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И З В Е  Ш  Т  А Ј 
О ИЗВРШЕЊУ  ОДЛУКЕО  БУЏЕТУ  ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-ЈУН 2021.ГОДИНЕ 
 

 
 Правни основ за подношењеИзвештаја регулисан је у  члану 20.Одлуке о буџету општине Неготин за 2021.годину и чланом 76. Закона о буџетском систему.На 
основу  Одлукеобуџету  општине Неготин за 2021. годину и остварења прихода и примања,као и извршења расхода и издатака у периоду од 01.01-30.06.2021.године сачињен 
је извештај за све директне и индиректне кориснике буџета у овом периоду.  

 
Директни корисници буџета општине Неготин су Скупштина општине, Председник општине,Општинско веће, Правобранилаштво општине Неготин и Општинска 

управа општине Неготин.Индиректни корисници буџета су: Месне заједнице,Туристичка организација Неготин,Предшколска установа „Пчелица“ Неготин, установе 
културе:Дом културе“Стеван Мокрањац”,Народна библиотека “Доситеј Новаковић“,Музеј Крајине Неготин и Историјски архив Неготин. Kорисници који се делом 
финансирају из буџета општине Неготин су следећи: Центар за социјални рад, основно и  средње образовање. 

 
 

ОПШТИ ДЕО 
 

I   П Р И Х О Д И 
 

Укупно планирани приходи и примања буџетa општине Неготин за 2021.годину, утврђени Одлукомо буџету општине Неготин за 2021. годину („Сл. лист општине 
Неготин“, број 19/2020) износе 1.156.706.000 динара. Укупни приходи и примања консолидованог рачуна општине Неготин,односно свих индиректних и директних 
корисника буџетских средстава, по свим изворима финансирања, дати кроз Одлукуо  буџету општине Неготин  за 2021.годину, износе 1.455.974.000 динара. Са 
30.06.2021.године, приходи буџета остварени су у укупном износу од525.389.000динара(са наменским и ненаменским трансфером из Републике), остали приходи 
индиректних корисника остварени преко њихових рачуна 4.220.000 динара, што укупно износи  529.609.000 динара. 

 
Вишак прихода из 2020.године и неутрошена средства из ранијих година Одлуком о буџету за 2021. годину („Сл. лист општине Неготин“, 

број:19/2020)износе79.557.000 динара. 
 
У укупним приходима у периоду 01.01.- 30.06.2021.године изворни приходи остварени су у обиму 173.067.000 динара, уступљени приходи остварени су у обиму од 

216.751.000динара, трансферни приходи остварени у износу од 137.474.000динара, док су приходи од продаје нефинансијске имовине остварени у износу од 2.317.000 
динара. 

У следећoј табели дат је приказ планираних и остварених прихода за посматрани период, проценат остварења у односу на план и проценат учешћа у укупно 
оствареним приходима: 
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Ред.број Назив План Остварење % % учеш. 

1 2 3 4 5(4/3) 6 
1 Изворни приходи 569.645.000 173.067.000 30,39 32,68 
2 Уступљени приходи 458.266.000 216.751.000 47,30 40,93 
3 Трансферни приходи 329.295.000 137.474.000 41,75 25,96 
4 Примања од продаје нефинансијске имовине 18.210.000 2.317.000 12,73 0,44 
5 Примања од продаје финансијске имовине 1.001.000 0 0 0 
I Укупно приходи и примања 1.376.417.000 529.609.000 38,48 100,00 
7 Вишак прихода 79.557.000    
II С  в  е  г  а 1.455.974.000    

 
Табела показује да је остварење  изворнихприхода 30,39% ,уступљених  прихода 47,30% атрансферних прихода 41,75%.Остварење укупних прихода износи 38,48% 

од годишњег плана. 
Код изворних прихода по обиму најзначајнији је приход од пореза на имовину. Овај приход представља значајан изворни приход који у структури остварења 

укупних изворних прихода учествује са61,45%.Овај приход је остварен у апсолутном износу од106.351.000 динара, односно са 40,44% плана. 
Комуналнa таксa за истицање фирмеу посматраном периоду остварена је у износу од 16.887.000 динара што представља 45,89% од плана за целу годину. 
Значајан изворни приход представља и комунална такса за држање моторних, друмских и прикључних возила, која је планирана на годишњем нивоу 30.000.000 

динара. Остварење таксе износи 11.298.000 динара или37,66% од плана.  
Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама остварени су у укупном износу од 5.703.000 динара, што је 35,65% од плана. 
Такса за озакоњење објеката у посматраном периоду остварена је у износу од 2.472.000 динара или 22,48% од годишњег плана. 
Накнада за уређење  грађевинског земљишта остварена је са 10,30% годишњег плана односно у апсолутном износу остварење је 1.338.000  динарa. 
Приходи које својом делатношћу остварују органи и организације општине у овом периоду износе 2.226.000 динара или 17,22% од плана прихода буџета. 
Општинске административне таксе имају остварење у овом периоду 19,35% односно 1.238.000 динара. 
Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својинису остварени у износу од 2.486.000 динара, односно42,14% годишње планске 

величине. 
Изворни приходи су од великог значаја за буџет локалне самоуправе па се њиховом остваривању мора посветити већа пажња, утолико пре јер се на њих може 

утицати како у погледу нормативе – креирања,  тако и у погледу контроле наплате. 
 

Уступљени приходи за 2021. годину планирани су у износу од 458.266.000 динара, а остварени су у износу од  216.751.000 динарa, односно остварење у првих шест месеци 
износи 47,30%. 

 У оквиру уступљених прихода од највећег значаја по обиму је порез на зараде који се уступа у висини од  74% наплаћених средстава од стране  републичког буџета. 
Овај порез је планиран тако да чини 65,03% свих уступљених прихода буџета. Његово учешће у свим оствареним уступљеним  приходима износи 75,83%. Порез на зараде 
остварен је у првих шест месеци 2021. године у износу од 164.348.000 динарa. Порез на пренос апсолутних правана непокретности остварен  је  у износу од  6.834.000 динара, 
односно 21,36% од плана. Приходи од пореза на остале приходе остварени су  у  износу од  11.015.000 динара, односно са 44,96% плана. Порез на приходе од самосталних 
делатности остварен је у укупном износу од  18.592.000  динара, или 47,24% плана. 
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Приходи остварени од давања у закуп пољопривредног земљишта остварени су у износу од  1.832.000 динара што чини 12,22% од плана. Приход од пореза на наслеђе и 
поклон остварен је у износу од  4.782.000 динара, односно  31,88% плана. Приходи од новчаних казни за  прекршаје  остварени су у износу од 6.293.000динара, односно 
76,75% од плана. Приход од пореза на пренос апсолутних права на половним моторним возилима остварен је у износу од 2.087.000 динара, односно 23,19% од плана. 
Oстали уступљени приходи  су остваривани у мањој мери и немају већег значаја у извршењу ове групе прихода.  
  

Трансферни приходи имајуукупно остварење 137.474.000 динара, што јеу односу на годишњи план  42,23%. Одлуком о буџету утврђене су три категорије трансфера: 
ненаменски трансфери од Републике у корист општине,текући наменски трансфери од других нивоа власти у корист општине и капитални наменски трансфери од других 
нивоа власти у корист општине. 

Редовни трансфери (ненаменски) одРепублике утврђени  Законом о буџету Републике Србије редовно се  преносе, па је њихово остварење забележено до 30.06.2021. 
године у износу од 125.035.000 динара, што представља50,00 % износа утврђеног годишњим планом.  

Текући трансфер од Републике  реализован је у износу од 11.357.000динара.Од Министарства просвете, науке и технолошког развоја Општини Неготин је 
Споразумом о коришћењу трансферних средстава из буџета Републике Србије за 2021. годину за припремни предшколски програм пренето 1.848.000динара. Од 
Министарства заштите животне средине по Уговору број 401-84/2021-II/05 од 23.03.2021. године за суфинансирање Пројекта “Пошумљавање у циљу заштите и очувања 
предеоног диверзитета у 2021. години” пренета су средства у износу од 3.831.000 динара.Од Министарства заштите животне средине по Уговору број 452-1/2021-II/05-5 од 
26.03.2021. године за суфинансирање Пројекта “Реконструкција котларнице за централно грејање у објекту управне зграде Музеја Крајина у Неготину” пренета су средства у 
износу од 1.300.000 динара. Од Комесаријата за избеглице и миграције по Уговору број 561-7/2021-II/05 од 01.04.2021. године за помоћ интерно расељеним лицима кроз 
куповину грађевинског материјала, пренета су средства у износу од 570.000 динара. Од Комесаријата за избеглице и миграције, по појединачним решењима, пренета су 
средства у износу од 42.000 динара за исплату једнократне помоћи интерно расењеним лицима.  

Од Министарства културе и информисања за Музеј Крајине Неготин пренета су средства у укупном износу од 2.910.000 динара и то: по Уговору број 451-04-
357/2021-02 од 27.04.2021.године 900.000динара за археолошка ископавања локалитета Егета, по Уговору 451-04-00021/2021-02 од 12.05.2021. године за набавку опреме за 
потребе дигитализације културног наслеђа1.000.000 динара, по Уговору 451-04-1825/2021-02 од 18.06.2021. године за Пројекат “Музејска публикација-Летопис Музеја 
Крајине” 410.000 динара, по Уговору 451-04-1009/2021-02 од 18.06.2021. године за Пројекат “Меморијалне поставке посвећене проф. др Момчилу Ст. Мокрањцу”600.000 
динара. 

Од Министарства културе и информисања за Народну библиотеку “Доситеј Новаковић” Неготин пренета су средства у укупном износу од 600.000 динара за набавку 
опреме за дигитализацију. 

Од Министарства културе и информисања за Историјски архив Неготин пренета су средства у укупном износу од 300.000 динара за Пројекат “Ђорђе Станојевић – 
биографија једног научника” – друго допуњено издање. 

Од Министарства заштите животне средине Туристичкој организацији Неготин пренета су средства у укупном износу од 1.040.000 динара за суфинансирање 
Програма управљања спомеником природе “Тунелска пећина Прераст у кањону Замне”. 

Примања од продаје нефинансијске имовине остварена су у овом периоду у износу од 2.318.000 динара и то: примања од продаје непокретности у износу од 782.000 
динара, примања од продаје робе за даљу продају 144.000 динара и примања од продаје земљишта у корист нивоа општина остварена у износу од 1.392.000 динара.  

Табела приказује план и извршење прихода са вишком прихода за период 01.01-30.06.2021. године: 

Економ. 
класиф. Опис План 

Остварена 
буџетска 
средства 

Остварена 
средства из 

осталих извора 

Проценат 
оствар. 

1 2 3 4 5 6 
321000 УТВРђИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА 79.557.000,00 0,00 0,00 0,00 
321000 УТВРђИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА 79.557.000,00 0,00 0,00 0,00 
711100 Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају 366.010.000,00 194.810.000,00 0,00 53,23 
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711000 ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ 
ДОБИТКЕ 366.010.000,00 194.810.000,00 0,00 53,23 

713100 Периодични порези на непокретности 263.000.000,00 106.351.000,00 0,00 40,44 
713300 Порези на заоставштину, наслеђе и поклон 15.000.000,00 4.782.000,00 0,00 31,88 
713400 Порези на финансијске и капиталне трансакције 41.050.000,00 8.958.000,00 0,00 21,83 
713000 ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ 319.050.000,00 120.091.000,00 0,00 37,64 
714400 Порези на појединачне услуге 100.000,00 0,00 0,00 0,00 
714500 Порези, таксе и накнаде на употребу добара 62.455.000,00 17.668.000,00 0,00 28,29 
714000 ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ 62.555.000,00 17.668.000,00 0,00 28,25 
716100 Други порези које искључиво плаћају предузећа 36.800.000,00 16.887.000,00 0,00 45,89 
716000 ДРУГИ ПОРЕЗИ 36.800.000,00 16.887.000,00 0,00 45,89 
732100 Текуће донације од међународних организација 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 
732200 Капиталне донације од међународних организација 18.710.000,00 0,00 0,00 0,00 
732000 ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 38.710.000,00 0,00 0,00 0,00 
733100 Текући трансфери од других нивоа власти 325.604.000,00 136.392.000,00 1.082.000,00 42,23 
733200 Капитални трансфери од других нивоа власти 3.691.000,00 0,00 0,00 0,00 
733000 ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ 329.295.000,00 136.392.000,00 1.082.000,00 42,23 
741100 Камате 660.000,00 236.000,00 0,00 35,76 
741500 Закуп непроизведене имовине 27.530.000,00 2.233.000,00 0,00 8,12 
741000 ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ 28.190.000,00 2.469.000,00 0,00 8,76 
742100 Приходи од продаје добара и услуга или закупа   38.310.000,00 8.362.000,00 1.728.000,00 26,34 
742200 Таксе и накнаде 30.400.000,00 5.047.000,00 0,00 16,61 
742300 Споредне продаје добара и услуга које врше државне 13.835.000,00 2.226.000,00 566.000,00 20,18 
742000 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА 82.545.000,00 15.635.000,00 2.294.000,00 21,72 
743300 Приходи од новчаних казни за прекршаје 9.100.000,00 6.343.000,00 0,00 69,71 
743900 Приходи од увећања целокупног пореског дуга 100.000,00 0,00 0,00 0,00 

743000 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА 
КОРИСТ 9.200.000,00 6.343.000,00 0,00 68,95 

744100 Текући добровољни трансфери од физичких и правних 
лица 19.728.000,00 9.966.000,00 550.000,00 53,31 

744200 Капитални добровољни трансфери 50.193.000,00 0,00 0,00 0,00 

744000 ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И 
ПРАВНИХ ЛИЦА 69.921.000,00 9.966.000,00 550.000,00 15,04 
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745100 Мешовити и неодређени приходи 14.930.000,00 2.954.000,00 150.000,00 20,79 
745000 МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ 14.930.000,00 2.954.000,00 150.000,00 20,79 
771100 Меморандумске ставке за рефундацију расхода 0,00 0,00 0,00 0,00 

771000 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ 
РАСХОДА 0,00 0,00 0,00 0,00 

772100 Меморандумске ставке за рефундацију расхода  0,00 0,00 0,00 0,00 

772000 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ 
РАСХОДА  0,00 0,00 0,00 0,00 

811100 Примања од продаје непокретности 1.800.000,00 782.000,00 0,00 43,45 
811000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ 1.800.000,00 782.00000 0,00 43,45 
812100 Примања од продаје покретне имовине 0,00 0,00 0,00 0,00 
812000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ 0,00 0,00 0,00 0,00 
823100 Примања од продаје робе за дању продају 1.410.000,00 0,00 144.000,00 10,22 
823000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ 1.410.000,00 0,00 144.000,00 10,22 
841100 Примања од продаје земљишта 15.000.000,00 1.392.000,00 0,00 9,28 
841000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ 15.000.000,00 1.392.000,00 0,00 9,28 
911400 Примања од задуживања од пословних банака у земљи 1.000,00 0,00 0,00 0,00 
911000 ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА  1.000,00 0,00 0,00 0,00 
921900 Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 

921000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 

Укупно:  1.455.974.000,00 525.389.000,00 4.220.000,00 36,38 
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НАЈВЕЋИ ПРИХОДИ 
За период: 01.01. - 30.06.2021. 

Р.бр. Конто Назив Износ 
1 711111 Порез на зараде 164.348.202 
2 733151 Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина 125.034.798 
3 713121 Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге 84.842.190 
4 713122 Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге 21.508.345 
5 716111 Комунална такса за истицање фирме на пословном простору 16.887.199 
6 711123 Порез на приходе од самосталних делатности 15.134.806 
7 733154 Текући наменски трансфери од Републике 11.357.682 
8 714513 Комунална такса за држање моторних друмских возила 11.298.131 
9 711191 Порез на остале приходе 11.014.953 

10 744151 Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица 9.965.888 
11 713421 Порез на пренос апсолутних права на непокретности 6.833.599 
12 713324 Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје 6.293.370 
13 742156 Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у 

предшк.уст. 
5.702.751 

14 713311 Порез на наслеђе и поклон по решењу ПУ 4.781.537 
15 714562 Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине 3.678.323 
16 711122 Порез на приходе од самосталних делатности 3.448.553 
17 745151 Остали приходи у корист нивоа општина 2.954.186 
18 742152 Приход од давања у закуп, на коришћење непокретности општине 2.486.052 
19 742255 Такса за озакоњење објеката у корист нивоа општина 2.472.000 
20 742351 Приходи коеје својом делатношћу остваре органи и организ. општина 2.225.610 
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II    Р А С Х О Д И 
 

Расходи и издаци буџета општине Неготин запериод  јануар-јун 2021. године износе 411.051.000динарa, односно 28,23% планом утврђених укупних средстава, од 
чега је извршење из текућих буџетских средстава 392.362.000 динара или 33,92% а извршење из осталих извора (трансферна средства, донације, сопствени приходи и вишак 
прихода)18.689.000 динара. Током првих шест месеци 2021. године буџет је имао трошкове и издатке за класичну буџетску потрошњу (плате, накнаде и додаци за запослене, 
материјални трошкови директних и индиректних корисника, дотације осталим буџетским корисницима и друго)  и за наменску потрошњу опредељену скупштинским 
одлукама – средства фондова за комуналну потрошњу, за инвестиције у комуналној сфери преко директних субвенција  и разних видова социјалних давања.             
  

Категорија расхода 41 – расходи за запослене, извршено је у износу од 126.482.000 динара, односно 46,47 % планске величине. 
 
Са групе конта 411 -  плате и додаци запослених, укупно пренета средства се односе на зараде запослених код директних корисника буџета-Скупштина општине, 

Председник општине, Општинско веће, Правобранилаштво општине и Општинска управа, као и на зараде и додатке индиректних корисника буџета и то: Дом 
културе,Народна библиотека, Музеј Крајине,Историјски архив,Предшколска установа “Пчелица”, Туристичка организација и две месне заједнице. Укупно утрошена средства 
по овом основу износе 105.093.000 динара,односно 48,16% од плана,  од чега 104.666.000 динара из буџетских средстава а 427.000 динара из осталих извора. 

Са групе конта 412 - социјални доприноси на терет послодавца, финансирана је обавеза послодаваца за доприносе за ПИОи допринос за здравствено осигурање и 
то укупно 17.480.000 динарa, од чега 17.427.000 динара из средстава буџета а 53.000 динара из осталих извора. Овако извршен расход представља 47,47% планске величине. 

