
Број 5  Страна 447                       „Службени лист општине Неготин“                                 30.03.2021. 
 

На основу члана 44. Закона о локалној 
самоуправи (,,Сл.гласник РС”, број  129/2007, 
83/2014-др. закон, 101/2016-др. закон и 47/2018), 
члана 65. Статута општине Неготин („Сл.лист 
општине Неготин“, број 4/2019), Правилника о 
начину, критеријумима и поступку доделе средстава 
из буџета општине Неготин за подстицање пројеката 
од јавног интереса које реализују удружења („Сл. 
лист општине Неготин“, број 5/2019), члана 3. став 1. 
и члана 6. став 1. Уредбе о средствима за подстицање 
програма или недостајућег дела средстава за 
финасирање програма од јавног интереса које 
реализују удружења („Сл. гласник РС“, број 
16/2018), Програма за спровођење пољопривредне 
политике и политике руралног развоја општине 
Неготин у 2021. години („Сл.лист општине Неготин“ 
број: 4/2021 ) а у вези члана 38 и 40  Одлуке о буџету 
општине Неготин за 2021. годину („Сл.лист општине 
Неготин“ број 19/2020), председник општине 
Неготин,  д  о  н  о  с  и  
 

РЕШЕЊЕ 
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА  ДОДЕЛУ  

СРЕДСТАВА ЗА НЕВЛАДИНЕ 
ОРГАНИЗАЦИЈЕ, УДРУЖЕЊА И ДРУШТАВА 

У 2021. ГОДИНИ ИЗ  ПРОГРАМА ПОДРШКЕ ЗА 
СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ 

ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ 
РАЗВОЈА 

ОПШТИНЕ НЕГОТИН У 2021. ГОДИНИ 
 

Члан 1. 
 Образује се Комисија за доделу средстава за 
невладине организације,удружења и друштава у 
2021.год. из Програма подршке за спровођење 
пољопривредне политике и политике руралног 
развоја општине Неготин у 2021.години (у даљем 
тексту: Комисија) , у следећем саставу: 
 
1. Весна Лазаревић, Одељење за буџет, финансије 
и локалну пореску администарцију, председник 
Комисије, 

 2. Радица Кукић, Одељење за буџет, финансије и 
локалну пореску администарцију, члан Комисије, 
 3. Слађана Стојановић, Одељење за друштвене 
делатности, привреду и развој, члан Комисије, 
 4. Мартин Поповић, Одељење за друштвене 
делатности, привреду и развој, члан Комисије, 
5. Бранкица Димитријевић, Одељење за 
друштвене делатности, привреду и развој, члан 
Комисије.  
  
 Комисија спроводи поступак доделе 
бесповратних финансијских средстава у укупном 
износу од 2.500.000,00 динара, из буџета општине 
Неготин („Сл. лист општине Неготин“, број 19/2020), 
са позиције 112, економска класификација 481- 
дотације невладиним организацијама, раздео 5, 
програм 5-пољопривреда и рурални развој 0101, 
Програмска активност – подршка за спровођење 

пољопривредне политике у локалној зајдници 0101-
0001, функција 421 – пољопривреда.  
 Предмет јавног конкурс је реализација мере 
102. Успостављање и јачање удружења у области 
пољопривреде у складу са Програмом подршке за 
спровођење пољопривредне политике и политике 
руралног развоја општине Неготин у 2021. години, и 
у складу са Правилником о утврђивању јавног 
интереса („Службени лист општине Неготин“, бр. 
5/2019) и Одлуком о приоритетним областима од 
јавног интереса за текући период („Службени лист 
општине Неготин“, бр. 5/2019). 
 

