 

За износ одобрене промене апропријација извршити измене распоређених средстава на 
одговарајућим позицијама Одлуке о буџету општине Неготин за 2020.годину  и Финансијског плана 
за рад Општинске управе  општине Неготин за 2020. годину. 

 
V 

 О реализацији  дате  сагласности стараће се Одељење за буџет, финансије и локалну 
пореску администрацију.    
                                                    
                                                                                  VI 
 Сагласност за промену апропријација Општинској управи  општине Неготин, објавити у 
„Службеном листу општине Неготин“. 
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                                                                    О б р а з л о ж е њ е  
 

Чланом 61. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број: 54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 
103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019)  регулисано је да у току године може се 
извршити преусмеравање апропријације одобрене на име одређеног расхода и издатка  из oстaлих 
извoрa  бeз oгрaничeњa, 

Председник општине доноси решење о повећању односно смањењу апропријације путем 
преусмеравања.  

Одлуком о буџету општине Неготин за 2020.годину („Сл. лист општине Неготин“, број:   
18/2019 и 12/2020), у разделу 5, програму 3 – локални економски развој 1501,програмскoj  
активности  – унапређење привредног и инвестиционог амбијента 1501-0001,  функцији 474-
вишенаменски развојни пројекти , позицији 72-услуге по уговору, економској класификацији 
423200-услуге израде софтвера, извор финансирања 15-неутрошена средства донација из ранијих 
година, нису предвиђена  средства за финансирање услуге израде ГИС система у оквиру програма 
прекограничне сарадње Бугарска-Србија.  

Из тог разлога и на основу свега напред наведеног, одлучено је као у диспозитиву  решења 
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: Управи за трезор Експозитури Неготин, Одељењу за буџет, 

финансије и локалну пореску администрацију и архиви Општинске управе општине Неготин.  
 

 
 

ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
Владимир Величковић, дипл. педагог физичке културе,с.р. 
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 На основу члана 5.  Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“,број: 54/2009, 
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. 
закон,103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019),члана 52. Закона о локалној 
самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/2007,83/2014-др. закон,101/2016-др. закон и 47/2018), Захтева 
Службе за послове скупштине општине,председника општине и општинског већа,број:121-161/2020-
IV/04 oд 25.08.2020. гoдинe,Решења административне комисије Скупштине општине 
Неготин,број:121-158/2020-I/07 oд 11.09.2020. гoдинe и  члана 29.  Одлуке о буџету општине 
Неготин за 2020. годину  (“Сл. лист општине Неготин”, број: 18/2019 и 12/2020), Општинска управа 
општине Неготин,д о н о с и 
       

Р Е Ш Е Њ Е 
 

I 
У  Одлуци о буџету општине Неготин за 2020.годину (“Сл. лист општине Неготин”, број: 

18/2019 и 12/2020), члану 6. Посебног дела,у разделу 1- Скупштина општине, програму 16-
политички систем локалне самоуправе  2101,програмске активности –функционисање Скупштине 
2101-0001, функционалне класификације 111-извршни и законодавни органи, отвара се нова 
апропријација 15/1-накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа у износу 
од 103.000,00 динара, извор финансирања 01.  

 
II 

 Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у разделу 1- Скупштина општине,програму 
16-политички систем локалне самоуправе  2101,програмске активности–функционисање Скупштине 
2101-0001,функционалне класификације 
111-извршни и законодавни органи,у износу од 103.000,00 динара,извор финансирања 01.  
 

III 
О реализацији овог решења стараће се Одељење за буџет, финансије и локалну пореску 
администрацију. 
 

IV 
Решење  ступа на снагу даном доношења и објавиће се  у „Службеном листу општине Неготин“. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
Одлуком о буџету општине Неготин за 2020.годину („Сл. лист општине Неготин“, број: 

18/2019 и 12/2020), у разделу 1, програму 16-политички систем локалне самоуправе  
2101,програмске активности –функционисање Скупштине 2101-0001, није предвиђена и позната у 
поступку доношења буџета  позиција 15/1-накнаде штете за повреде или штету нанету од стране 
државних органа, у износу од 103.000,00 динара,извор финансирања 01. 

За исплату накнаде штете у висини од 103.000,00 динара,на име неискоришћеног дела 
годишњег одмора за 2020. годину,службенику у Општинској управи општине Неготин,Нинић 
Драгославу коме је престао радни однос у Општинској управи дана 09.08.2020. године,потребно је у 
буџету отворити  нову апропријацију 15/1,економска класификација 485100- накнаде штете за 
повреде или штету нанету од стране државних органа. 

Из тог разлога и на основу свега напред наведеног, одлучено је као у диспозитиву  решења. 
Решење  доставити: Управи за трезор Експозитури  Неготин, Одељењу за буџет, финансије 

и локалну пореску администрацију и архиви Општинске управе општине Неготин.   
                                                 
 
Број: 401-467/2020-IV/04                  
Дана: 06.10.2020. године                                                              
Н е г о т и н 
 
 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
Зорица Мијушковић,дипл.прав.,с.р. 
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С А Д Р Ж А Ј: 

 
 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

 
 
1. Одлука  o конверзији потраживања општине Неготин у трајни улог 
     у капиталу НИП компанијe борба АД Београд      1141 
2. Одлука о образовању Савета за безбедност саобраћаја на путевима  
     на територији општине Неготин       1142 

 
 
 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
 
 
 

1.Одлука о именовању председника и чланова Савета за безбедност саобраћаја на путевима  
   на територији општине Неготин        1144 
2. Решење          1145 
3. Решење о постављењу помоћника председника општине у области локалног економског  
    развоја и инвестиција         1146    
4. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених 
    Општинској  управи  општине Неготин  у 2020. години     1147 
5. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве     1149 
6. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве     1150 
7. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених Општинској   
    управи  општине Неготин  у 2020. години      1151 
 
 
 
 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ  ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
 
 
 
1. Решење          1153 
 
 
 
 
 