Са групе конта 414 – социјална давања запосленима, укупно извршење износи1.177.000 динара, што чини 11,62% од плана. 
Са групе конта 415 – накнаде за запослене, извршени су расходи настали на име превоза на посао и са посла у износу од 618.000 динара из средстава буџета укупно 

за све кориснике, односно 32,28% плана.  
Са групе конта416 – награде запосленима и остали посебни расходи, извршење је2.114.000 динара, што представља 49,45% плана и односи се на исплату 

јубиларних награда запосленима. 
 
Категорија расхода 42 – коришћење услуга и роба, извршено је  у износу од  175.106.000 динара, односно  23,47% планске величине. 

 
Група конта 421 – стални трошкови- извршено је у износу од 42.551.000 динара. Средства за сталне трошкове коришћена су за плаћање: платног промета, 

енергетских  услуга, комуналних услуга, накнаде за одводњавање, услуга комуникације, трошкове осигурања и закуп имовине и опреме. Највећи део расхода ове групе 
односи се на обавезе плаћања јавне расвете  у износу од 19.700.000 динара. 

 
Група конта 422 -трошкови путовања- извршено  је у износу од 27.883.000динара, од тога за превоз ученика основних школа по уговору утрошено je 27.337.000 

динара. Са наведене групе конта плаћани су и: трошкови службених путовања у земљи и иностранству и трошкови путовања у оквиру редовног рада. 
 
Група конта 423 - услуге по уговору-  извршено је  у укупном износу од 38.490.000динара. Са ове групе конта из средстава буџета финансирани су трошкови за: 

административне услуге у износу од  4.115.000динара, компјутерске услуге у износу од 2.800.000динара, услуге образовања и усавршавања запослених у износу од 928.000 
динара, услуге информисања у износу од 1.285.000динара, стручне услуге у износу од 24.566.000 динара, услуге за домаћинство и угоститељство у износу од 398.000 динара, 
репрезентација у износу од 709.000 динара и  остале опште услуге у  износу од 3.178.000 динара. Наведени износи односе се на извршене расходе директних и индиректних 
корисника буџета општине Неготин. 

 
Група конта  424 – специјализоване услуге- извршено је у укупном износу од  34.023.000 динара и то за:услуге образовања, културе и спорта 62.000 динара.За 

медицинске услуге утрошено је 1.852.000 динара, од чега за исплату мртвозорства 424.000 динара, вештачења доктора судске медицине (уједи паса 
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луталица)1.219.000динара.За услуге очувања животне средине- геодетске услуге утрошено је укупно 4.104.000 динара, од чега за потребе комасације 3.672.000 динара. За 
остале специјализоване услуге утрошено је укупно 27.933.000 динара од чега је за ЈКП “Бадњево” Неготин, за чишћење града,утрошено15.902.000 динара. 

 
Група конта 425 - текуће поправке и одржавање- утрошено је укупно  22.554.000 динара, од чега је највећи расход за крпљење рупа на путевима општине Неготину 

износу од 9.966.000 динара(средства донације Elixir Прахово), за одржавање јавне расвете 3.014.000 динара и за зимско одржавање путева 3.190.000 динара и за одржавање 
вертикалне сигнализације 2.361.000 динара. 

 
Група конта 426 – материјал- утрошено је  укупно  9.605.000 динара и то за:административниматеријал 2.492.000динара, материјал за образовање и усавршавање 

запослених 341.000 динара, за набавку материјала за саобраћај 1.239.000 динара, материјал за образовање, културу и спорт 135.000 динара, материјал за хигијену 3.649.000 
динара и  материјал за посебне намене 1.592.000динара. 

 
Категорија расхода 44 – отплата камата и пратећи трошкови задуживања, плаћене су доспеле обавезе за камату по кредиту у износу од  197.000 динара, односно  

38,63 % планске величине. 
 

Категорија расхода 45 – субвенције, извршено је у износу од 1.819.000 динара, а односи се на постицајна средства из буџета за финансирање и унапређење пољопривреде 
општине Неготин, по Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Неготин за 2021. годину (“Сл. Лист општине 
Неготин”, бр.4/2021) 

 
Категорија расхода  46 - донације, дотације и трансфери,  обухвата донације и трансфере осталим нивоима власти.  Укупно извршење ове категотије расхода  

износи36.223.000 динара,или у обиму од  33,95 % планираног износа. 
 
У оквиру апропријације економске класификације 463 средства су пренета за финансирање материјалних трошкова  и за инвестициона улагања у одржавање зграда и 

набавку опреме основним и средњим школама у износу од 25.718.000 динара, Центру за социјални рад у износу од 8.838.000 динара и Дому “Станко Пауновић”Неготин 
средства у износу од 1.667.000 динара. 

 
Категорија расхода 47 – социјално осигурање и социјална заштита, извршена је укупном износу од  6.096.000 динара, што представља 32,36% плана.  
Група конта 472 – накнаде за социјалну заштиту из буџета –утрошено је за исплату материнског додатка 980.000 динара, студентских стипендија 301.000 динара, 

ученичких стипендија 1.120.000 динара, једнократне помоћи за новоређену децу 2.254.000 и помоћ избеглим лицима – куповина сеоских кућа и грађевинског материјала 
1.441.000 динара. 
 

Категорија расхода 48 – остали расходи, обухвата више различитих група расхода. Извршење ове категорије укупно износи 33.283.000 динара, што представља 
47,98 % плана.  

 
 Група конта 481 - дотације невладиним организацијама, укупно су пренета средства у износу од  24.899.000динара. За физичку културу пренета су средства у 

износу од  18.768.000 динара. Средства за физичку културу су планирана и пренета преко Спортског савеза и коришћена су за следеће намене: спортске клубове и спортске 
организације , плате радника у Спортском савезу,  такмичарски спорт-редовне активности клубова, школски и рекреативни спорт и манифестације, спортски објекти и 
терени. За активности Црвеног крста утрошено је 750.000 динара. За дотације политичким странкама пренето је 183.000 динарa. Удружењима и организацијама на основу 
закључених уговора по конкурсу пренета су средства у износу од 4.898.000 динара. 
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Група конта 482 – порези,обавезне таксе и казне, утрошена су средства у износу од 526.000 динара. Највећи трошак ове групе конта  у износу од 319.000 динара је 
обавеза за ПДВ за закуп пословног простора општине. 

Група конта 483 – новчане казне и пенали по решењу судова, утрошена су средства у износу од  7.778.000 динара, и то су расходи настали из обавезе по судским 
решењима која се односе на казне за уједе паса луталица. 

Група конта 484 – накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока, чине расходи у износу 80.000 
динара. 

 
Категорија расхода  51 – основна средства, укупно је извршено 19.042.000 динара, односно 35,78 % планске величине. 

 
Група конта 511- зграде и грађевински објекти- утрошена  су средства у износу  15.169.000 динараи то за реконструкцију водоводне мреже у улици Арчибалда 

Рајса 4.955.000 динара, за дечије игралиште у парку 3.678.000 динара, окончану ситуацију за зелену пијацу у граду 3.631.000 динара и разну пројектну документацију 
2.415.000 динара. 

 
Група  конта 512 - машине и опрема-  утрошено је  3.306.000 динара и то за намештај 812.000 динара, рачунарску опрему и штампаче 233.000 динара, телефоне 

2.000 динара, електронску опрему 57.000 динара, фотографску опрему 207.000 динара, опрему за домаћинство 104.000 динара, опрему за заштиту животне средине 1.763.000 
динара, опрему за образовање 107.000 динара и моторну опрему 21.000 динара. Издаци се односе на директне и индиректне кориснике буџета. 

Група конта 515 – нематеријална имовина – утрошено је 533.000 динара и то за компјутерски софвер 158.000 динара и набавку књига за библиотеку 375.000 
динара. 

 
Категорија расхода  52 – залихе, укупно је извршено 34.000 динара, односно 8,48% планске величине. Народна библиотека је утрошила за набавку робе за даљу 

продају. 
Категорија расхода 61 – отплата главнице,у посматраном периоду измирене су  доспеле рате кредита у износу од 12.804.000 динара. 

Табела плана и извршења  расхода и издатака по контима –збирна за све кориснике буџетских средстава општине Неготин за периодјануар - јун 2021. године 
 

Конто Опис План за 2021. 
Извршење  

из средстава  
буџета 

Извршење  
из осталих  

извора 

Проценат  
извршења 

411000 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 218.230.000 104.666.000 427.000 48,16 
412000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 36.823.000 17.427.000 53.000 47,47 
413000 НАКНАДЕ У НАТУРИ 762.000 0 0 0,00 
414000 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 10.136.000 1.177.000 0 11,62 
415000 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 1.976.000 618.000 0 32,28 
416000 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ 

РАСХОДИ 
4.275.000 2.114.000 0 49,45 

421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 104.689.000 42.055.000 496.000 40,65 
422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 73.730.000 27.561.000 322.000 37,82 
423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 99.511.000 37.972.000 518.000 38,68 
424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 178.712.000 33.505.000 518.000 19,04 
425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 249.108.000 12.131.000 10.423.000 9,06 
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426000 МАТЕРИЈАЛ 40.406.000 7.583.000 2.022.000 23,78 
441000 ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА 400.000 194.000 0 48,50 
444000 ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА 110.000 2.000 0 1,82 
451000 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ 

ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА 
4.000.000 0 0 0,00 

454000 СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА 33.010.000 1.819.000 0 5,51 
463000 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 106.694.000 35.948.000 275.000 33,95 
464000 ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА  ОБАВЕЗНО 

СОЦИЈАЛНО ОСИГУТАЊЕ 
2.800.000 0 0 0,00 

472000 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА 18.842.000 4.725.000 1.371.000 32,36 
481000 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 51.841.000 24.899.000 0 48,03 
482000 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ 1.915.000 519.000 7.000 27,47 
483000 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА 14.837.000 7.778.000 0 52,43 
484000 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ 

УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА 
500.000 80.000 0 16,00 

485000 НАКНАДЕ ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД 
СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА 

280.000 0 0 0,00 

499000 СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ 24.402.000 0 0 0,00 
511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 111.738.000 13.103.000 2.066.000 13,58 
512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 39.565.000 3.149.000 157.000 8,36 
515000 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 1.921.000 533.000 0 27,75 
523000 ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ 401.000 0 34.000 8,48 
541000 ЗЕМЉИШТЕ 1.860.000 0 0 0,00 
611000 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА 22.500.000 12.804.000 0 56,91 
 УКУПНО 1.455.974.000 392.362.000 18.689.000 28,23 

 
 

УТВРЂИВАЊЕ УКУПНОГ БУЏЕТСКОГ СУФИЦИТА,ОДНОСНО БУЏЕТСКОГ ДЕФИЦИТА,КАО 
И УКУПНОГ ФИСКАЛНОГ СУФИЦИТА,ОДНОСНО УКУПНОГ ФИСКАЛНОГ ДЕФИЦИТА 

 
Укупан фискални дефицит(буџетски дефицит коригован за трансакције у имовини и обавезама  
које су извршене у циљу спровођења фискалних политика ) за период јануар-јун 2021. године 
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ОБРАЧУН СУФИЦИТА / ДЕФИЦИТА  

у 000 дин. 

Ред.број   Опис Износ 

    А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА   
    1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине (кл. 7+8) 529.609 

   1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (класа 7)  у чему: 527.291 
1  - буџетска средства 523.215 
2  - сопствени приходи  
3  - приходи из осталих извора 4.076 
4  1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 8) 2.318 
   2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине (кл. 4+5) 398.247 
   2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ (класа 4) у чему: 379.205 
5  - текући буџетски расходи 362.773 
6  - расходи из сопствених прихода  
7  - расходи из осталих извора 16.432 
   2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 5) у 

чему: 
19.042 

8  - текући буџетски издаци 16.785 
9  - издаци из сопствених прихода  

10  - издаци из осталих извора 2.257 
   БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ ДЕФИЦИТ (кл. 7+8) - (кл. 4+5) 131.362 

11  Издаци за отплату главнице дуга(категорија 61) 12.804 
   УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ ДЕФИЦИТ (7+8) - (4+5) -61 118.558 
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ИЗВЕШТАЈ О МЕЂУНАРОДНИМ ДОНАЦИЈАМА 
 

Пројекат „Хајде да будемо јачи“,UNOPS SwissPROПрограм донације Социјално иновативни пројекат. , који се реализује у оквиру програма „Подршка Владе 
Швајцарске развоју општина кроз унапређење доброг управљања и социјалне укључености - Swiss PRO“, а спроводи га канцеларија Уједињених нација за пројектне услуге 
(UNOPS) у партнерству са Сталном конференцијом градова и општина (СКГО). 

Пројекат има за циљ пружање подршке деци са посебним потребама и сметњама у развоју окупљеним у удружењу „Дуга“ из Неготина као и генерално ширење 
свести о потребама и проблемима ове циљне групе.  

Стање на подрачуну 01.01.2021. године је 110.522,97 динара. 
Укупна вредност пројекта је 13.690,00 УСД, од тога директна донација износи 12.040,00долара, односно 87,95%, док је учешће општине 12,05%, 1.650 долара. 
Донатор је пренео 929,258,20 динара. Утрошено је 818.735,23 динара. Разлику је потребно вратити донатору.  
Учешће општине Неготин износи 144.950,00 динара.  
Средства у износу од 110.522,97 динара су враћена донатору 30.06.2021. године. 
Стање на наменском рачуну Пројекта 30.06.2021. године је 0,00 динара. 
Пројекат „Одрживи еколошки регион“ у оквиру ИПА ЦБЦ Програма прекограничне сарадње Бугарска – Србија.  
Циљ Пројекта је директно оријентисан на активности очувања природе. Људи биолошку разноликост не разумеју широко и као резултат тога је њен економски, 

социјални и еколошки значај често слабо препознат. Појединци такође морају бити свесни врста акција које могу да предузму у циљу очувања и одрживог коришћења 
биолошке разноликости. Различити сегменти друштва могу предузети различите акције у зависности од врсте активности над којима имају контролу или утицај. Тежећи 
томе, тренутним пројектом ће се успоставити услови за очување биолошке разноликости, као и за свест друштва у циљу фокусирања на ова „невидљива“ питања. 

Бугарска и Србија су једне од најбољих тачака у биодивирзитету Европе са приближно око 210 врста риба у Бугарској (без оних у Црном мору) и 125 риба у Србији. 
Ова богата биолошка разноликост подложна је утицајима великог спектра претњи као резултат људске активности и природних процеса који се одвијају у екосаставима. 
Претње укључују грађевинске активности, инфраструктурне пројекте, вађење ресурса, интензивирање-проширење пољопривреде, илегалну сечу, загађење животне средине, 
директно истребљење-експлоатацију, уношење страних инвазивних врста и климатске промене. Ово су проблеми на које је фокусиран тренутни пројекат и који имају за циљ 
њихово решавање путем успостављања мрестишта за врсте риба-са нагласком на јесетру, едукативног центра и спровођења комплекса активности на пољу заштите 
биодиверзитета. На овај начин ће заједничко погранично подручје заштитити своје наслеђе природе за будуће генерације. 
Пројектом је планирана да се уради студија са закључцима и препорукама за даље очување биодиверзитета реке Дунав у прекограничном региону. Такође је планирана и 
израда каталога на три језика. Да би се постигао циљ очувања биолошке разноликости у дунавском делу биће предузете различите мере за спровођење редовне и периодичне 
контроле рибарских пролаза који пролазе кроз контролне делове реке како би се утврдила стварна количине одређених врста вредне рибе, укључујући јесетре. Мерења ће се 
вршити на различитим сегментима у различитим сезонама како би се акумулирали статистички подаци како би се побољшала тачност мерења. Прикупљене информације 
биће обрађене помоћу савремених ГИС технологија које ће разрадити спољни стручњаци и софтверски архитекти. Пројектом је предвиђена и набавка брода за сакупљање 
рибе и отпада и специјалне опреме. У оквиру Пројектa je организован прекогранични форум. 

Укупна вредност пројекта је 253.544,23 еура, од чега је обавеза општине Неготин да учествује са 30.208,20 еура. 
Донатор је пренео 17.023,98 еура или 1.993.761,72 динара. Средства су утрошена.  
Општина Неготин је на име предфинансирања пренела средства у укупном износу од 17.526.450,97 динара, од чега је у 2021, години пренето 3.784.099,07 динара. 

Средства су утрошена на: 
 

 423100 -  административне услуге                                                   190.479,11 
 423200 – компјутерске услуге                                                       1.031.316,04 
 423400 – услуге информисања                                                       446.811,32 
 424900 – остале специјализоване услуге                                      352.739,10 
 512400 – опрема за заштиту животне средине                        1.762.753,50 
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Плаћене су услуге превођења са српског на бугарски и енглески (Истраживање и анализа, Програм ретких врста и преод Ѕаједничког акционог плана) у износу од 

190.479,11 динара.  
Плаћен је део израде ГИС система у износу од 1.031.316,04 динара. Плаћена је израда филма као и услуге објављивања у медијима, све у износу од 446.811,32 

динара.  
За трошкове организације догађаја, Еко форум и Финалну конференцију је потршено 352.739,10 динара. 
За опремање брода-чамца за чишћење отпада из реке набвљена је специјална опрема у износу од 1.762.753,50 динара. 
Стање на наменском рачуну Пројекта на дан 30.06.2021. године је 0,00 динара. 

 
  ИЗВЕШТАЈ О КРЕДИТИМА И ОТПЛАТИ ДУГА 
 

Општина Неготин је закључила 2017. године Уговор о дугорочном кредиту са Пословном банком – Societe Generale банка Београд, касније OTP банка, на износ од 
100.000.000,00 динара везан за евро по средњем курсу Народне банке Србије на дан преноса средстава, односно 840.105,99 евра, на који износ је Скупштина дала сагласност 
на задужење општине Неготин а на основу прибављеног мишљења од стране Министарства финансија - Управе за јавни дуг, који је одобрен на 100.000.000,00 динара.  
 Уговор о кредиту је закључен ради финансирања капиталних инвестиција – за реконструкцију и доградњу постојећег управног објекта са пратећим садржајем у 
функцији базена и партерно уређење у Неготину, за наставак реконструкције улица Милинкове, Даничићеве, Јована Чакширановића, Бранка Радичевића, Ике Костића, 
Бранка Перића од Бранка Радичевића до Вере Радосављевић, улице Браће Југовића, Доситејеве, Радета Недељковића, за реконструкцију саобраћајнице у улици Марка 
Орешковића, Старине Новака и Синише Станковића и за израду техничке документације за пројекат примењених хидрогеолошких истраживања, елаборат о резервама 
подземних вода, пројекат одрживог коришћења подземних вода на изворишту и пројекат за добијање водне дозволе. Кредит је одобрен са роком отплате од 5 година у коме је 
урачунат и период мировања отплате главнице кредита од 6 месеци почев од дана закључивања уговора. Исплата кредита врши се у месечним ратама у динарској 
противвредности по средњем курсу НБС на дан доспећа рате. До 30.06.2021. године плаћена је камата по основу овог кредита у износу од  194.000динара и главницa у износу 
од 12.804.000 динара. 
 