Члан 2. 
 Задаци Комисије су следећи: 
 
- припрема и предлаже председнику општине текст 
јавног конкурса за финансирање односно 
суфинансирање пројеката удружења средствима из 
буџета општине Неготин у 2021. години и по 
расписивању од стране председника општине 
Неготин објављује га на званичној интернет 
страници општине Неготин, огласној табли општине 
Неготин и на порталу е-Управа,  

- по службеној дужности, утврђује да ли је удружење 
предлагач пројекта/учесник конкурса уписано у 
регистар надлежног органа, да ли се, према 
статутарним одредбама, циљеви тог удружења 
остварују у области у којој се пројекат реализује, као 
и да ли је рачун тог удружења у блокади,  

- оцењује пријаве пристигле у складу са условима 
конкурса, према критеријумима прописаним 
Правилником о начину, критеријумима и поступку 
доделе средстава из буџета општине Неготин за 
подстицање пројеката од јавног интереса које 
реализују удружења („Сл. лист општине Неготин“, 
број 5/2019),  

- води записник о спроведеном поступку јавног 
конкурса, 

- утврђује прелиминарну листу изабраних пројеката 
и сачињава предлог одлуке о избору пројеката који 
ће се финансирати или суфинансирати из буџета 
општине Неготин, са наведеним износима новчаних 
средстава, и исти доставља председнику општине 
Неготин најкасније 30 дана од дана истека рока за 
подношење пријаве на јавни конкурс,  

- објављује прелимарну листу на званичној интернет 
страници и огласној табли општине Неготин и на 
порталу е-Управа, без одлагања по достављању 
предлога одлуке о избору пројеката који ће се 
финансирати или суфинансирати из буџета општине 
Неготин председнику општине Неготин, 
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- по окончању поступка по приговорима, сачињава 
коначни предлог одлуке о избору пројеката који ће 
се финансирати или суфинансирати из буџета 
општине Неготин у року од 3 дана од доношења 
одлуке о приговору и подноси га председнику 
општине Неготин,  

- објављује Одлуку о избору пројеката коју доноси 
председник општине Неготин на званичној интернет 
страници и огласној табли општине Неготин и на 
порталуе-Управа, без одлагања по њеном доношењу,  

- сачињава текст уговора који се закључује између 
општине Неготин и удружења корисника средстава 
најкасније у року од 15 дана од дана коначности 
одлуке о избору пројеката који ће се финансирати 
или суфинансирати из буџета општине Неготин, 

- прати реализацију пројеката удружења за које су 
одобрена средства у складу са Правилником,  

- реализује мониторинг посете, 

- израђује извештај о мониторинг посетама и 
препоруке за отклањање недостатака као и рокове за 
њихову реализацију и упућује их удружењу 
кориснику средстава,  

- даје сагласност за прерасподелу средстава за 
реализацију планираних активности у оквиру 
одобрених пројеката,  

- спроводи контролу наративног извештаја,  

- врши процену квалитета и успешности пројекта у 
смислу реализације постављених циљева,  

- израђује извештај о реализованој финансијској 
подршци пројектима удружења из буџетских 
средстава општине Неготин у претходној 
календарској години и објављује га на званичној 
интернет страници и огласној табли општине 
Неготин и на порталуе-Управа. 

Члан 3. 
Стручне и аминистративно-техничке 

послове за потребе рада Комисије обавља 
Општинска управа општине Неготин-Одељење за 
друштвене делатности, привреду и развој.  
              

Члан 4. 
Решење објавити у „Службеном листу 

општине Неготин“. 
  

        Број:  320 - 44/2021-IV/05 
24.03.2021. године                          
Неготин                                        

ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
Владимир Величковић, дипл. педагог физичке 

културе, с.р. 

 На основу члана 60. став 3. Закона о 
пољопривредном земљишту („Службени гласник 
РС“, бр.62/06, 65/08 – др. закон, 41/09, 112/15, 80/17 
и 95/18– др. закон) и члана 65. Статута општине 
Неготин („Службени лист општине Неготин“, број 
4/2019), председник општине Неготин, дана 
23.03.2021. године, д о н о с и 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ДАВАЊЕ 
МИШЉЕЊА НА ПРЕДЛОГ ГОДИШЊЕГ 

ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И 
КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ 

ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 
НЕГОТИН ЗА 2021. ГОДИНУ 

 
I 

Образује се Комисија за давање мишљења на 
предлог Годишњег програма заштите, уређења и 
коришћења пољопривредног земљишта на 
територији општине Неготин за 2021. годину. 