 
КОРИШЋЕЊЕ ТЕКУЋЕ И СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 
 
1. Текућа буџетска резерва 
 

На основу члана 8. Одлуке о о буџету општине Неготин за 2021. годину („Службени лист општине Неготин“, брoj 19/2020), део средстава у износу од 30.000.000,00динара 
издвојен је за текућу буџетску резерву. 

Средства текуће буџетске резерве коришћена су за непланиране сврхе за које нису биле утврђене апропријације и за сврхе где апропијације нису биле довољне. У 
току извештајног периода решењем Председника општине одобрена средства по овом основу коришћена су за повећање одређених апропријација и иста су објављена у 
Службеном листу општине Неготин. 

 
У овом периоду  пренета су средства  за следеће позиције у укупном износу од  10.598.000,00  динара и то: 
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БРОЈ РЕШЕЊА 

1. 250.000,00 83 130 5 512200 Обезбеђење додатних средстава Општинској управи општине 
Неготин- набавка административне опреме. 01 401-87/2021-II/04, 

17.02.2021. 
2. 

500.000,00 148 620 5 511300 
Обезбеђење додатних средстава Општинској управи општине 
Неготин- Пројекат “Изградња дечијег игралишта у градском 
парку”. 

01 401-88/2021- 
II/04, 17.02.2021. 

3. 
270.000,00 127 474 5 423500 

Обезбеђење додатних средстава Општинској управи општине 
Неготин- услуге менаџмента у оквиру програма прекограничне 
сарадње Бугарска-Србија. 

01 401-89/2021-II/04, 
18.02.2021. 

4. 200.000,00 78 130 5 425200 Обезбеђење додатних средстава Општинској управи општине 
Неготин- за текуће поправке и одржавање опреме. 01 401-180/2021- 

II/04, 16.03.2021. 
5. 56.000,00 247 160 5.04 425100 Обезбеђење додатних средстава Месној заједници Кобишница- 

трошкови радова на водоводу и канализацији. 01 401-181/2021- 
II/04, 16.03.2021. 

6. 21.000,00 252 160 5.04 512900 Обезбеђење додатних средстава Месној заједници Буковче- 
набавка хидрофора. 01 401-182/2021-II/04, 

16.03.2021. 
7. 202.000,00 165 920 5 463100 Обезбеђење додатних средстава Пољопривредној школи “Рајко 

Боснић” за набавку пумпе за црпљење бунарске воде. 01 401-185/2021-II/04, 
26.03.2021. 

8. 16.000,00 251 160 5.04 511300 Обезбеђење додатних средстава Месној заједници Прахово- 
трошкови стручног надзора над реконструкцијом фекалних пумпи. 01 401-193/2021-II/04, 

01.04.2021. 
9. 220.000,00 244 160 5.04 421400 Обезбеђење додатних средстава Месној заједници Кобишница- 

трошкови ел. енергије и комуникације. 01 401-195/2021-II/04, 
01.04.2021. 

10. 300.000,00 164 912 5 463100 Обезбеђење додатних средстава ОШ “Вук Караџић”-исплата 
јубиларних награда. 01 401-198/2021-II/04, 

09.04.2021. 
11. 35.000,00 164 912 5 463100 Обезбеђење додатних средстава ОШ “Вук Караџић”-пројектна 

документација за замену столарије. 01 401-198/2021-II/04, 
09.04.2021. 

12. 350.000,00 66 090 5 424900 Обезбеђење додатних средстава Општинској управи општине 
Неготин- подршка особама са инвалидитетом. 01 401-199/2021-II/04, 

13.04.2021. 
13. 102.000,00 219 820 5.03 416100 Обезбеђење додатних средстава Историјском архиву Неготин за 

исплату јубиларне награде. 01 401-200/2021-II/04, 
15.04.2021. 

14. 70.000,00 252 160 5.04 512200 Обезбеђење додатних средстава Месној заједници Мокрање- 01 401-203/2021-II/04, 
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набавка административне опреме. 19.04.2021. 
15. 599.000,00 121 451 5 425100 Обезбеђење додатних средстава Општинској управи општине 

Неготин- поправка коловоза и општинских неасвалтираних путева. 01 401-211/2021-II/04, 
11.05.2021. 

16. 598.000.00 116 443 5 425100 Обезбеђење додатних средстава Општинској управи општине 
Неготин- ревитализација пољских путева општине Неготин. 01 401-210/2021-II/04, 

11.05.2021. 
17. 2.300.000,00 77 130 5 424900 Обезбеђење додатних средстава Општинској управи општине 

Неготин- трошкови рушења бесправно изграђених објеката. 01 401-218/2021-II/04, 
14.05.2021. 

18. 
200.000,00 127 474 5 423500 

Обезбеђење додатних средстава Општинској управи општине 
Неготин- услуге менаџмента у оквиру програма прекограничне 
сарадње Бугарска-Србија. 

01 401-214/2021-II/04, 
13.05.2021. 

19. 

168.000,00 145/1 560 5 424600 
424900 

Обезбеђење додатних средстава Општинској управи општине 
Неготин- Пројекат “Пошумљавање у циљу заштите и очувања 
предеоног диверзитета у 2021. години на територији општине 
Неготин”. 

01 401-216/2021-II/04, 
14.05.2021. 

20. 

790.000,00 145/2 560 5 426500 

Обезбеђење додатних средстава Општинској управи општине 
Неготин- Пројекат “Пошумљавање у циљу заштите и очувања 
предеоног диверзитета у 2021. години на територији општине 
Неготин”. 

01 401-216/2021-II/04, 
14.05.2021. 

21. 
623.000,00 145/3 560 5 511300 

Обезбеђење додатних средстава Општинској управи општине 
Неготин- Пројекат “Реконструкција котларнице за централно 
грејање у објекту управне зграде Музеја Крајине у Неготину”. 

01 401-217/2021-II/04, 
14.05.2021. 

22. 420.000,00 222 820 5.03 423100 Обезбеђење додатних средстава Историјском архиву Неготин за 
исплату накнада за привремено повремене послове. 01 401-226/2021-II/04, 

20.05.2021. 
23. 

294.000,00 127 474 5 423100 
423400 

Обезбеђење додатних средстава Општинској управи општине 
Неготин- административне услуге и услуге информисања у оквиру 
програма прекограничне сарадње Бугарска-Србија. 

01 401-230/2021-II/04, 
21.05.2021. 

24. 
1.763.000,00 134 474 5 512400 

Обезбеђење додатних средстава Општинској управи општине 
Неготин- машине и опрема у оквиру програма прекограничне 
сарадње Бугарска-Србија. 

01 401-230/2021-II/04, 
21.05.2021. 

25. 65.000,00 165 920 5 463100 Обезбеђење додатних средстава Пољопривредној школи “Рајко 
Боснић” за трошкове комуналних услуга. 01 401-219/2021-II/04, 

18.05.2021. 
26. 42.000,00 247 160 5.04 425100 Обезбеђење додатних средстава Месној заједници Кобишница- 

трошкови одржавања сеоског водовода. 01 401-231/2021-II/04, 
21.05.2021. 

27. 70.000,00 165 920 5 463100 Обезбеђење додатних средстава Уметничкој школи “Стеван 
Мокрањац” за трошкове осигурања и специјализоване услуге. 01 401-243/2021-II/04, 

28.05.2021. 
28. 30.000,00 245 160 5.04 423900 Обезбеђење додатних средстава Месној заједници Сиколе- 

трошкови чишћења сеоске амбуланте. 01 401-239/2021-II/04, 
28.05.2021. 
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29. 44.000,00 164 912 5 463100 Обезбеђење додатних средстава ОШ “Павле Илић Вељко” 
Прахово-трошкови комуналних услуга. 01 401-240/2021-II/04, 

28.05.2021. 
 10.598.000,00     УКУПНО   

 
2. Стална буџетска резерва 
Одлуком о буџету општине Неготин за 2021.годину(“Сл.лист општине Неготин” број 19/2020), одобрена је апропријација  сталне буџетске резерве, утврђена као део 

средстава резерви и то у износу од 5.000.000,00 динара. У извештајном периоду средства нису трошена. 
Средства сталне буџетске резерве за 2021.годину утврђена су у складу са чланом 70. Закона о буџетском систему и чланом 9. Одлуке о буџету  општине Неготин за 

2021.годину, за намене отклањања последица ванредних околности, као што су земљотрес, поплава, суша, пожар, клизишта, снежни наноси, град, животињске и биљне 
болести, еколошка катастрофа и друге елементарне непогоде, односно други ванредни догађај који могу да угрозе живот и здравље људи или проузрокују штету већих 
размера. 

 
ПОСЕБАН  ДЕО 

 
УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ИЗВРШЕНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ У ПЕРИОДУ 

ЈАНУАР-ЈУН 2021.ГОДИНЕ ПРЕМА ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ 
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ОПИС План  Извршење 
из буџета 

Извршење 
из осталих 
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Гл
ав

а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=(12/9) 

1             СКУПШТИНА ОПШТИНЕ            

    2101         ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ 
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ           

    2101-0001         Програмска активност: Функционисање 
Скупштине           

      111       Функција: Извршни и законодавни органи           
      111 1 411   Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 3.190.000 1.563.000   1.563.000 49,00% 
      111 2 412   Социјални доприноси на терет послодавца 528.000 260.000   260.000 49,24% 
      111 3 414   Социјална давања запосленима 1.000 0   0 0,00% 
      111 4 415   Накнада трошкова за запослене 200.000 0   0 0,00% 
      111 5 421   Стални трошкови 50.000 0   0 0,00% 



Број 12  Страна 1355                       „Службени лист општине Неготин“                                 12.08.2021. 
 

      111 6 422   Трошкови путовања 30.000 0   0 0,00% 
      111 7 423   Услуге по уговору 5.200.000 2.264.000   2.264.000 43,54% 
      111 8 424   Специјализоване услуге 1.000 0   0 0,00% 
      111 9 426   Материјал 650.000 53.000   53.000 8,15% 
      111 10 472   Накнаде за социјалну заштиту из буџета 800.000 0   0 0,00% 
      111 11 481   Дотације невладиним организацијама 940.000 484.000   484.000 51,49% 
      111 12 482   Порези, обавезне таксе, казне и пенали 1.000 0   0 0,00% 
      111 13 483   Новчане казне и пенали по решењу судова 1.000 0   0 0,00% 

              Извори финансирања за Програмску 
активност 2101-0001:            

            01 Приходи из буџета 11.592.000 4.624.000   4.624.000 39,89% 
              Свега за програмску активност 2101-0001: 11.592.000 4.624.000   4.624.000 39,89% 
1             ЛОКАЛНИ ИЗБОРИ           

    2101         ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ 
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ           

    2101-0003         Програмска активност:Подршка раду  
извршних органа власти и скупштине           

      160       Функција: Опште јавне услуге некласификоване 
на другом месту           

      160 14 421   Стални трошкови 200.000 0   0 0,00% 
      160 15 422   Трошкови путовања 40.000 0   0 0,00% 
      160 16 423   Услуге по уговору 6.210.000 0   0 0,00% 
      160 17 426   Материјал 350.000 0   0 0,00% 

              Извори финансирања за Програмску 
активност 2101-0003:           

            01 Приходи из буџета 6.800.000 0   0 0,00% 
              Свега за програмску активност 2101-0003: 6.800.000 0   0 0,00% 
              Извори финансирања за Програм 16:           
            01 Приходи из буџета 18.392.000 4.624.000   4.624.000 25,14% 
              Свега за Програм 16: 18.392.000 4.624.000   4.624.000 25,14% 
              Извори финансирања за Раздео 1:           
            01 Приходи из буџета 18.392.000 4.624.000   4.624.000 25,14% 
              Свега за Раздео 1: 18.392.000 4.624.000   4.624.000 25,14% 
2             ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ           
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    2101         ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ 
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ           

    2101-0002         Програмска активност: Функционисање 
извршних органа           

      111       Функција: Извршни и законодавни органи           
      111 18 411   Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 6.700.000 2.233.000   2.233.000 33,33% 
      111 19 412   Социјални доприноси на терет послодавца 1.090.000 372.000   372.000 34,13% 
      111 20 414   Социјална давања запосленима 1.000 0   0 0,00% 
      111 21 415   Накнада трошкова за запослене 1.000 0   0 0,00% 
      111 22 416   Награде запосленима и остали посебни расходи 1.000 0   0 0,00% 
      111 23 421   Стални трошкови 11.800.000 2.360.000   2.360.000 20,00% 
      111 24 422   Трошкови путовања 250.000 0   0 0,00% 
      111 25 423   Услуге по уговору 5.600.000 1.695.000   1.695.000 30,27% 
      111 26 424   Специјализоване услуге 200.000 110.000   110.000 55,00% 
      111 27 426   Материјал 550.000 0   0 0,00% 
      111 28 482   Порези, обавезне таксе, казне и пенали 1.000 0   0 0,00% 
      111 29 483   Новчане казне и пенали по решењу судова 1.000 0   0 0,00% 

      111 30 485   Накнаде штете за повреде или штету нанету од 
стране државних органа 100.000 0   0 0,00% 

              Извори финансирања за Програмску 
активност 2101-0002:           

            01 Приходи из буџета 26.295.000 6.770.000   6.770.000 25,75% 
              Свега за програмску активност 2101-0002: 26.295.000 6.770.000   6.770.000 25,75% 
              Извори финансирања за Програм 16:           
            01 Приходи из буџета 26.295.000 6.770.000   6.770.000 25,75% 
              Свега за Програм 16: 26.295.000 6.770.000   6.770.000 25,75% 
              Извори финансирања за Раздео 2:           
            01 Приходи из буџета 26.295.000 6.770.000   6.770.000 25,75% 
              Свега за Раздео 2: 26.295.000 6.770.000   6.770.000 25,75% 
3             ОПШТИНСКО  ВЕЋЕ           

    2101         ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ 
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ           

    2101-0002         Програмска активност:  Функционисање 
извршних органа           

      111       Функција: Извршни и законодавни органи           
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      111 31 411   Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 2.780.000 1.378.000   1.378.000 49,57% 
      111 32 412   Социјални доприноси на терет послодавца 480.000 229.000   229.000 47,71% 
      111 33 414   Социјална давања запосленима 1.000 0   0 0,00% 
      111 34 415   Накнада трошкова за запослене 1.000 0   0 0,00% 
      111 35 416   Награде запосленима и остали посебни расходи 1.000 0   0 0,00% 
      111 36 421   Стални трошкови 30.000 0   0 0,00% 
      111 37 422   Трошкови путовања 50.000 2.000   2.000 4,00% 
      111 38 423   Услуге по уговору 1.500.000 769.000   769.000 51,27% 
      111 39 424   Специјализоване услуге 3.200.000 1.219.000   1.219.000 38,09% 
      111 40 426   Материјал 250.000 18.000   18.000 7,20% 
      111 41 482   Порези, обавезне таксе, казне и пенали 1.000 0   0 0,00% 
      111 42 483   Новчане казне и пенали по решењу судова 1.000 0   0 0,00% 

      111 43 485   Накнаде штете за повреде или штету нанету од 
стране државних органа 50.000 0   0 0,00% 

              Извори финансирања за Програмску 
активност 2101-0002:           

            01 Приходи из буџета 8.345.000 3.615.000   3.615.000 43,32% 
              Свега за програмску активност 2101-0002: 8.345.000 3.615.000   3.615.000 43,32% 
              Извори финансирања за Програм 16:           
            01 Приходи из буџета 8.345.000 3.615.000   3.615.000 43,32% 
              Свега за Програм 16: 8.345.000 3.615.000   3.615.000 43,32% 
              Извори финансирања за Раздео 3:           
            01 Приходи из буџета 8.345.000 3.615.000   3.615.000 43,32% 
              Свега за Раздео 3: 8.345.000 3.615.000   3.615.000 43,32% 

4             ПРАВОБРАНИЛАШТВО ОПШТИНЕ 
НЕГОТИН           

    0602         ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ           

    0602-0004         Програмска активност:Општинско 
правобранилаштво           

      330       Функција: Судови           
      330 44 411   Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 1.470.000 727.000   727.000 49,46% 
      330 45 412   Социјални доприноси на терет послодавца 260.000 121.000   121.000 46,54% 
      330 46 413   Накнаде у натури 5.000 0   0 0,00% 
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      330 47 414   Социјална давања запосленима 1.000 0   0 0,00% 
      330 48 415   Накнада трошкова за запослене 1.000 0   0 0,00% 
      330 49 416   Награде запосленима и остали посебни расходи 1.000 0   0 0,00% 
      330 50 421   Стални трошкови 30.000 0   0 0,00% 
      330 51 422   Трошкови путовања 40.000 0   0 0,00% 
      330 52 423   Услуге по уговору 10.000 0   0 0,00% 
      330 53 426   Материјал 78.000 48.000   48.000 61,54% 
      330 54 482   Порези, обавезне таксе, казне и пенали 2.000 0   0 0,00% 
      330 55 483   Новчане казне и пенали по решењу судова 5.000 0   0 0,00% 

              Извори финансирања за Програмску 
активност 0602-0004:           

            01 Приходи из буџета 1.903.000 882.000   882.000 46,35% 
              Свега за програмску активност 0602-0004: 1.903.000 882.000   882.000 46,35% 

              Извори финансирања за Програм 15:           
            01 Приходи из буџета 1.903.000 882.000   882.000 46,35% 
              Свега за Програм 15: 1.903.000 882.000   882.000 46,35% 
              Извори финансирања за Раздео 4:           
            01 Приходи из буџета 1.903.000 882.000   882.000 46,35% 

              Свега за Раздео 4: 1.903.000 882.000   882.000 46,35% 
5             ОПШТИНСКА  УПРАВА           

    0901         ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА 
ЗАШТИТА           

    0901-0006         Програмска активност: Подршка деци и 
породици са децом           

      040       Функција: Породица и деца           

      040 56 472   Накнаде за социјалну заштиту из буџета-за 
новорођену децу и децу ометену у развоју 8.000.000 3.215.000 0 3.215.000 40,19% 

    7001         
Пројекат: Суфинансирање мера популационе 
политике јединица локалне самоуправе у РС у 
2021. години" 

          

      040       Функција: Породица и деца            
      040 57 423   Услуге по уговору 350.000 0 0 0 0,00% 
      040 58 511   Зграде и грађевински објекти 3.524.000 0 0 0 0,00% 
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              Извори финансирања за пројекат 7001:           

            01 Приходи из буџета 1.128.000 3.215.000   3.215.000 285,02% 

            07 Трансфери од других нивоа власти 2.746.000   0 0 0,00% 

              Свега за пројекат 7001: 3.874.000 3.215.000 0 3.215.000 82,99% 
              Извори финансирања за функцију 040:           
            01 Приходи из буџета 9.128.000 3.215.000   3.215.000 35,22% 
            07 Трансфери од других нивоа власти 2.746.000 0 0 0 0,00% 

            15 Неутрошена средства донација,помоћи и 
трансфера  из ранијих година 0 0 0 0 0,00% 

              Свега за функцију 040: 11.874.000 3.215.000 0 3.215.000 27,08% 

    0901-0002         
Програмска активност: Породични и домски 
смештај,прихватилишта и друге врсте 
смештаја 

          

      070       Функција: Социјална помоћ некласификована на 
другом месту           

      070 59 421   Стални трошкови 10.000 0   0 0,00% 
      070 60 424   Специјализоване услуге 1.000.000 0   0 0,00% 

      070 61 472   Накнаде за социјалну заштиту из буџета 6.955.000 70.000 1.371.000 1.441.000 20,72% 

              Извори финансирања за функцију 070:           

            01 Приходи из буџета 1.510.000 70.000   70.000 4,64% 

            07 Трансфери од других нивоа власти 3.700.000   42.000 42.000 1,14% 

            13 Нераспоређени вишак прихода и примања из 
ранијих година 2.755.000   1.329.000 1.329.000 0,00% 

              Свега за функцију 070: 7.965.000 70.000 1.371.000 1.441.000 18,09% 
              ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД           

    0901-0001         Програмска активност: Једнократне помоћи и 
други облици помоћи           
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      090       Функција: Социјална заштита некласификована 
на другом месту           

      090 62 463   Текући  трансфери осталим нивоима власти 19.715.000 8.563.000 275.000 8.838.000 44,83% 

              Извори финансирања за функцију 090:           

            01 Приходи из буџета 16.000.000 8.563.000   8.563.000 53,52% 

            07 Трансфери од других нивоа власти 2.200.000   0 2.200.000 100,00% 

            13 Нераспоређени вишак прихода и примања из 
ранијих година 1.515.000   275.000 275.000 18,15% 

              Свега за функцију 090: 19.715.000 8.563.000 275.000 8.838.000 44,83% 

    0901-0001         Програмска активност: Једнократне помоћи и 
други облици помоћи           

      090       Функција: Социјална заштита некласификована 
на другом месту           

      090 63 481   Дотације невладиним организацијама 7.000.000 3.847.000 0 3.847.000 54,96% 
              Извори финансирања за функцију 090:           

            01 Приходи из буџета 7.000.000 3.847.000 0 3.847.000 54,96% 

              Свега за функцију 090: 7.000.000 3.847.000 0 3.847.000 54,96% 

    0901-0003         Програмска активност: Дневне услуге у 
заједници           

      090       Функција: Социјална заштита некласификована 
на другом месту           

      090 64 463   Текући  трансфери осталим нивоима власти 4.312.000 1.667.000   1.667.000 38,66% 

              Извори финансирања за функцију 090:           

            01 Приходи из буџета 2.000.000 1.667.000   1.667.000 83,35% 
            07 Трансфери од других нивоа власти 2.000.000 0 0 0 0,00% 

            13 
Нераспоређени вишак прихода и примања из 
ранијих година 312.000 0 0 0 0,00% 

              Свега за функцију 090: 4.312.000 1.667.000 0 1.667.000 38,66% 

    0901-0005         Програмска активност: Подршка реализацији 
програма Црвеног крста           
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      090       Функција: Социјална заштита некласификована 
на другом месту           

      090 65 481   Дотације невладиним организацијама 1.000.000 750.000 0 750.000 75,00% 
              Извори финансирања за функцију 090:           
            01 Приходи из буџета 1.000.000 750.000 0 750.000 75,00% 
              Свега за функцију 090: 1.000.000 750.000 0 750.000 75,00% 

    0901-0008         Програмска активност: Подршка особама са 
инвалидитетом           

      090       Функција: Социјална заштита некласификована 
на другом месту           

      090 66 424   Специјализоване услуге 1.164.000 655.000 0 655.000 56,27% 

              Извори финансирања за функцију 090:           
            01 Приходи из буџета 750.000 655.000 0 655.000 87,33% 
            07 Трансфери од других нивоа власти 414.000 0 0 0 0,00% 

              Свега за функцију 090: 1.164.000 655.000 0 655.000 56,27% 

              Извори финансирања за функцију 090:           

            01 Приходи из буџета 26.750.000 15.482.000   15.482.000 57,88% 
            07 Трансфери од других нивоа власти 4.614.000   0 0 0,00% 

            13 Нераспоређени вишак прихода и примања из 
ранијих година 1.827.000   275.000 275.000 15,05% 

              Свега за функцију 090: 26.750.000 15.482.000 275.000 15.757.000 58,90% 
              Извори финансирања за Програм 11:           
            01 Приходи из буџета 37.388.000 18.767.000   18.767.000 50,20% 
            07 Трансфери од других нивоа власти 13.815.000 0 42.000 42.000 0,30% 

            13 Нераспоређени вишак прихода и примања из 
ранијих година 1.827.000 0 1.604.000 1.604.000 87,79% 

              Свега за Програм 11: 53.030.000 18.767.000 1.646.000 20.413.000 38,49% 

    0602         ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ           

    0602-0001         Програмска активност: Функционисање 
локалне самоуправе и градских општина           
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      111       Функција: Извршни и законодавни органи           

      111 67 483   Новчане казне и пенали по решењу судова 3.000.000 0 0 0 0,00% 

              Извори финансирања за функцију 111:           

            01 Приходи из буџета 3.000.000 0   0 0,00% 

              Свега за функцију 111: 3.000.000 0 0 0 0,00% 

    0602-0001         Програмска активност: Функционисање 
локалне самоуправе и градских општина           

      130       Функција: Опште  услуге           

      130 68 411   Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 89.300.000 44.482.000   44.482.000 49,81% 
      130 69 412   Социјални доприноси на терет послодавца 15.000.000 7.406.000   7.406.000 49,37% 
      130 70 413   Накнаде у натури 300.000 0   0 0,00% 
      130 71 414   Социјална давања запосленима 5.000.000 742.000   742.000 14,84% 

      130 72 415   Накнада трошкова за запослене 1.000.000 441.000   441.000 44,10% 

      130 73 416   Награде запосленима и остали посебни расходи 2.000.000 589.000   589.000 29,45% 
      130 74 421   Стални трошкови 13.000.000 7.458.000   7.458.000 57,37% 
      130 75 422   Трошкови путовања 360.000 112.000   112.000 31,11% 
      130 76 423   Услуге по уговору 28.000.000 22.236.000   22.236.000 79,41% 
      130 77 424   Специјализоване услуге 9.550.000 1.007.000   1.007.000 10,54% 
      130 78 425   Текуће поправке и одржавање 5.912.000 865.000   865.000 14,63% 
      130 79 426   Материјал 7.200.000 3.571.000   3.571.000 49,60% 
      130 80 482   Порези, обавезне таксе, казне и пенали 600.000 178.000   178.000 29,67% 

      130 81 485   Накнаде штете за повреде или штету нанету од 
стране државних органа 100.000 0   0 0,00% 

      130 82 511   Зграде и грађевински објекти 1.400.000 0   0 0,00% 
      130 83 512   Машине и опрема 1.250.000 1.132.000   1.132.000 90,56% 
      130 84 515   Нематеријална основна средства 600.000 157.000   157.000 26,17% 
              Извори финансирања за функцију 130:           
            01 Приходи из буџета 178.140.000 90.376.000   90.376.000 50,73% 
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            13 Нераспоређени вишак прихода и примања из 
ранијих година 2.432.000 0 0 0 0,00% 

              Свега за функцију 130: 180.572.000 90.376.000 0 90.376.000 50,05% 
              Извори финансирања за Програм 15:           
            01 Приходи из буџета 181.140.000 90.376.000   90.376.000 49,89% 

            13 Нераспоређени вишак прихода и примања из 
ранијих година 2.432.000 0 0 0 0,00% 

              Свега за Програм 15: 183.572.000 90.376.000 0 90.376.000 49,23% 

              КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ           

    1301         ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И 
ОМЛАДИНЕ           

    1301-0005         Програмска активност: Спровођење 
омладинске политике           

      133       Функција: Остале опште услуге           

      133 85 422   Трошкови путовања 10.000 0   0 0,00% 

      133 86 423   Услуге по уговору 350.000 0   0 0,00% 
      133 87 424   Специјализоване услуге 70.000 0   0 0,00% 

      133 88 426   Материјал 60.000 0   0 0,00% 

      133 89 512   Машине и опрема 10.000 0   0 0,00% 

              Извори финансирања за функцију 133:           
            01 Приходи из буџета 500.000 0   0 0,00% 
              Свега за функцију 133: 500.000 0   0 0,00% 
              Извори финансирања за Програм 14:           
            01 Приходи из буџета 500.000 0   0 0,00% 
              Свега за Програм 14: 500.000 0   0 0,00% 
5             СРЕДСТВА ЗА ДРУГЕ ПОТРЕБЕ           

    0602         ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ           

    0602-0001         Програмска активност: Функционисање           
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локалне самоуправе и градских општина 

      160       Функција: Опште јавне услуге које нису 
класификоване на другом месту            

      160 90 421   Стални трошкови 1.500.000 568.000   568.000 37,87% 
      160 91 482   Порези, обавезне таксе, казне и пенали 800.000 323.000   323.000 40,38% 
              Извори финансирања за функцију 160:           

            01 Приходи из буџета 2.300.000 891.000   891.000 38,74% 

              Свега за функцију 160: 2.300.000 891.000   891.000 38,74% 

    0602-0009         Програмска активност: Текућа буџетска 
резерва           

      160       Функција:Опште  јавне услуге некласификоване 
на другом месту           

      160 92 499   Средства резерве 19.402.000 0   0 0,00% 
              Извори финансирања за функцију 160:           
            01 Приходи из буџета 19.402.000 0   0 0,00% 
              Свега за функцију 160: 19.402.000 0   0 0,00% 

    0602-0010         Програмска активност: Стална буџетска 
резерва           

      160       Функција:Опште  јавне услуге некласификоване 
на другом месту           

      160 93 499   Средства резерве 5.000.000 0   0 0,00% 
              Извори финансирања за функцију 160:           
            01 Приходи из буџета 5.000.000 0   0 0,00% 
              Свега за функцију 160: 5.000.000 0   0 0,00% 
              Извори финансирања за Програм 15:           

            01 Приходи из буџета 26.702.000 891.000   891.000 3,34% 

              Свега за Програм 15: 26.702.000 891.000   891.000 3,34% 

    1501         ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ 
РАЗВОЈ           

    1501-0002         Програмска активност: Мере активне 
политике запошљавања           
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      160       Функција: Опште јавне услуге некласификоване 
на другом месту           

      160 94 464   Дотације организацијама обавезног социјалног 
осигурања 800.000 0   0 0,00% 

              Извори финансирања за функцију 160:           
            01 Приходи из буџета 800.000 0   0 0,00% 

              Свега за функцију 160: 800.000 0   0 0,00% 

    1501-0003         Програмска активност: Подршка економском 
развоју и промоцији предузетништва           

      160       Функција: Опште јавне услуге некласификоване 
на другом месту           

      160 95 454   Субвенције  приватним предузећима  100.000 0   0 0,00% 

      160 96 464   Дотације организацијама обавезног социјалног 
осигурања 1.200.000 0   0 0,00% 

              Извори финансирања за функцију 160:           
            01 Приходи из буџета 1.300.000 0   0 0,00% 

              Свега за функцију 160: 1.300.000 0   0 0,00% 

              Извори финансирања за Програм 3:           
            01 Приходи из буџета 2.100.000 0   0 0,00% 
              Свега за Програм 3: 2.100.000 0   0 0,00% 

    0602         ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ           

    0602-0003         Програмска активност: Сервисирање јавног 
дуга           

      170       Функција: Трансакције јавног  дуга           
      170 97 441   Отплата домаћих камата 400.000 195.000   195.000 48,75% 
      170 98 444   Пратећи трошкови задуживања 100.000 2.000   2.000 2,00% 
      170 99 611   Отплата главнице домаћим кредиторима 22.500.000 12.804.000   12.804.000 56,91% 

              Извори финансирања за функцију 170:           

            01 Приходи из буџета 23.000.000 13.001.000   13.001.000 56,53% 
              Свега за функцију 170: 23.000.000 13.001.000   13.001.000 56,53% 
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    0602-0014         Програмска активност: Управљање у 
ванредним ситуацијама           

      220       Функција: Цивилна одбрана           
      220 100 423   Услуге по уговору 1.300.000 36.000   36.000 2,77% 
      220 101 424   Специјализоване услуге 3.400.000 0   0 0,00% 
      220 102 425   Текуће поправке и одржавање 50.000 0   0 0,00% 
      220 103 426   Материјал 2.800.000 1.126.000   1.126.000 40,21% 

      220 104 511   Зграде и грађевински објекти 50.000 0   0 0,00% 

      220 105 512   Машине и опрема 100.000 54.000   54.000 54,00% 
              Извори финансирања за функцију 220:           
            01 Приходи из буџета 7.700.000 1.216.000   1.216.000 15,79% 
              Свега за функцију 220: 7.700.000 1.216.000   1.216.000 15,79% 

    0602-0014         Програмска активност: Управљање у 
ванредним ситуацијама           

      320       Функција:Услуге противпожарне заштите           

      320 106 484   Накнаде штете настале услед елементарних 
непогода 500.000 80.000   80.000 16,00% 

              Извори финансирања за функцију 320:           
            01 Приходи из буџета 500.000 80.000   80.000 16,00% 
              Свега за функцију 320: 500.000 80.000   80.000 16,00% 

    0602-0001         Програмска активност: Функционисање 
локалне самоуправе и градских општина           

      360       Функција: јавни ред и безбедност            

      360 107 511   Зграде и грађевински објекти 200.000 56.000   56.000 28,00% 

      360 108 512   Машине и опрема 2.000.000 0   0 0,00% 
              Извори финансирања за функцију 360:           
            01 Приходи из буџета 2.200.000 56.000   56.000 2,55% 

              Свега за функцију 360: 2.200.000 56.000   56.000 2,55% 

              Извори финансирања за Програм 15:           
            01 Приходи из буџета 33.400.000 14.353.000   14.353.000 42,97% 
              Свега за Програм 15: 33.400.000 14.353.000   14.353.000 42,97% 
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    0101         ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ 
РАЗВОЈ           

    0101-0001         

Програмска активност: Подршка за 
спровођење пољопривредне политике у 
локалној заједници-Комасација на подручју 
дела КО  Рајац и Смедовац, КО Речка и 
Чубра,КО  Вељково, Мокрање и Рогљево и КО  
Тамнич  

          

      421       Функција: Пољопривреда       0   
      421 109 423   Услуге по уговору 2.063.000 806.000   806.000 39,07% 
      421 110 424   Специјализоване услуге 66.550.000 8.172.000   8.172.000 12,28% 

      421 111 454   Субвенције приватним предузећима 17.500.000 1.176.000   1.176.000 6,72% 

      421 112 481   Дотације невладиним организацијама  2.500.000 1.050.000   1.050.000 42,00% 
      421 113 511   Зграде и грађевински објекти 2.000 0   0 0,00% 
              Извори финансирања за функцију 421:           

            01 Приходи из буџета 50.195.000 11.204.000   11.204.000 22,32% 

            07 Трансфери од других нивоа власти 38.420.000   0 0 0,00% 
              Свега за функцију 421: 88.615.000 11.204.000 0 11.204.000 12,64% 
              Извори финансирања за Програм 5:           
            01 Приходи из буџета 50.195.000 11.204.000   11.204.000 22,32% 
            07 Трансфери од других нивоа власти 38.420.000 0 0 0 0,00% 
              Свега за Програм 5: 88.615.000 11.204.000 0 11.204.000 12,64% 

    0501         ПРОГРАМ 17: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ 
И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ           

    0501-0001         Програмска активност: Енергетски менаџмент           
      436       Функција: Остала енергија           
      436 114 511   Зграде и грађевински објекти 300.000 0   0 0,00% 
              Извори финансирања за функцију 436:           
            01 Приходи из буџета 300.000 0   0 0,00% 

              Свега за функцију 436: 300.000 0   0 0,00% 

              Извори финансирања за функцију 436:           
            01 Приходи из буџета 300.000 0   0 0,00% 
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              Свега за функцију 436: 300.000 0   0 0,00% 
              Извори финансирања за Програм 17:           
            01 Приходи из буџета 300.000 0   0 0,00% 
              Свега за Програм 17 300.000 0   0 0,00% 

    0602         ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ           

    0602-0002         Програмска активност: Функционисање 
месних заједница           

      443       Функција: Изградња           
      443 115 424   Специјализоване услуге 200.000 4.000   4.000 2,00% 
      443 116 425   Текуће поправке и одржавање 71.931.000 1.565.000   1.565.000 2,18% 
      443 117 511   Зграде и грађевински објекти 2.000.000 234.000   234.000 11,70% 

      443 118 512   Машине и опрема 100.000 0   0 0,00% 

              Извори финансирања за функцију 443:           

            01 Приходи из буџета 17.898.000 1.803.000   1.803.000 10,07% 

            08 Добровољни трансфери од физичких и правних 
лица 50.000.000   0 0 0,00% 

            13 Нераспоређени вишак прихода и примања из 
ранијих година 6.333.000   0 0 0,00% 

              Свега за функцију 443: 74.231.000 1.803.000 0 1.803.000 2,43% 
              Извори финансирања за Програм 15:           
            01 Приходи из буџета 17.898.000 1.803.000   1.803.000 10,07% 