 
II 

Комисију чине председник и 4 члана. 
 
За председника: 
1. Слађана Стојановић, из Неготина, дипл. 

инж. пољопривреде 
 
за чланове: 
1. Славољуб Лекић, из Карбулова, 

пољопривредник , БПГ 728586000365 
2. Радица Вујаковић, из Речке, 

пољопривредник, БПГ 728730000428 
3. Слободан  Лицуловић, из Плавне, 

пољопривредник, БПГ 728683000110 
4. Станоје Петровић, из Мокрања, 

пољопривредник, БПГ 728667000209 
 

III 
Задатак Комисије је да размотри предлог 

Годишњег програма заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта на територији општине 
Неготин за 2021. годину и да своје мишљење на 
исти. 

IV 
Ово решење објавити у „Службеном листу 

општине Неготин“ 
 
Број: 320-43/2021-II/05 
Дана: 23.03.2021. године 
Н е г о т и н 
 
 

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, 
31/2019,72/2019 и 149/2020) и члана 15. Одлуке о 
буџету општине Неготин за 2021. годину  (“Сл. лист 
општине Неготин”, број: 19/2020),  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 2021.годину (“Сл. лист општине 
Неготин”, број: 19/2020), у разделу 5- Општинска 
управа, програм 15-опште услуге локалне  
самоуправе 0602, програмска активност – текућа 
буџетска резерва 0009, функција 160 – опште јавне 
услуге некласификоване на другом месту, позиција 
92, економска класификација 499100 – средства 
резерве – текућа резерва, одобравају се средства у 
износу од   56.000,00 динара. 

  
II 

 
 Средства из става 1. овог решења 
распоређују се у оквиру раздела 5, програм 15-опште 
услуге локалне самоуправе 0602, програмска 
активност-функционисање месних заједница 0602-
0002, функција 160 – опште јавне услуге 
некласификоване на другом месту,на позицији 247- 
текуће поправке и одржавање, економској 
класификацији на шестом нивоу конта 425115 – 
радови на водоводу и канализацији,месној заједници 
Кобишница  за измирење обавеза  по рачунима за 
одржавање водовода. 
  

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 
2021. годину, број: 401-181/2021-IV/04 од 16.03.2021. 
године, за одобравањем додатних средстава за 
редован рад месне заједнице Кобишница 

,одобравају се  додатна   средства за измирење 
обавеза по рачунима за  одржавање водовода у МЗ 
Кобишница из текуће  резерве, на  економској 
класификацији  425115 – радови на водоводу и 
канализацији. 

Одлуком о буџету општине Неготин за 
2021.годину (“Сл. лист општине Неготин”, број: 
19/2020),у разделу 5, програму 15-опште услуге 
локалне самоуправе 0602, програмској активности-
функционисање месних заједница 0602-0002, 
функцији 160 – опште јавне услуге некласификоване 
на другом месту,планирана средства на позицији 
247- текуће поправке и одржавање економској 
класификацији 425115 – радови на водоводу и 
канализацији,су недовољна за измирење обавеза  по 
рачунима  за одржавање водовода у МЗ Кобишница. 

                
Из тог разлога и на основу свега напред 

наведеног, одлучено је као у диспозитиву  решења. 
 

Решење доставити : месној заједници 
Кобишница,Управи за трезор Експозитури  Неготин, 
Одељењу за буџет, финансије и локалну пореску 
администрацију и архиви Општинске управе 
општине Неготин.   
                                               
                  Обрадила:  
        Љиљана Лицуловић 
 
Број: 401-181/2021-II/04                  
Дана: 16.03.2021. године                                                              
Н е г о т и н 
 

ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
Владимир Величковић, дипл. педагог физичке 

културе, с.р. 
 
             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, 
31/2019,72/2019 и 149/2020) и члана 15. Одлуке о 
буџету општине Неготин за 2021. годину  (“Сл. лист 
општине Неготин”, број: 19/2020),  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 2021.годину (“Сл. лист општине 
Неготин”, број: 19/2020), у разделу 5- Општинска 
управа, програм 15-опште услуге локалне  
самоуправе 0602, програмска активност – текућа 
буџетска резерва 0009, функција 160 – опште јавне 
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услуге некласификоване на другом месту, позиција 
92, економска класификација 499100 – средства 
резерве – текућа резерва, одобравају се средства у 
износу од   21.000,00 динара.  

 
II 

 
 Средства из става 1. овог решења 
распоређују се у оквиру раздела 5, програм 15-опште 
услуге локалне самоуправе 0602, програмска 
активност-функционисање месних заједница 0602-
0002, функција 160 – опште јавне услуге 
некласификоване на другом месту,на позицији 252- 
машине и опрема,економској класификацији 512900 
– опрема за производњу,моторна,непокретна и 
немоторна опрема,у износу од 21.000,00 динара 
месној заједници Буковче за измирење обавеза  по 
рачуну број:21-MPR01100071 од 03.03.2021. године 
за набавку хидрофора. 
  

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 
2021. годину, број: 401-182/2021-IV/04 од 16.03.2021. 
године, за одобравањем додатних средстава за 
редован рад месне заједнице Буковче 
,одобравају се  додатна   средства за измирење 
обавеза по рачуну број: 21-MPR01100071 од 
03.03.2021. године за набавку хидрофора  из текуће  
резерве, на  економској класификацији  512900 – 
опрема за производњу,моторна,непокретна и 
немоторна опрема. 

Одлуком о буџету општине Неготин за 
2021.годину (“Сл. лист општине Неготин”, број: 
19/2020),у разделу 5, програму 15-опште услуге 
локалне самоуправе 0602, програмској активности-
функционисање месних заједница 0602-0002, 
функцији 160 – опште јавне услуге некласификоване 
на другом месту,планирана средства на позицији 
252- машине и опрема,економској класификацији 
512900 – опрема за производњу,моторна,непокретна 
и немоторна опрема,су недовољна за измирење 
обавеза  по рачуну   за набавку хидрофора у месној 
заједници Буковче. 

                
Из тог разлога и на основу свега напред 

наведеног, одлучено је као у диспозитиву  решења. 
 

Решење доставити : месној заједници 
Буковче,Управи за трезор Експозитури  Неготин, 
Одељењу за буџет, финансије и локалну пореску 
администрацију и архиви Општинске управе 
општине Неготин.   
                                               
                  Обрадила:  
        Љиљана Лицуловић 
 
Број: 401-182  /2021-II/04                  
Дана: 16.03.2021. године                                                              
Н е г о т и н 
 

ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
Владимир Величковић, дипл. педагог физичке 

културе, с.р. 
 
              
 
 
 
 

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, 
31/2019,72/2019 и 149/2020) и члана 15. Одлуке о 
буџету општине Неготин за 2021. годину  (“Сл. лист 
општине Неготин”, број: 19/2020),  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 2021.годину (“Сл. лист општине 
Неготин”, број: 19/2020), у разделу 5- Општинска 
управа, програм 15-опште услуге локалне  
самоуправе 0602, програмска активност – текућа 
буџетска резерва 0009, функција 160 – опште јавне 
услуге некласификоване на другом месту, позиција 
92, економска класификација 499100 – средства 
резерве – текућа резерва, одобравају се средства у 
износу од   200.000,00 динара.  

 
II 

 
 Средства из става 1. овог решења 
распоређују се у оквиру раздела 5, програм 15-опште 
услуге локалне самоуправе 0602, програмска 
активност-функционисање локалне самоуправе и 
градских општина 0001, функција 130 – опште 
услуге, на позицији 78 - текуће поправке и 
одржавање,економској класификацији 425200 – 
текуће поправке и одржавање опреме. 
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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 
2021. годину, број: 401-180/2021-IV/04 од 16.03.2021. 
године за одобравањем додатних средстава за 
редован рад Општинске управе општине Неготин, 
одобравају се  додатна   средства у износу  од  
200.000,00 динара из текуће  резерве.  