            08 Добровољни трансфери од физичких и правних 
лица 50.000.000   0 0   

            13 Нераспоређени вишак прихода и примања из 
ранијих година 6.333.000   0 0 0,00% 

              Свега за Програм 15: 74.231.000 1.803.000 0 1.803.000 2,43% 

    0701         
ПРОГРАМ 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА 
САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА 
ИНФРАСТРУКТУРА 

          

    0701-0002         Програмска активност: Управљање и 
одржавање саобраћајне инфраструктуре           
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      451       Функција: Друмски саобраћај           

      451 119 423   Услуге по уговору 6.000.000 2.833.000 0 2.833.000 47,22% 

      451 120 424   Специјализоване услуге 1.000.000 500.000 0 500.000 50,00% 

      451 121 425   Текуће поправке и одржавање 124.791.000 2.661.000 9.966.000 12.627.000 10,12% 

      451 122 511   Зграде и грађевински објекти 7.487.000 14.000 0 14.000 0,19% 
              Извори финансирања за функцију 451:           
            01 Приходи из буџета 107.599.000 6.008.000   6.008.000 5,58% 

            08 Добровољни трансфери од физичких и правних 
лица 9.966.000   9.966.000 9.966.000 100,00% 

            13 Нераспоређени вишак прихода и примања из 
ранијих година 21.713.000   0 0 0,00% 

              Свега за функцију 451: 139.278.000 6.008.000 9.966.000 15.974.000 11,47% 

    0701-0004         Програмска активност: Јавни градски и 
приградски превоз путника            

      451       Функција: Друмски саобраћај           

      451 123 422   Трошкови путовања 70.000.000 27.338.000 0 27.338.000 39,05% 

              Извори финансирања за функцију 451:           

            01 Приходи из буџета 70.000.000 27.338.000 0 27.338.000 39,05% 

              Свега за функцију 451: 70.000.000 27.338.000 0 27.338.000 39,05% 

    5001         Пројекат: Реконструкција платоа иза 
Матијевића           

      451       Функција: Друмски саобраћај           
      451 124 511   Зграде и грађевински објекти 15.000.000 0 0 0 0,00% 
              Извори финансирања за пројекат  5001:           
            01 Приходи из буџета 15.000.000 0 0 0 0,00% 
              Свега за пројекат  5001: 15.000.000 0 0 0 0,00% 
              Извори финансирања за функцију 451:           
            01 Приходи из буџета 192.599.000 33.346.000   33.346.000 17,31% 
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            08 Добровољни трансфери од физичких и правних 
лица 9.966.000   9.966.000 9.966.000 100,00% 

            13 Нераспоређени вишак прихода и примања из 
ранијих година 21.713.000   0 0 0,00% 

              Свега за функцију 451: 224.278.000 33.346.000 9.966.000 43.312.000 19,31% 
              Извори финансирања за Програм 7:           

            01 Приходи из буџета 192.599.000 33.346.000   33.346.000 17,31% 

            08 Добровољни трансфери од физичких и правних 
лица 9.966.000   9.966.000 9.966.000 100,00% 

            13 Нераспоређени вишак прихода и примања из 
ранијих година 21.713.000   0 0 0,00% 

              Свега за Програм 7: 224.278.000 33.346.000 9.966.000 43.312.000 19,31% 
              ДОНАЦИЈЕ           

    1501         ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ 
РАЗВОЈ           

    1501-0001         Програмска активност:Унапређење 
привредног и инвестиционог амбијента           

      474       Функција: Вишенаменски развојни пројекти           
      474 125 421   Стални трошкови 600.000 0 0 0 0,00% 

      474 126 422   Трошкови путовања 1.100.000 0 0 0 0,00% 

      474 127 423   Услуге по уговору 7.254.000 2.213.000 0 2.213.000 30,51% 

      474 128 424   Специјализоване услуге 1.700.000 353.000 0 353.000 20,76% 
      474 129 425   Текуће поправке и одржавање 5.100.000 0 0 0 0,00% 
      474 130 426   Материјал 2.200.000 0 0 0 0,00% 
      474 131 444   Пратећи трошкови задуживања 10.000 0 0 0 0,00% 
      474 132 482   Порези, обавезне таксе, казне и пенали 10.000 0 0 0 0,00% 
      474 133 511   Зграде и грађевински објекти 10.500.000 0 0 0 0,00% 
      474 134 512   Машине и опрема 27.763.000 1.763.000 0 1.763.000 6,35% 
              Извори финансирања за функцију 474:           

            01 Приходи из буџета 17.527.000 4.329.000   4.329.000 24,70% 



Број 12  Страна 1371                       „Службени лист општине Неготин“                                 12.08.2021. 
 

            06 Донације од међународних организација 38.710.000   0 0 0,00% 

              Свега за функцију 474: 56.237.000 4.329.000 0 4.329.000 7,70% 
              Извори финансирања за Програм 3:           
            01 Приходи из буџета 17.527.000 4.329.000   4.329.000 24,70% 

            06 Донације од међународних организација 38.710.000   0 0 0,00% 

              Свега за Програм 3 56.237.000 4.329.000 0 4.329.000 7,70% 
    1102         ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ           

    1102-0002         Програмска активност: Одржавање јавних 
зелених површина           

      510       Функција:Управљање отпадом           

      510 135 425   Текуће поправке и одржавање 6.000.000 276.000   276.000 4,60% 
              Извори финансирања за функцију 510:           

            01 Приходи из буџета 6.000.000 276.000   276.000 4,60% 

              Свега за функцију 510: 6.000.000 276.000   276.000 4,60% 

    1102-0003         Програмска активност: Одржавање чистоће на 
површинама јавне намене            

      510       Функција: Управљање отпадом           
      510 136 424   Специјализоване услуге 28.000.000 15.903.000   15.903.000 56,80% 
      510 137 425   Текуће поправке и одржавање 15.000.000 3.190.000   36.190.000 241,27% 

              Извори финансирања за функцију 510:           

            01 Приходи из буџета 43.000.000 19.093.000   19.093.000 44,40% 
              Свега за функцију 510: 43.000.000 19.093.000   19.093.000 44,40% 
              Извори финансирања за функцију 510:           
            01 Приходи из буџета 49.000.000 19.093.000   19.093.000 38,97% 

              Свега за функцију 510: 49.000.000 19.093.000   19.093.000 38,97% 
              Извори финансирања за Програм 2:           
            01 Приходи из буџета 49.000.000 19.369.000   19.369.000 39,53% 
              Свега за Програм 2: 49.000.000 19.369.000   19.369.000 39,53% 
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    0401         ПРОГРАМ  6- ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ           

    5004         Пројекат:Наставак изградње фекалне 
канализације са кућним прикључцима           

      520       Функција: Управљање отпадним водама           
      520 138 511   Зграде и грађевински објекти 9.500.000 0   0 0,00% 
              Извори финансирања за пројекат  5004:           

            01 Приходи из буџета 9.500.000 0   0 0,00% 

              Свега за пројекат  5004: 9.500.000 0   0 0,00% 
    1102         ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ           

    1102-0004         Програмска активност: Зоохигијена-новчане 
казне за псе луталице           

      540       Функција:Заштита биљног и животињског 
света и крајолика           

      540 139 424   Специјализоване услуге-третирање комараца и 
дудоваца 2.500.000 0   0 0,00% 

      540 140 483   Новчане казне и пенали по решењу судова-уједи 
паса луталица 11.635.000 7.778.000   7.778.000 66,85% 

              Извори финансирања за функцију 540:           

            01 Приходи из буџета 14.135.000 7.778.000   7.778.000 55,03% 

              Свега за функцију 540: 14.135.000 7.778.000   7.778.000 55,03% 

              Извори финансирања за Програм 2:           

            01 Приходи из буџета 14.135.000 7.778.000   7.778.000 55,03% 
              Свега за Програм 2: 14.135.000 7.778.000   7.778.000 55,03% 

    0401         ПРОГРАМ  6- ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ           

    0401-0001         Програмска активност: Управљање заштитом 
животне средине            
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      560       Функција: заштита животне средине 
некласификована на другом месту            

      560 141 421   Стални трошкови 5.000 0   0 0,00% 
      560 142 423   Услуге по уговору 783.000 0   0 0,00% 

      560 143 424   Специјализоване услуге 8.200.000 3.153.000   3.153.000 38,45% 

      560 144 426   Материјал 110.000 26.000   26.000 23,64% 

      560 145 451   Субвенције јавним нефинансијским предузећима 
и организацијама  4.000.000 0   0 0,00% 

              Извори финансирања за функцију 560:           
            01 Приходи из буџета 12.355.000 3.179.000   3.179.000 25,73% 
            07 Трансфери од других нивоа власти 743.000   0   0,00% 

              Свега за функцију 560: 13.098.000 3.179.000 0 3.179.000 24,27% 

    7007         
Пројекат:"Пројекат пошумљавања у циљу 
заштите и очувања предеоног диверзитета у 
2021. години на територији општине Неготин" 

          

      560       Функција: заштита животне средине 
некласификована на другом месту            

      560 145/1 424   Специјализоване услуге 838.000 0   0 0,00% 
      560 145/2 426   Материјал 3.951.000 0   0 0,00% 

              Извори финансирања за пројекат  7007:           

            01 Приходи из буџета 958.000 0   0 0,00% 

            07 Трансфери од других нивоа власти 3.831.000 0 0 0 0,00% 
              Свега за пројекат  7007: 4.789.000 0 0 0 0,00% 

    7008         

Пројекат:"Пројекат реконструкције 
котларнице за централно грејање у објекту 
управне зграде музеја "Музеј Крајине" у 
Неготину" 

          

      560       Функција: заштита животне средине 
некласификована на другом месту            



12.08.2021.                             „Службени лист општине Неготин“                             Број  12 страна 1374 
 

      560 145/3 511   Зграде и грађевински објекти 1.923.000 0   0 0,00% 

              Извори финансирања за пројекат  7008:           

            01 Приходи из буџета 623.000 0   0 0,00% 

            07 Трансфери од других нивоа власти 1.300.000   0 0 0,00% 

              Свега за пројекат  7008: 1.923.000 0 0 0 0,00% 
              Извори финансирања за функцију 560:           
            01 Приходи из буџета 13.936.000 3.179.000   3.179.000 22,81% 

            07 Трансфери од других нивоа власти 5.874.000   0 0 0,00% 

              Свега за функцију 560: 19.810.000 3.179.000 0 3.179.000 16,05% 
              Извори финансирања за Програм 6:           
            01 Приходи из буџета 13.936.000 3.179.000   3.179.000 22,81% 

            07 Трансфери од других нивоа власти 5.874.000   0 0 0,00% 

              Свега за Програм 6: 19.810.000 3.179.000 0 3.179.000 16,05% 

    0602         ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ           

    0602-0001         Програмска активност: Функционисање 
локалне самоуправе и градских општина           

      620       Функција: Развој заједнице           

      620 146 511   Зграде и грађевински објекти 26.054.000 4.059.000   4.059.000 15,58% 

      620 147 541   Земљиште 500.000 0   0 0,00% 

              Извори финансирања за функцију 620:           

            01 Приходи из буџета 6.400.000 4.059.000   4.059.000 63,42% 
            09 Примања од продаје нефинансијске имовине 1.800.000   0 0 0,00% 

            13 Нераспоређени вишак приходаи примања из 
ранијих година 18.354.000   0 0 0,00% 

              Свега за функцију 620: 26.554.000 4.059.000 0 4.059.000 15,29% 
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    5002         Пројекат: Изградња дечијег игралишта у 
градском парку           

      620       Функција: Развој заједнице           

      620 148 511   Зграде и грађевински објекти 4.000.000 3.678.000   3.678.000 91,95% 

              Извори финансирања за пројекат  5002:           

            01 Приходи из буџета 4.000.000 3.678.000   3.678.000 91,95% 

              Свега за пројекат  5002: 4.000.000 3.678.000   3.678.000 91,95% 

    7002         Пројекат: Развој комплекса Неготинских 
пимница           

      620       Функција: Развој заједнице           
      620 149 424   Специјализоване услуге 387.000   385.000 385.000 99,48% 
      620 150 454   Субвенције приватним предузећима 5.910.000   0 0 0,00% 

      620 151 511   Зграде и грађевински објекти 16.172.000   2.066.000 2.066.000 12,78% 

      620 152 541   Земљиште 1.000.000   0 0 0,00% 
              Извори финансирања за пројекат 7002:           

            13 Нераспоређени вишак прихода и примања из 
ранијих година 23.469.000   2.451.000 2.451.000 10,44% 

              Свега за пројекат  7002: 23.469.000   2.451.000 2.451.000 10,44% 

    7003         Пројекат: Унапређење рада општинског ГИС 
портала Неготин"           

      620       Функција: Развој заједнице           

      620 153 424   Специјализоване услуге 4.181.000 0 0 0 0,00% 

              Извори финансирања за пројекат 7003:           
            01 Приходи из буџета 2.500.000 0       

            13 Нераспоређени вишак прихода и примања из 
ранијих година 1.681.000   0 0 0,00% 

              Свега за пројекат  7003: 4.181.000 0 0 0 0,00% 
              Извори финансирања за функцију 620:           
            01 Приходи из буџета 12.900.000 7.737.000   7.737.000 59,98% 
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            09 Примања од продаје нефинансијске имовине 1.800.000   0   0,00% 

            13 Нераспоређени вишак прихода и примања из 
ранијих година 43.504.000   2.451.000 2.451.000 5,63% 

              Свега за функцију 620: 58.204.000 7.737.000 2.451.000 10.188.000 17,50% 
              Извори финансирања за Програм 15:           
            01 Приходи из буџета 12.900.000 7.737.000   7.737.000 59,98% 

            09 Примања од продаје нефинансијске имовине 1.800.000   0 0 0,00% 

            13 Нераспоређени вишак прихода и примања из 
ранијих година 43.504.000   2.451.000 2.451.000 5,63% 

              Свега за Програм 15: 58.204.000 7.737.000 2.451.000 10.188.000 17,50% 
    1102         ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ           
    5003         Пројекат: Наставак изградње водоводне мреже           

      630       Функција: Водоснабдевање           

      630 154 511   Зграде и грађевински објекти 9.500.000 5.002.000 0 5.002.000 52,65% 
              Извори финансирања за пројекат 5003:           
            01 Приходи из буџета 9.500.000 5.002.000   5.002.000 52,65% 
              Свега за пројекат 5003: 9.500.000 5.002.000   5.002.000 52,65% 

    1102-0001         Програмска активност: 
Управљање/одржавање јавним осветљењем           

      640       Функција: Улична расвета           
      640 155 421   Стални трошкови 49.800.000 19.700.000   19.700.000 39,56% 
      640 156 424   Специјализоване услуге 25.000.000 1.841.000   1.841.000 7,36% 

      640 157 425   Текуће поправке и одржавање 7.000.000 3.014.000   3.014.000 43,06% 

              Извори финансирања за функцију 640:           
            01 Приходи из буџета 81.800.000 24.555.000   24.555.000 30,02% 
              Свега за функцију 640: 81.800.000 24.555.000   24.555.000 30,02% 
              Извори финансирања за Програм 2:           
            01 Приходи из буџета 91.300.000 29.557.000   29.557.000 32,37% 
              Свега за Програм 2: 91.300.000 29.557.000   29.557.000 32,37% 
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              ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА           

    1801         ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА           

    1801-0001         Програмска активност: Функционисање 
установа примарне здравствене заштите           

      740       Функција: Услуге јавног здравства           

      740 158 464   Дотације организацијама за обавезно социјално 
осигурање 800.000 0   0 0,00% 

              Извори финансирања за функцију 740:           

            01 Приходи из буџета 800.000 0   0 0,00% 

              Свега за функцију 740: 800.000 0   0 0,00% 

    1801-0002         Програмска активност: Мртвозорство           

      740       Функција:Услуге јавног здравства           
      740 159 424   Специјализоване услуге 1.200.000 425.000   425.000 35,42% 
              Извори финансирања за функцију 740:           
            01 Приходи из буџета 1.200.000 425.000   425.000 35,42% 
              Свега за функцију 740: 1.200.000 425.000   425.000 35,42% 
              Извори финансирања за функцију 740:           
            01 Приходи из буџета 2.000.000 425.000   425.000 21,25% 
              Свега за функцију 740: 2.000.000 425.000   425.000 21,25% 
              Извори финансирања за Програм 12:           
            01 Приходи из буџета 2.000.000 425.000   425.000 21,25% 
              Свега за Програм 12: 2.000.000 425.000   425.000 21,25% 
              ФИЗИЧКА КУЛТУРА           

    1301         ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И 
ОМЛАДИНЕ           

    1301-0001         
Програмска активност: Подршка локалним 
спортским организацијама, удружењима и 
савезима 

          

      810       Функција: Услуге рекреације и спорта           

      810 160 481   Дотације невладиним организацијама 36.000.000 18.768.000   18.768.000 52,13% 
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              Извори финансирања за функцију 810:           

            01 Приходи из буџета 36.000.000 18.768.000   18.768.000 52,13% 

              Свега за функцију 810: 36.000.000 18.768.000   18.768.000 52,13% 
              Извори финансирања за Програм 14:           
            01 Приходи из буџета 36.000.000 18.768.000   18.768.000 52,13% 
              Свега за Програм 14: 36.000.000 18.768.000   18.768.000 52,13% 

    1201         ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И 
ИНФОРМИСАЊА           

    1201-0004         
Програмска активност: Остваривање и 
унапређивање јавног интереса у области 
јавног информисања 

          

      830       Функција: Услуге емитовања и штампања           
      830 161 454   Субвенције приватним предузећима 9.500.000 643.000   643.000 6,77% 
      830 162 481   Дотације невладиним организацијама  400.000 0   0 0,00% 

              Извори финансирања за функцију 830:           

            01 Приходи из буџета 9.900.000 643.000   643.000 6,49% 
              Свега за функцију 830: 9.900.000 643.000   643.000 6,49% 

    1201-0001         Програмска активност: Функционисање 
локалних установа културе           

      840       Функција:Верске и друге услуге зааједнице           
      840 163 481   Дотације невладиним организацијама 4.000.000 0   0 0,00% 
              Извори финансирања за функцију 840:           

            01 Приходи из буџета 4.000.000 0   0 0,00% 

              Свега за функцију 840: 4.000.000 0   0 0,00% 
              Извори финансирања за Програм 13           

            01 Приходи из буџета 13.900.000 643.000   643.000 4,63% 
              Свега за Програм 13: 13.900.000 643.000   643.000 4,63% 
              ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ           
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    2002         ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И 
ВАСПИТАЊЕ           

    2002-0001         Програмска активност: Функционисање 
основних школа           

      912       Функција: Основно образовање           

      912 164 463   Текући  трансфери осталим нивоима власти 60.330.000 17.282.000   17.282.000 28,65% 

              Извори финансирања за функцију 912:           

            01 Приходи из буџета 60.330.000 17.282.000   17.282.000 28,65% 

              Свега за функцију 912: 60.330.000 17.282.000   17.282.000 28,65% 
              Извори финансирања за Програм 9           
            01 Приходи из буџета 60.330.000 17.282.000   17.282.000 28,65% 
              Свега за Програм 9: 60.330.000 17.282.000   17.282.000 28,65% 
              СРЕДЊЕ  ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ           

    2003         ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И 
ВАСПИТАЊЕ            

    2003-0001         Програмска активност: Функционисање 
средњих школа           

      920       Функција: Средње образовање           
      920 165 463   Текући  трансфери осталим нивоима власти 22.337.000 8.437.000   8.437.000 37,77% 

              Извори финансирања за функцију 920:           

            01 Приходи из буџета 22.337.000 8.437.000   8.437.000 37,77% 

              Свега за функцију 920: 22.337.000 8.437.000   8.437.000 37,77% 
              Извори финансирања за Програм 10           
            01 Приходи из буџета 22.337.000 8.437.000   8.437.000 37,77% 
              Свега за Програм 10: 22.337.000 8.437.000   8.437.000 37,77% 

    0901         ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА 
ЗАШТИТА           

    0901-0006         Програмска активност: Подршка деци и 
породици са децом           



12.08.2021.                             „Службени лист општине Неготин“                             Број  12 страна 1380 
 

      980       Функција: Образовање неквалификовано на 
другом месту           

      980 166 472   Накнаде за социјалну заштиту из буџета 3.000.000 1.440.000   1.440.000 48,00% 

              Извори финансирања за функцију 980:           

            01 Приходи из буџета 3.000.000 1.440.000   1.440.000 48,00% 

              Свега за функцију 980: 3.000.000 1.440.000   1.440.000 48,00% 

              Извори финансирања за Програм 11:           
            01 Приходи из буџета 3.000.000 1.440.000   1.440.000 48,00% 
              Свега за Програм 11: 3.000.000 1.440.000   1.440.000 48,00% 
5 1           ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "ПЧЕЛИЦА"           

    2001         ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО 
ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ            

    2001-0001         
Програмска активност: Функционисање и 
остваривање предшколског васпитања и 
образовања 

          

      911       Функција: Предшколско образовање           
      911 167 411   Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 65.800.000 31.195.000   31.195.000 47,41% 

      911 168 412   Социјални доприноси на терет послодавца 11.200.000 5.194.000   5.194.000 46,38% 

      911 169 413   Накнаде у натури 322.000 0   0 0,00% 

      911 170 414   Социјална давања запосленима 3.350.000 71.000   71.000 2,12% 
      911 171 415   Накнаде трошкова за запослене 650.000 156.000   156.000 24,00% 
      911 172 416   Награде запосленима и остали посебни расходи 500.000 376.000   376.000 75,20% 
      911 173 421   Стални трошкови 11.979.000 6.947.000   6.947.000 57,99% 
      911 174 422   Трошкови путовања 422.000 0 23.000 23.000 5,45% 
      911 175 423   Услуге по уговору 1.343.000 196.000 7.000 203.000 15,12% 
      911 176 424   Специјализоване услуге 1.362.000 156.000 63.000 219.000 16,08% 
      911 177 425   Текуће поправке и одржавање 2.417.000 115.000 299.000 414.000 17,13% 
      911 178 426   Материјал 14.538.000 1.576.000 1.853.000 3.429.000 23,59% 
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      911 179 472   Накнаде за социјалну заштиту из буџета 87.000 0   0 0,00% 
      911 180 482   Порези, обавезне таксе, казне и пенали 55.000 3.000   3.000 5,45% 
      911 181 483   Новчане казне и пенали по решењу судова 43.000 0   0 0,00% 
      911 182 511   Зграде и грађевински објекти 200.000 0   0 0,00% 
      911 183 512   Машине и опрема 806.000 108.000 106.000 214.000 26,55% 
              Извори финансирања за функцију 911:           
            01 Приходи из буџета 109.564.000 46.093.000   46.094.000 42,07% 

            07 Трансфери од других нивоа власти 3.536.000   1.769.000 1.769.000 50,03% 

            08 Добровољни трансфери од физичких и правних 
лица 75.000   0 0 0,00% 

            13 Нераспоређени вишак прихода и примања из 
ранијих година 993.000   582.000 582.000 58,61% 

            16 Родитељски динар за ваннаставне активности 906.000   0 0 0,00% 
              Свега за функцију 911: 115.074.000 4.609.300 2.351.000 48.445.000 42,10% 

              Извори финансирања за Главу 5.1:           

            01 Приходи из буџета 109.564.000 46.093.000   46.094.000 42,07% 

            07 Трансфери од других нивоа власти 3.536.000   1.769.000 1.769.000 50,03% 

            08 Добровољни трансфери од физичких и правних 
лица 75.000   0 0 0,00% 

            13 Нераспоређени вишак прихода и примања из 
ранијих година 993.000   582.000 582.000 58,61% 

            16 Родитељски динар за ваннаставне активности 906.000   0 0 0,00% 
              Свега за Главу 5.1: 115.074.000 46.093.000 2.351.000 48.445.000 42,10% 

              Извори финансирања за Програм 8:           

            01 Приходи из буџета 109.564.000 46.093.000   46.094.000 42,07% 

            07 Трансфери од других нивоа власти 3.536.000   1.769.000 1.769.000 50,03% 

            08 Добровољни трансфери од физичких и правних 
лица 75.000   0 0 0,00% 

            13 Нераспоређени вишак прихода и примања из 
ранијих година 993.000   582.000 582.000 58,61% 
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            16 Родитељски динар за ваннаставне активности 906.000   0 0 0,00% 
              Свега за Програм 8: 115.074.000 46.093.000 2.351.000 48.445.000 42,10% 

5 2           ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА НЕГОТИН           

    1502         ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА           

    1502-0001         Програмска активност: Управљање развојем 
туризма           

      473       Функција: Туризам           
      473 184 411   Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 4.750.000 2.353.000   2.353.000 49,54% 
      473 185 412   Социјални доприноси на терет послодавца 820.000 392.000   392.000 47,80% 

      473 186 413   Накнаде у натури 20.000 0   0 0,00% 

      473 187 414   Социјална давања запосленима 382.000 0   0 0,00% 
      473 188 415   Накнаде трошкова запосленима 1.000 0   0 0,00% 
      473 189 416   Награде запосленима и остали посебни расходи 10.000 0   0 0,00% 
      473 190 421   Стални трошкови 420.000 89.000   89.000 21,19% 
      473 191 422   Трошкови путовања 237.000 89.000   89.000 37,55% 
      473 192 423   Услуге по уговору 2.324.000 690.000   690.000 29,69% 
      473 193 424   Специјализоване услуге 175.000 15.000   15.000 8,57% 
      473 194 425   Текуће поправке и одржавање 80.000 0   0 0,00% 
      473 195 426   Материјал 220.000 52.000   52.000 23,64% 
      473 196 482   Порези, обавезне таксе, казне и пенали 10.000 0   0 0,00% 
      473 197 483   Новчане казне и пенали по решењу судова 81.000 0   0 0,00% 
      473 198 511   Зграде и грађевински објекти 90.000 0   0 0,00% 
      473 199 512   Машине и опрема 3.761.000 0   0 0,00% 
      473 200 523   Залихе робе за даљу продају 1.000 0   0 0,00% 
              Извори финансирања за функцију 473:           
            01 Приходи из буџета 8.934.000 3.680.000   3.680.000 41,19% 
            07 Трансфери од других нивоа власти 4.448.000   0 0 0,00% 
              Свега за функцију 473: 13.382.000 3.680.000 0 3.680.000 27,50% 
    4001         Пројекат: Концерт посвећен Луису            
      473       Функција: Туризам           
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      473 201 423   Услуге по уговору 320.000 0   0 0,00% 
      473 202 424   Специјализоване услуге 250.000 0   0 0,00% 
      473 203 426   Материјал 67.000 0   0 0,00% 
              Извори финансирања за пројекат 4001:           
            01 Приходи из буџета 637.000 0   0 0,00% 
              Свега за пројекат  4001: 637.000 0   0 0,00% 

    7004         Пројекат: Манифестација "Сајам меда и 
вина"           

      473       Функција: Туризам           
      473 204 421   Стални трошкови 15.000 0 0 0 0,00% 
      473 205 423   Услуге по уговору 1.267.000 0 0 0 0,00% 
      473 206 424   Специјализоване услуге 2.158.000 0 0 0 0,00% 
      473 207 425   Текуће поправке и одржавање 45.000 0 0 0 0,00% 
      473 208 426   Материјал 35.000 0 0 0 0,00% 
      473 209 512   Машине и опрема 75.000 0 0 0 0,00% 
              Извори финансирања за Пројекат 7004:           
            01 Приходи из буџета 2.615.000 0   0 0,00% 
            07 Трансфери од других нивоа власти 1.000.000   0 0 0,00% 
              Свега за Пројекат 7004: 3.615.000 0 0 0 0,00% 
    7005         Пројекат: Остали пројекти из области туризма           
      473       Функција: Туризам           
      473 210 423   Услуге по уговору 1.487.000 60.000 260.000 320.000 21,52% 
      473 211 424   Специјализоване услуге 1.058.000 20.000 0 20.000 1,89% 
      473 212 426   Материјал 470.000 0 0 0 0,00% 
      473 213 482   Порези, обавезне таксе, казне и пенали 1.000 0 0 0 0,00% 
              Извори финансирања за Пројекат 7005:           
            01 Приходи из буџета 1.811.000 80.000   80.000 4,42% 
            07 Трансфери од других нивоа власти 1.205.000   260.000 260.000 21,58% 
              Свега за Пројекат 7005: 3.016.000 80.000 260.000 340.000 11,27% 
              Извори финансирања за функцију 473:           
            01 Приходи из буџета 13.997.000 3.760.000   3.760.000 26,86% 
            07 Трансфери од других нивоа власти 6.653.000   260.000 260.000 3,91% 
              Свега за функцију 473: 20.650.000 3.760.000 260.000 4.020.000 19,47% 
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              Извори финансирања за Главу 5.2:           
            01 Приходи из буџета 13.997.000 3.760.000   3.760.000 26,86% 
            07 Трансфери од других нивоа власти 6.653.000   260.000 260.000 3,91% 
              Свега за Главу 5.2: 20.650.000 3.760.000 260.000 4.020.000 19,47% 
              Извори финансирања за Програм 4:           
            01 Приходи из буџета 13.997.000 3.760.000   3.760.000 26,86% 
            07 Трансфери од других нивоа власти 6.653.000   260.000 260.000 3,91% 
              Свега за Програм 4 20.650.000 3.760.000 260.000 4.020.000 19,47% 
5 3           УСТАНОВЕ ИЗ ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ           

    1201         ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И 
ИНФОРМИСАЊА           

    1201-0001         Програмска активност: Функционисање 
локалних установа културе           

      820       Функција: Услуге културе           
      820 214 411   Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 42.050.000 20.735.000   20.735.000 49,31% 

      820 215 412   Социјални доприноси на терет послодавца 7.110.000 3.453.000   3.453.000 48,57% 

      820 216 413   Накнаде у натури 115.000 0   0 0,00% 

      820 217 414   Социјална давања запосленима 1.400.000 365.000   365.000 26,07% 
      820 218 415   Накнаде трошкова за запослене 122.000 21.000   21.000 17,21% 
      820 219 416   Награде запосленима и остали посебни расходи 1.762.000 1.149.000   1.149.000 65,21% 
      820 220 421   Стални трошкови 7.609.000 2.907.000 38.000 2.945.000 38,70% 
      820 221 422   Трошкови путовања 1.141.000 20.000 299.000 319.000 27,96% 
      820 222 423   Услуге по уговору 17.024.000 2.444.000 212.000 2.656.000 15,60% 
      820 223 424   Специјализоване услуге 8.308.000 83.000   83.000 1,00% 
      820 224 425   Текуће поправке и одржавање 2.237.000 320.000 38.000 358.000 16,00% 
      820 225 426   Материјал 2.830.000 636.000 145.000 781.000 27,60% 
      820 226 481   Дотације невладиним организацијама 1.000 0   0 0,00% 
      820 227 482   Порези, обавезне таксе, казне и пенали 269.000 15.000 7.000 22.000 8,18% 
      820 228 483   Новчане казне и пенали по решењу судова 35.000 0   0 0,00% 

      820 229 485   Накнада штете за повреде или штету нанету од 
стране државних органа  30.000 0   0 0,00% 

      820 230 511   Зграде и грађевински објекти 970.000 45.000   45.000 4,64% 
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      820 231 512   Машине и опрема 2.369.000 5.000 51.000 56.000 2,36% 
      820 232 515   Нематеријална имовина 1.321.000 375.000   375.000 28,39% 
      820 233 523   Залихе робе за даљу продаје 400.000   34.000 34.000 8,50% 
      820 234 541   Земљиште 360.000     0 0,00% 
              Извори финансирања за функцију 820:           
            01 Приходи из буџета 75.042.000 32.573.000   32.573.000 43,41% 
            04 Сопствени приходи буџетских корисника  12.789.000   405.000 405.000 3,17% 
            07 Трансфери од других нивоа власти 7.852.000   271.000 271.000 3,45% 

            08 Добровољни трансфери од физичких и правних 
лица 1.780.000   148.000 148.000 8,31% 

              Свега за функцију 820: 97.463.000 32.573.000 824.000 33.397.000 34,27% 

    7006         Пројекат: "Мокрањчеви дани"           

      820       Функција: Услуге културе           

      820 235 421   Стални трошкови 310.000 0 0 0 0,00% 

      820 236 422   Трошкови путовања 50.000 0 0 0 0,00% 
      820 237 423   Услуге по уговору 5.770.000 0 0 0 0,00% 
      820 238 424   Специјализоване услуге 5.900.000 0 0 0 0,00% 
      820 239 425   Текуће поправке и одржавање 160.000 0 0 0 0,00% 
      820 240 426   Материјал 560.000 0 0 0 0,00% 
      820 241 512   Машине и опрема 250.000 0 0 0 0,00% 
              Извори финансирања за Пројекат 7006:           
            01 Приходи из буџета 5.000.000 0   0 0,00% 
            04 Сопствени приходи буџетских корисника  1.000.000   0 0 0,00% 
            07 Трансфери од других нивоа власти 5.800.000   0 0 0,00% 

            08 Добровољни трансфери од физичких и правних 
лица 1.200.000   0 0 0,00% 

              Свега за Пројекат  7006: 13.000.000 0 0 0 0,00% 
              Извори финансирања за функцију 820:           

            01 Приходи из буџета 80.042.000 32.573.000   32.573.000 40,69% 
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            04 Сопствени приходи буџетских корисника  13.789.000 0 405.000 405.000 2,94% 

            07 Трансфери од других нивоа власти 13.652.000   271.000 271.000 1,99% 

            08 Добровољни трансфери од физичких и правних 
лица 2.980.000   148.000 148.000 4,97% 

              Свега за функцију 820: 110.463.000 32.573.000 824.000 33.397.000 30,23% 

              Извори финансирања за Главу 5.3:           

            01 Приходи из буџета 80.042.000 32.573.000   32.573.000 40,69% 

            04 Сопствени приходи буџетских корисника  13.789.000 0 405.000 405.000 2,94% 

            07 Трансфери од других нивоа власти 13.652.000   271.000 271.000 1,99% 

            08 Добровољни трансфери од физичких и правних 
лица 2.980.000   148.000 148.000 4,97% 

              Свега за Главу 5.3: 110.463.000 32.573.000 824.000 33.397.000 30,23% 

              Извори финансирања за Програм 13:           

            01 Приходи из буџета 80.042.000 32.573.000   32.573.000 40,69% 

            04 Сопствени приходи буџетских корисника  13.789.000   405.000 405.000 2,94% 
            07 Трансфери од других нивоа власти 13.652.000   271.000 271.000 1,99% 

            08 Добровољни трансфери од физичких и правних 
лица 2.980.000   148.000 148.000 4,97% 

              Свега за Програм 13: 110.463.000 32.573.000 824.000 33.397.000 30,23% 

5 4           МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ           

    0602         ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ           

    0602-0002         Програмска активност: Функционисање 
месних заједница           

      160       Функција: Опште јавне услуге некласификоване 
на другом месту;           

      160 242 411   Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 2.190.000 0 427.000 427.000 19,50% 
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      160 243 412   Социјални доприноси на терет послодавца 335.000 0 53.000 53.000 15,82% 

      160 244 421   Стални трошкови 7.331.000 2.026.000 458.000 2.484.000 33,88% 

      160 245 423   Услуге по уговору 5.356.000 1.730.000 39.000 1.769.000 33,03% 

      160 246 424   Специјализоване услуге 1.160.000 0 70.000 70.000 6,03% 
      160 247 425   Текуће поправке и одржавање 8.365.000 122.000 120.000 242.000 2,89% 
      160 248 426   Материјал 3.487.000 380.000 24.000 404.000 11,59% 
      160 249 482   Порези, обавезне таксе, казне и пенали 165.000 0 0 0 0,00% 
      160 250 483   Новчане казне и пенали по решењу судова 35.000 0 0 0 0,00% 
      160 251 511   Зграде и грађевински објекти 2.866.000 15.000 0 15.000 0,52% 
      160 252 512   Машине и опрема 1.081.000 88.000 0 88.000 1.257.000 
              Извори финансирања за функцију 160:           
            01 Приходи из буџета 10.081.000 4.361.000   4.361.000 43,26% 

            08 Добровољни трансфери од физичких и правних 
лица 22.290.000   1.191.000 1.191.000 5,34% 

              Свега за функцију 160: 32.371.000 4.361.000 1.191.000 5.552.000 17,15% 
              Извори финансирања за Главу 5.4:           

            01 Приходи из буџета 10.081.000 4.361.000   4.361.000 43,26% 

            08 Добровољни трансфери од физичких и правних 
лица 22.290.000   1.191.000 1.191.000 5,34% 

              Свега за Главу 5.4: 32.371.000 4.361.000 1.191.000 5.552.000 17,15% 
              Извори финансирања за Програм 15:           

            01 Приходи из буџета 10.081.000 4.361.000   4.361.000 43,26% 

            08 Добровољни трансфери од физичких и правних 
лица 22.290.000   1.191.000 1.191.000 5,34% 

              Свега за Програм 15: 32.371.000 4.361.000 1.191.000 5.552.000 17,15% 
              Извори финансирања за Раздео 5:           

            01 Приходи из буџета 1.101.771.000 376.471.000   376.471.000 34,17% 

            04 Сопствени приходи буџетских корисника  13.789.000   405.000 405.000 2,94% 
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            06 Донације од међународних организација 38.710.000   0 0 0,00% 
            07 Трансфери од других нивоа власти 81.950.000   2.342.000 2.342.000 2,86% 

            08 Добровољни трансфери од физичких и правних 
лица 85.311.000   11.305.000 11.305.000 13,25% 

            09 Примања од продаје нефинансијске имовине 1.800.000   0 0 0,00% 

            13 Нераспоређени вишак прихода и примања из 
ранијих година 76.802.000   4.637.000 4.637.000 6,04% 

            16 Родитељски динар за ваннаставне активности 906.000   0 0 0,00% 

              Свега за раздео 5: 1.401.039.000 376.471.000 18.689.000 395.160.000 28,20% 

              Извори финансирања за Разделе 1,2,3,4 и 5.           