Одлуком о буџету општине Неготин за 
2021.годину („Сл. лист општине Неготин“, број: 
19/2020), у разделу 5, програму 15-опште услуге 
локалне самоуправе 0602, програмској активности – 
функционисање локалне самоуправе и градских 
општина 0001, функцији 130 – опште услуге, 
планирана средства на позицији 78 - текуће поправке 
и одржавање,економској класификацији  425200 – 
текуће поправке и одржавање опреме ,су недовољна  
за одржавање службених возила   у 2021. години.  

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.   
                                                 
                  Обрадила:  
        Љиљана Лицуловић 
 
 
Број: 401-180/2021-II/04                  
Дана: 16.03.2021. године                                                              
Н е г о т и н 

 
 

ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
Владимир Величковић, дипл. педагог физичке 

културе, с.р. 
 

              
 
 
 
 
 

 
 
 

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, 
31/2019,72/2019 и 149/2020) и члана 15. Одлуке о 
буџету општине Неготин за 2021. годину  (“Сл. лист 
општине Неготин”, број: 19/2020),  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 2021.годину (“Сл. лист општине 
Неготин”, број: 19/2020), у разделу 5- Општинска 
управа, програм 15-опште услуге локалне  
самоуправе 0602, програмска активност – текућа 
буџетска резерва 0009, функција 160 – опште јавне 
услуге некласификоване на другом месту, позиција 
92, економска класификација 499100 – средства 
резерве – текућа резерва, одобравају се средства у 
износу од   202.000,00 динара Пољопривредној 
школи са домом ученика „Рајко Боснић“ Буково – 
Неготин. 
   

II 
 

 Средства из става 1. овог решења 
распоређују се у оквиру раздела 5, програма  10 – 
средње  образовање  и васпитање 2003, програмске 
активности – функционисање средњих школа 2003-
0001, функције 920 – средње образовање,  на 
позицији 165, економска класификација 463100- 
текући трансфери осталим нивоима власти, код 
корисника економска класификација 512900 -опрема 
за производњу,моторна,непокретна и немоторна 
опрема у износу од 202.000,00 динара за набавку 
вишестепене центрифугалне пумпе ради црпљења 
бунарске воде,на основу захтева Пољопривредне  
школе са домом ученика „Рајко Боснић“ Буково – 
Неготин, број:401-185/2021-IV/04 од 22.03.2021. 
године.  

    
III 

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

IV 
 
 Решење  објавити у „Службеном листу 
општине Неготин“. 
 
            



 
30.03.2021.                             „Службени лист општине Неготин“                             Број  5 страна 452 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
На   основу  захтева Пољопривредне  школе 

са домом ученика „Рајко Боснић“ Буково – Неготин, 
број:401-185/2021-IV/04 од 22.03.2021. године, 
одобравају се додатна средства у износу од  
202.000,00 динара из текуће резерве. 

Одлуком о буџету општине Неготин за 
2021.годину („Сл. лист општине Неготин“, број: 
19/2020), у разделу 5, програму  10 – средње  
образовање  и васпитање 2003, програмској 
активности – функционисање средњих школа 2003-
0001, функцији  920 – средње образовање,  позицији 
165, економској класификацији 463100- текући 
трансфери осталим нивоима власти, код корисника 
економској класификацији на четвртом нивоу 512900 
-опрема за производњу,моторна,непокретна и 
немоторна опрема,нису планирана   средства у 2021. 
години за набавку вишестепене центрифугалне 
пумпе ради црпљења бунарске воде. 

 
Из тог разлога и на основу свега напред 

наведеног, одлучено је као у диспозитиву  решења. 
 

 
Решење доставити: Пољопривредној 

школи, Управи за трезор Експозитури Неготин, 
Одељењу за буџет, финансије и локалну пореску 
администрацију и архиви Општинске управе 
општине Неготин.   
 
Обрадила: 
Љиљана Лицуловић 
 
Број: 401-185/2021-II/04                  
Дана: 26.03.2021. године                                                              
Н е г о т и н 

 
 

ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
Владимир Величковић, дипл. педагог физичке 

културе, с.р. 
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