            01 Приходи из буџета 1.156.706.000 392.362.000   392.362.000 33,92% 

            04 Сопствени приходи буџетских корисника  13.789.000   405.000 405.000 2,94% 
            06 Донације од међународних организација 38.710.000   0 0 0,00% 
            07 Трансфери од других нивоа власти 81.950.000   2.342.000 2.342.000 2,86% 

            08 Добровољни трансфери од физичких и правних 
лица 85.311.000   11.305.000 11.305.000 13,25% 

            09 Примања од продаје нефинансијске имовине 1.800.000   0 0 0,00% 

            13 Нераспоређени вишак прихода и примања из 
ранијих година 76.802.000   4.637.000 4.637.000 6,04% 

            16 Родитељски динар за ваннаставне активности 906.000   0 0 0,00% 

              Свега за Разделе 1,2,3,4 и 5: 1.455.974.000 392.362.000 18.689.000 411.051.000 28,23% 
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Приказ  трошкова  индиректних  корисника  за период  јануар –јун 2021. године. 
 
Месне заједнице  
 
Буџет општине финансира 42 месне заједнице.  
Одлуком о  буџету за 2021. годину утврђене су апропријацијe  месним заједницама  у износу од 10.081.000 динара из извора 01 - приходи из буџета,а из извора 08 - 

донације од невладиних организација и појединаца износ од 22.290.000 динара. Пренета средства за све месне заједнице износe 4.361.000динара из средстaва буџета, односно 
43,26% плана буџетских средстава.Расходи из извора 08 у извештајном периоду износе 1.191.000 динара, односно 5,35 % плана за средства из осталих извора. 

         
Култура 
 
За кориснике из ове категоријеукупно извршење из буџетских средстава износи  32.573.000 динара,што чини 40,69 % плана одобрених буџетских средстава, а из 

осталих извора извршење је 824.000 динара или 2,71% од плана осталих извора финансирања. Корисници буџетских средстава из области културе су: Дом културе“Стеван 
Мокрањац“, Народна библиотека “Доситеј Новаковић“, Историјски архив Неготин и Музеј Крајине Неготин. 

Посматрајући појединачно сваку установу културе највише средстава пренето је Дому културе“Стеван Мокрањац“ у износу од  11.079.000 динарa,Народној 
библиотеци“Доситеј Новаковић“пренето је 10.261.000динарa, Музеју Крајине 6.995.000динараи Историјском архиву  4.239.000 динара. Из средстава буџета за финансирање 
бруто плата запослених у установама културе утрошено је 20.735.000 динара, за доприносе на терет послодавца 3.452.000 динара. За сталне трошкове (грејање, утрошак 
електричне енергије, комуналне услуге, телефон и друго) утрошено је 2.907.000 динара. За услуге по уговорима утрошено је 2.444.000 динара. За специјализоване услуге 
утрошено је 83.000 динара. За текуће поправке и одржавање утрошено је 320.000 динара,  за материјал 636.000 динара. 
   Капиталнииздаци у установама  културе за првих шест месеци износе 425.000 динара. 

 
Основно образовање 

 
Основно образовање  са функције 912, у оквиру апропријације економске класификације 463 – трансфери осталим нивоима власти, укупно финансирано са 

17.282.000  динара, или 28,64% одобрених апропријација. 
Појединачно школе су финансијски праћене у складу са прописима којима су утврђени критеријуми и нормативи за финансирање материјалних трошкова школа. 

Конкретно, по школама извршење је исказано у следећем обиму:  
 
 

1. ОШ „Бранко Радичевић“ Неготин     5.364.000,00 
2. ОШ „Вук Караџић“ Неготин  4.237.000,00  
3. ОШ „Вера Радосављевић“ Неготин  1.638.000,00 
4. ОШ  „Стеван Мокрањац“ Кобишница       841.000,00  
5. ОШ „Павле Илић-Вељко“ Прахово  825.000,00 
6. ОШ „Хајдук Вељко“ Штубик  780.000,00  
7. ОШ „Павле Илић-Вељко“ Душановац 461.000,00  
8. ОШ „Момчило Ранковић“ Рајац 475.000,00 
9. ОШ „Јован Јовановић-Змај“ Јабуковац 693.000,00 
10. ОШ „Бранислав Нушић“ Уровица  593.000,00 
11. ОШ „12. септембар" Неготин     1.375.000,00  
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Средње образовање 
 
Средње образовање са функције 920, у оквиру апропријације економске класификације 463 – трансфери осталим нивоима власти, укупно је финансирано са 8.437.000 

динара или 37,77% одобрених апропријација. 
Појединачно школе су финансијски праћене у складу са прописима којима су утврђени критеријуми и нормативи за финансирање материјалних трошкова школа. 

Конкретно, по школама извршење је исказано у следећем обиму:  
 

1. Неготинска гимназија    1.297.000,00 
2. Техничка школа      1.161.000,00 
3. Пољопривредна школа „Рајко Боснић“              2.768.000,00 
4. УМШ „Стеван Мокрањац“ Неготин 3.211.000,00 

 
 

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР- ЈУН 2021.ГОДИНЕ 
 

Шифра 

Опис План за 2021.год. 
Извршење 
јануар-јун 
2021.год. 

Остатак 
Програм 

Програмска 
активност/  
Пројекат 

1 2 3 4 5 6 =( 4-5 ) 
1101   Програм 1.  Становање, урбанизам и просторно 

планирање 0 0 0 

  1101-0001 Просторно и урбанистичко планирање       
1102   Програм 2.  Комунална делатност 154.435.000 56.703.000 97.732.000 

  1102-0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем 81.800.000 24.555.000 57.245.000 
  1102-0002 Одржавање јавних зелених површина 6.000.000 276.000 5.724.000 
  1102-0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене 43.000.000 19.092.000 23.908.000 
  1102-0004 Зоохигијена 14.135.000 7.778.000 6.357.000 
 1102-5003 Пројекат: Наставак изградње водоводне мреже 9.500.000 5.002.000 4.498.000 

1501   Програм 3.  Локални економски развој 58.337.000 4.371.000 53.966.000 

  1501-0001 Унапређење привредног и инвестиционог амбијента 56.237.000 4.371.000 51.866.000 

  1501-0002 Мере активне политике запошљавања 800.000 0 800.000 

  
1501-0003 Подршка економском развоју и промоцији 

предузетништва 1.300.000 0 1.300.000 

1502   Програм 4.  Развој туризма 20.650.000 4.021.000 16.629.000 
  1502-0001 Управљање развојем туризма 13.382.000 3.681.000 9.701.000 
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  1502-7004 Пројекат: Манифестација "Сајам меда и вина" 3.615.000 0 3.615.000 
  1502-7005 Пројекат: Остали пројекти из области туризма 3.016.000 340.000 2.676.000 
  1502-4001 Пројекат: Концерт посвећен Луису  637.000 0 637.000 

0101   Програм 5.  Пољопривреда и рурални развој 88.615.000 11.204.000 77.411.000 

  
0101-0001 Подршка за спровођење пољопривредне политике у 

локалној заједници 88.615.000 11.204.000 77.411.000 

0401   Програм 6.  Заштита животне средине 29.310.000 3.178.000 26.132.000 
  0401-0001 Управљање заштитом животне средине 13.098.000 3.178.000 9.920.000 

 0401-5004 Пројекат:Наставак изградње фекалне канализације 
са кућним прикључцима 9.500.000 0 9.500.000 

 
0401-7007 

Пројекат:Пошумљавање у циљу заштите и очувања 
предеоног диверзитета у 2021. години на 
територији општине Неготин 

4.789.000 0 4.789.000 

 
0401-7008 

Пројекат:Реконструкција котларнице за централно 
грејање у објекту управне зграде Музеја Крајине у 
Неготину 

1.923.000 0 1.923.000 

0701   Програм 7.  Организација саобраћаја и 
саобраћајна инфраструктура 224.278.000 43.312.000 180.966.000 

  
0701-0002 Управљање и одржавање саобраћајне 

инфраструктуре  139.278.000 15.975.000 123.303.000 

  0701-0004 Јавни градски и приградски превоз путника 70.000.000 27.337.000 42.663.000 
 0701-5001 Пројекат:Реконструкција платоа иза Матијевића 15.000.000 0 15.000.000 

2001   Програм 8.  Предшколско васпитање и 
образовање 115.074.000 48.444.000 66.630.000 

  
2001-0001 Функционисање и остваривање предшколског 

васпитања и образовања 115.074.000 48.444.000 66.630.000 

2002   Програм 9.  Основно образовање и васпитање 60.330.000 17.282.000 43.048.000 
  2002-0001 Функционисање основних школа 60.330.000 17.282.000 43.048.000 

2003   Програм 10. Средње образовање и васпитање 22.337.000 8.437.000 13.900.000 

  2003-0001 Функционисање средњих школа 22.337.000 8.437.000 13.900.000 
0901   Програм 11.  Социјална  и дечја заштита 56.030.000 21.811.000 34.219.000 

  0901-0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи 26.715.000 12.686.000 14.029.000 
  

0901-7001 
Пројекат: Суфинансирање мера популационе 
политике јединица локалне самоуправе у РС у 2021. 
години" 

3.874.000 0 3.874.000 
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0901-0002 Породични и домски смештај, прихватилишта и 

друге врсте смештаја 7.965.000 1.398.000 6.567.000 

  0901-0003 Дневне услуге у заједници 4.312.000 1.667.000 2.645.000 
  0901-0005 Подршка реализацији програма Црвеног крста 1.000.000 750.000 250.000 
  0901-0006 Подршка деци и породицама са децом 11.000.000 4.655.000 6.345.000 
  0901-0008 Подршка особама са инвалидитетом 1.164.000 655.000 509.000 

1801   Програм 12.  Здравствена заштита 2.000.000 425.000 1.575.000 

  
1801-0001 Функционисање установа примарне здравствене 

заштите 800.000 0 800.000 

  1801-0002 Мртвозорство 1.200.000 425.000 775.000 
1201   Програм 13.  Развој културе и информисања 124.363.000 34.040.000 90.323.000 

  1201-0001 Функционисање локалних установа културе  101.463.000 33.397.000 68.066.000 

  
1201-0004 Остваривање и унапређивање јавног интереса у 

области јавног информисања 9.900.000 643.000 9.257.000 

  1201-7006 Пројекат: "Мокрањчеви дани" 13.000.000 0 13.000.000 
1301   Програм 14.  Развој спорта и омладине 36.500.000 18.768.000 17.732.000 

  
1301-0001 Подршка локалним спортским организацијама, 

удружењима и савезима 36.000.000 18.768.000 17.232.000 

  1301-0005 Спровођење омладинске политике 500.000 0 500.000 
0602   Програм 15.  Опште услуге локалне самоуправе 410.383.000 124.046.000 286.337.000 

  
0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских 

општина 214.626.000 95.383.000 119.243.000 

  0602-5002 Пројекат: Изградња дечијег игралишта у градском 
парку 4.000.000 3.678.000 322.000 

  0602-7002 Пројекат: Развој комплекса Неготинских пимница 23.469.000 2.451.000 21.018.000 

 0602-7003 Пројекат: Унапређење рада општинског ГИС 
портала Неготин 4.181.000 0 4.181.000 

  0602-0002 Функционисање месних заједница 106.602.000 7.355.000 99.247.000 
  0602-0003 Сервисирање јавног дуга 23.000.000 13.001.000 9.999.000 
  0602-0004 Општинско/градско правобранилаштво 1.903.000 882.000 1.021.000 
  0602-0009 Текућа буџетска резерва 19.402.000 0 19.402.000 
  0602-0010 Стална буџетска резерва 5.000.000 0 5.000.000 
  0602-0014 Управљање у ванредним ситуацијама 8.200.000 1.296.000 6.904.000 

2101 
  Програм 16.  Политички систем локалне 

самоуправе 53.032.000 15.009.000 38.023.000 
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  2101-0001 Функционисање Скупштине 11.592.000 4.624.000 6.968.000 
  2101-0002 Функционисање извршних органа 34.640.000 10.385.000 24.255.000 
  2101-0003 Подршка раду извршних органа власти и скупштине 6.800.000 0 6.800.000 

0501 
  Програм 17.  Енергетска ефикасност и обнвљиви 

извори енергије 300.000 0 300.000 

  0501-0001 Енергетски менаџмент 300.000 0 300.000 
    УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ  1.455.974.000 411.051.000 1.044.923.000 

 
   
 
 
 
 
             

 
Број: 401-303/2021-IV/04                                              РУКОВОДИЛАЦ  
Дана:19.07.2021. године                                                Одељења за буџет, финансије и   
Н е г о т и н                                                локалнупореску администрацију    

                               Мирослав Кнежевић, с.р. 
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На основу члана 32. тачка 20. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, број 129/2007, 
83/14-др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 65. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“, 
бр. 15/2016, 88/2019) и члана 40. тачка 64. и 69. Статута општине Неготин („Сл.лист општине Неготин“, 
број 4/219), Скупштина општине Неготин на седници одржаној 12.08.2021.године, донела је 
 

 
О Д Л У К У 

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ ЈАВНОГ 
ПРЕДУЗЕЋА ЗА ИЗГРАДЊУ И ЕКСПЛОАТАЦИЈУ РЕГИОНАЛНОГ ВОДОСИСТЕМА 

 „ БОГОВИНА“  БОР ЗА 2020. ГОДИНУ 
 

Члан 1. 
 УСВАЈА СЕ Извештај о раду са финансијским извештајем Јавног предузећа за изградњу и 

експлоатацију регионалног водосистема „ Боговина“  Бор за 2020. годину, који је усвојио Надзорни 
одбор овог предузећа, на седници одржаној дана 28. јула 2021. године.  

 
Члан 2. 

Одлуку објавити у „Службеном листу општине Неготин“. 
 
 

 
Број: 402-48/2021-I/07 
12.08.2021. године  
Н е г о т и н  
 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
ПРЕДСЕДНИК, 

мр Милан Уруковић,с.р. 
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На основу члана 32. тачка 20. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, број 129/2007, 
83/14-др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 65. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“, 
бр. 15/2016 и 88/2019) и члана 40. тачка 64. и 69. Статута општине Неготин („Сл.лист општине Неготин“, 
број 4/2019), Скупштина општине Неготин на седници одржаној дана 12.08.2021. године, донела је 

 
 

ОДЛУКУ 
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ И МИШЉЕЊЕМ 

ОВЛАШЋЕНОГ РЕВИЗОРА НА ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 
КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ „БАДЊЕВО“ НЕГОТИН ЗА 2020. ГОДИНУ 

 
 
 

Члан 1. 
 УСВАЈА СЕ Извештај о раду са финансијским извештајем и мишљењем овлашћеног ревизора 
на финансијски извештај Јавног предузећа за комуналне делатности „Бадњево“ Неготин за 2020. годину, 
који је усвојио Надзорни одбор Јавног предузећа за комуналне делатности „Бадњево“ Неготин, на 
седници одржаној дана 29.06.2021. године. 

 
Члан 2. 

Ову одлуку објавити у „Службеном листу општине Неготин“. 
 
 

 
Број: 402-49/2021-I/07 
Датум: 12.08.2021. године  
Неготин  
 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
ПРЕДСЕДНИК, 

мр Милан Уруковић,с.р. 
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На основу члана 2. став 3. тачка 3), члана 4. и члана 9. став 7. Закона о комуналним делатностима 
(“Сл. гласник РС “, бр.88/2011, 104/2016 и 95/2018), члана 26. став 1. тачка 3.) Закона о јавно-приватном 
партнерству и концесијама ( “Сл.гласник РС“, Бр. 88/2011, 15/2016 и 104/16), члана 20. став 1. тачка 2) и 
члана 32. став 1. тачка 20) Закона о локалној самоуправи (“Сл.гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014-
др.закон, 101/2016-др. закон и 47/2018) и члана 40.став 1. тачка 39. Статута општине Неготин (“Сл.лист 
општине Неготин“, број 4/2019), а по датом Мишљењу Комисије за јавно-приватно партнерство Владе 
Републике Србије број 17/2021 од 12.07.2021.године, Скупштина општине Неготин на седници одржаној 
дана 12.08.2021.године донела је  
 

 ОДЛУКУ 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ И УСВАЈАЊУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА ЈАВНО-ПРИВАТНОГ 

ПАРТНЕРСТВА БЕЗ ЕЛЕМЕНАТА КОНЦЕСИЈЕ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ СИСТЕМА 
ДАЉИНСКОГ ГРЕЈАЊА УЗ УГОВОРЕНУ ИСПОРУКУ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ ИЗ ДРВНЕ 

БИОМАСЕ И ПРИРОДНОГ ГАСА У ОПШТИНИ НЕГОТИН 
 

Члан 1. 
 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ И УСВАЈА СЕ Предлог Пројекта јавно-приватног партнерства без 
елемената концесије за реконструкцију система даљинског грејања уз уговорену испоруку топлотне 
енергије из дрвне биомасе и природног гаса у општини Неготин, на који је Комисија за јавно приватно 
партнерство Владе Републике Србије дала мишљење број 17/2021 од 12.07.2021. године да се предметни 
пројекат може реализовати у форми јавно приватног партнерства. 

Члан 2. 
 Саставни део ове Одлуке чини Предлог Пројекта јавно-приватног партнерства без елемената 
концесије за реконструкцију система даљинског грејања уз уговорену испоруку топлотне енергије из 
дрвне биомасе и природног гаса у општини Неготин. 
 

Члан 3. 
 Општина Неготин и Јавно предузеће за комуналне делатности „Бадњево“ Неготин чине јавног 
партнера у овом пројекту. 
 Обавезују се председник у име општине Неготин и Јавно предузеће за комуналне делатности 
„Бадњево“ Неготин, да у сарадњи са стручним тимом за реализацију пројеката, предузму све неопходне 
радње и активности у складу са Законом о јавно-приватном партнерству и концесијама у циљу 
реализације Пројекта из члана 1. ове Одлуке и то: 
 
 -да заједно отпочну поступак за одабир приватног партнера, донесу одлуку о избору приватног 
партнера и припреме текст коначног нацрта јавног уговора, ради давања сагласности на коначни нацрт 
јавног уговора. 
 

Члан 4. 
 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном листу општине 
Неготин“. 
 
 
Број: 352-150/2021-I/07 
Датум: 12.08.2021. године 
Неготин 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
ПРЕДСЕДНИК, 

мр Милан Уруковић, с.р. 
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ПРЕДЛОГ ПРОЈЕКТА ЈАВНО-ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА БЕЗ ЕЛЕМЕНАТА КОНЦЕСИЈЕ 

ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ СИСТЕМА ДАЉИНСКОГ ГРЕЈАЊА УЗ УГОВОРНУ ИСПОРУКУ 
ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ ИЗ ДРВНЕ БИОМАСЕ И ПРИРОДНОГ ГАСА У ОПШТИНИ НЕГОТИН 
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СПИСАК СКРАЋЕНИЦА 
МУЕ – мере уштеде енергије 
ЈПП – јавно приватно партнерство 
ДПН – друштво за посебне намене 
МиВ – мерење и  верификација 
ЕУ – Европска Унија 
SPP – simple payback period 
IRR – internal rate of return 
НБС – Народна банка Србије 
ЕSCО – energy service company  
PSC – public sector comparator 
ЈКП – јавно комунално предузеће 
ПДВ – порез на додату вредност 
ЗЕЕ – Закон о ефикасном коришћењу енергије 
РС – Република Србија 
VfM – Value for money (метода) 
ПП – против пожарно  
CDP – Clean development program 
ЗЈН – Закон о јавним набавкама 
CE – Conformité européenne (eнг. European Conformity) 
ЦНГ – компримовани природни гас 
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Предмет предложеног ЈПП, назнака географског подручја на којем би се обављала делатност ЈПП 
и циљеви у оквиру јавних задатака које треба остварити пројектом 

 
1.1 Предмет предложеног ЈПП 

Иницијатива за покретање пројекта jавно-приватног партнерства (у даљем тексту: „ЈПП“) у oпштини 
Неготин је уследила после увида у податке о енергетским перформансама система за производњу 
топлотне енергије у општини Неготин. Урађена прелиминарна техно-економска анализа указала је које 
би конкретне мере и који обим пројекта дали оптимални резултат, у смислу позитивног утицаја како на 
енергетску ефикасност, тако и на буџет који се издваја за грејање објеката и одржавање система 
обухваћеним предложеним мерама. 

Јавно комунално предузеће „Бадњево“, у даљем тексту ЈКП, задужено је за производњу, дистрибуцију и 
продају топлотне енергије на територији општине Неготин. 

Услед употребе скупог и еколошки неприхватљивог фосилног горива – мазута, сагледана је могућност 
унапређења тренутног стања енергетског система и супституције мазута повољнијим и еколошки 
прихватљивијим обновљивим извором енергије – дрвном биомасом. С обзиром да се општина Неготин 
налази у крају богатим шумом, коришћење биомасе - дрвне сечке за потребе производње топлотне 
енергије је логичан избор и кад је у питању позитиван утицај на локалну економију, који би овакав 
пројекат донео. Ситуација на глобалном тржишту у значајној мери диктира да употреба мазута и угља 
нису прихватљиве за потребе производње топлотне енергије, па се из године у годину цена енергента у 
складу са наведеним планом увећава. У складу са финансијским капацитетом, односно расположивим 
финансијским средствима за улагање у сектор енергетске ефикасности, као адекватан модел 
финансирања мера унапређења нашао се ЕSCO модел финансирања, који подразумева финансирање мера 
реконструкције из остварених енергетских уштеда, тј. када је у питању јавни сектор кроз модел јавно-
приватног партнерства (у даљем тексту ЈПП), када би целокупне мере унапређења финансирао 
заинтересовани приватни партнер, без сопственог улагања од стране саме општине, као ни ЈКП-а. 

Супституцијом скупог и нееколошког енергента биомасом генеришу се уштеде у трошковима за 
производњу топлоте, које омогућавају заинтересованом приватном партнеру да финансира све потребне 
мере унапређења енергетске ефикасности постојећег система даљинског грејања.  

Наведено подразумева да за реализацију пројекта јавно-приватног партнерства јавни партнер не треба да 
издвоји никаква буџетска средства, јер би финансирање целокупне инвестиције била обавеза 
заинтересованог приватног партнера.  

Јавном партнеру остаје једино претходно преузета обавеза финансирања реконструкције 
постојећих, као и набавка новог гасног топловодног котла за котларницу снаге 8 MW, за које су 
већ претходно обезбеђена финансијска средства.  

Предлог за начин реализације овог пројекта подразумева да се исти реализује као уговорно јавно-
приватно партнерство у складу са Законом о јавно-приватном партнерству и концесијама („Службени 
гласник Републике Србије“ бр. 88/2011, 15/2016 и 104/2016; у даљем тексту: „Закон“). Овај облик 
подразумева мноштво активности који се у највећој мери додељују приватном партнеру, што 
подразумева и осмишљавање, пројектовање, финансирање, извођење радова, управљање, одржавање, 
коришћење добара и пружање дугорочне услугe. 

Приватни партнер прихвата све техничке и финансијске ризике пројекта, те гарантује стабилну 
производњу топлотне енергије за потребе свих прикључених корисника кроз уговорни период од 
максималних 25 година. 

Пројекат такође предвиђа инсталирање котлова на биомасу укупног капацитета довољног да задовољи 
75% потребног конзума, као и додатних капацитета котлова на природни гас за вршна оптерећења и у 
функцији резервних извора грејања. Котлови на природни гас ће до гасификације Неготина радити на 
компримовани природни гас (ЦНГ). 
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Котларницама и свим котловима у којима ће се производити потребна количина топлотне енергије ће 
управљати приватни партнер и испоручивати договорену количину топлотне енергије ЈКП-у.  

Наведени пројекат генерисаће и уштеде у буџету јавног партнера од минимално 11 % годишње, док се за 
читав уговорни период од 25 година очекују укупне уштеде од минимално 3,8 милиона евра без ПДВ-а. 
Овом пројекцијом уштеда  нису узете  у обзир уштеде у смањењу радне снаге, којих ће свакако бити јер 
нема потребе за одржавањем старих котлова. Ако се урачунају уштеде које произилазе и из смањења 
радне снаге, укупна уштеда у буџету јавног партнера ће бити приближно 20 % 

Имплементација наведеног пројекта ће допринети повећању сигурности снабдевања јавних и стамбених 
објеката топлотном енергијом за потребе грејања, унапређењу термичког комфора, смањењу трошкова за 
производњу топлотне енергије, као и редукцији емисије штетних гасова у животну средину услед 
преласка на еколошки прихватљивије енергенте – дрвну биомасу и природни гас. 

Предложени облик реализације пројекта је ЈПП модел без елемената концесије код којег приватни 
партнер наплаћује накнаду за пружене услуге од јавног партнера. Накнада ће бити производ измерених 
и испоручених kWh топлотне енергије и цене једног kWh, а може бити евентуално умањена у 
зависности од квалитета пружене услуге, односно квалитета и подобности објекта за пружање адекватне 
услуге у складу са законом. Модел без елемената концесије подразумева да приватни партнер пристаје да 
пројектује, изгради, финансира, одржава и управља објектом/енергетским системима и пружа услуге за 
потребе јавног партнера и од њега наплаћује извршену услугу.  

Уговорно ЈПП се везује за постојање јавног уговора, који мора да садржи све одредбе и услове које јавни 
партнер сматра корисним за испуњавање задатака приватног партнера, као и за однос приватног 
партнера са другим учесницима који имају значајну улогу у  реализацији ЈПП-а. Ова карактеристика је 
уједно и основа уговорног ЈПП-а. Приватни партнер оснива друштво за посебне намене (у даљем тексту: 
ДПН) као посебно друштво које постоји до истека уговора и преко којег се финансира пројекат. Поред 
јавног и приватног партнера, може постојати и трећа страна у виду финансијера, од којих се прибављају 
финансијска средства за реализацију ЈПП-а, а то су банке, међународне финансијске институције, 
односно трећа лица која финансирају делимично или у целини пројекат. ДПН наступа као 
зајмопримац/корисник средстава у уговору о финансирању пројекта, а такође је уговорна страна других 
уговора везаних за изградњу и експлоатацију пројекта. ДПН престаје истеком рока на који је основано, а 
објекти, уређаји, постројења и друга средства из оквира предмета ЈПП-а, предају се јавном партнеру у 
стању подобном за даљу оперативну употребу. 

Предлаже се да се пројекат реализује у складу са Законом о ефикасном коришћењу енергије („Службени 
гласник Републике Србије“ бр. 25/2013; у даљем тексту: „ЗЕЕ“) и у складу са Законом о јавно-приватном 
партнерству и концесијама („Службени гласник Републике Србије“ бр. 88/2011, 5/2016 и 104/2016). 
Правилник о утврђивању модела уговора о енергетским услугама за примену мера побољшања 
енергетске ефикасности када су корисници из јавног сектора („Службени гласник Републике Србије“ бр. 
41/2015; у даљем тексту: „Правилник“), садржи моделе јавних уговора о енергетској услузи за примену 
мера побољшања енергетске ефикасности јавних објеката и уштедама у оперативним трошковима тих 
објеката када су корисници из јавног сектора, односно о енергетској услузи за примену мера побољшања 
енергетске ефикасности и уштедама и оперативним трошковима јавног осветљења када су корисници из 
јавног сектора, али не и модел уговора за уговорну испоруку енергије („Еnergy Supply Contract“).  

Као што и сам назив предлога пројекта говори, овде је питању модел уговора о уговорном 
снабдевању топлотном енергијом који ће се заснивати на досадашњим истим и сличним већ 
реализованим уговорима из праксе, како у Србији, тако и у иностранству.  

Предлог за унапређење подразумева инсталацију котлова на биомасу и на природни гас на укупно две 
локације, чиме ће се највећи део производње топлотне енергије централизовати. Локација једне 
котларнице мора бити на новој парцели, у близини постојеће котларнице „Борска“. Ова парцела ће бити 
одабрана од стране приватног партнера, у договору са јавним партнером, и биће купљена од стране 
приватног партнера. Нова парцела мора бити на локацији релативно близу постојеће топловодне мреже, 
зарад прикључка топловода из нове котларнице на постојећи топловодни систем. Прелиминарне техно-
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економске анализе указују да удаљеност нове котларнице од места прикључка мора бити унутар 1.000 m 
зарад економске одрживости пројекта. 

Друга локација са које ће се снабдевати остатак потрошача ће бити парцела код постојеће котларнице 
„Вељко Влаховић“. 

Тренутно процењени укупни годишњи конзум топлотне енергије који задовољава ЈКП „Бадњево“ из свих 
постојећих топлотних извора износи око 9.500 MWh. 

Поред постојећих потрошача, у моменту када се буде спроводио овај пројекат, ЈКП „Бадњево“ ће 
потписати нове уговоре о испоруци топлотне енергије. Укупан додатни конзум додатних потрошача које 
ће требати снабдети топлотном енергијом износи 2.500 MWh. Нови потрошачи којима ће се 
испоручивати наведена топлотна енергија од 2.500 MWh су Здравствени центар Неготин, Геронтолошки 
центар и остали мали нови порошачи са којима ЈКП Бадњево склопи уговор о снабдевању топлотном 
енергијом. 

Да би задовољио потребе за топлотном енергијом целокупног новог конзума (и старих и нових 
потрошача), приватни партнер ће у новој котларници инсталирати котлове на биомасу укупне 
инсталисане 3 MW, у којима ће се производити топлотна енергија у количини довољној да задовољи 
базну потрошњу корисника повезаних на ту котларницу, тј. 75% укупно произведене топлотне енергије. 
У новој котларници ће приватни партнер инсталирати и нови котао на природни гас, тачније ЦНГ, 
инсталисане снаге од 8 MW, којима ће се производити топлотна енергија у количини довољној да 
задовољи вршну потрошњу корисника повезаних на ту котларницу, тј. 25% укупно произведене топлотне 
енергије. Гасни котао ће имати и функцију резервног капацитета (тзв „back-up“), у случају прекида у 
раду котлова на биомасу. Овај гасни котао ће бити преузет на управљање и одржаваље од стране јавног 
партнера. Јавни партнер је у претходном поступку већ ушао у процедуру набавке гасног котла. 

Осим тога, у току периода трајања ЈПП уговора у Неготину, у току је израда плана на познатој локацији 
за изградњу стамбено-пословног насеља од стране групе „Elixir“, и то укупне површине од максимално 
200.000 m². Процена је да ће укупан конзум овог насеља бити око 14.000 MWh. 

Изградња насеља „Elixir“ ће се одвијати у фазама, па се и од приватног партнера очекује да инсталира 
додатне капацитете, и то тако да прати фазе изградње, тј. да прати фазе прикључења нових корисника из 
овог насеља инсталисањем додатних капацитета котлова. Ови капацитети подразумевају у коначној фази 
потпуне изграђености укупно 7 MW на обновљиви извор енергије – дрвну биомасу и 8 MW котла на 
ЦНГ и. Ови капацитети ће бити инсталисани у оквиру новоизграђене котларнице. Предлогом пројекта се 
наглашава да је приватни партнер у обавези да стави ове капацитете на располагање у моменту када се 
насеље, тј. његови делови изграде и прикључе на топловодну мрежу, о чему ће добити званични захтев 
од јавног партнера. 

Поред новоизграђене локације и тамо инсталисаних капацитета, да би се задовољио конзум корисника 
који неће бити везани топловодом на нову котларницу, на локацији постојеће котларнице „Вељко 
Влаховић“ морају се инсталисати нови котао на биомасу инсталисане снаге 2 MW којим ће се 
производити топлотна енергија у количини довољној да задовољи потрошњу ових корисника, то јест 
2.700 MWh. Поред котла на биомасу, у овој котларници већ постоји функционални, релативно нови 
котао инсталисане снаге 2 MW са комбинованим гориоником (мазут/лож уље) капацитета 1,7 MW . 
Приватни партнер има обавезу да преузме управљање и одржавање тог котла, те да њиме производи 
топлотну енергију у случају привременог престанка рада котла на биомасу и у најхладнијим периодима, 
у случају да се за тим укаже потреба. Овај котао ће као енергент током трајања пројекта користити лож 
уље. Он ће имати и функцију резервних капацитета, у случају прекида у раду котла на биомасу.  

За потребе финансијских анализа, претпоставиће се следеће: 

- Да ће приватни партнер током уговора изградити све потребне капацитете у обе котларнице, што 
износи 2+3+4 MW на биомасу и 8 MW на ЦНГ, те извршити неопходну реконструкцију 
постојећег котла са комбинованим гориоником у котларници „Вељко Влаховић“ од укупно 2 
MW. 
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- Да ће приватни партнер испоручивати од првог дана топлотну енергију у износу од  минимално 
12.000 MWh, што је довољно за постојећи конзум и за нове потрошаче. 

- Да ће јавни партнер гарантовати уткуп минимално 12.000 MWh топлотне енергије годишње, што 
је апсолутно оправдано узимајући у обзир новоприкључене велике кориснике, као што су 
Геронтолошки центар Неготин, Здравствени центар Неготин и остали 

- Да ће приватни партнер испоручивати додатне количине топлотне енергије потребне за насеље 
„Elixir” и то оквирно 50% укупног конзума од 6. године и 100% конзума од 11. године. 

Поменута централизација производње топлоте са 3 постојеће котларнице на 1, и то на новој локацији 
подразумева: 

- Повезивање делова топловодне мреже у један затворени систем 
- Прикључни топловод од трасе топловодног система до нове котларнице, на новој локацији, која 

неће бити удаљена више од 1.000 m од места прикључка. 
Обавеза доградње ове прикључне трасе топловода, што је неопходно за реализацију овог пројекта је 
обавеза јавног партнера.  

Јавни партнер ће из својих већ обезбеђених и опредељених средстава или из других извора 
самостално реализовати реконструкцију постојећих нереконструисаних топловода и извршити 
повезивање топловода у један систем, као и повезивање на тај систем Здравственог центра 
Неготин, Геронтолошког центра и осталих нових потрошача. Јавни партнер ће такође предати 
приватном партнеру на управљање и одржавање нови котао на природни гас снаге 8 MW  који ће 
набавити из сопствених средстава,  као и постојећи котао на мазут/лож уље снаге 2 MW у 
котларници Вељко Влаховић. 
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Tабела 1.- Приказ свих котларница и њихове потрошње са пратећим трошковима 
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Моделом који се предлаже, приватни партнер се обавезује да примени такве мере којима ће обезбедити 
унапређење ефикасности система производње топлотне енергије, унапређење стабилности снабдевања 
топлотном енергијом, као и финансијске уштеде за производњу топлоте у периоду главне обавезе, као и 
након његовог истека. 

Све мере које се предлажу да буду примењене по основу овог пројекта ће бити у складу са позитивним 
прописима и важећим стандардима у Републици Србији. 

Кључни дугорочни ризик који приватни партнер прихвата је ризик континуалне и квалитетне испоруке 
топлотне енергије јавном партнеру, као и постизање адекватног топлотног комфора крајњих корисника. 

Поред наведених услова, потребно је остварити и одређене минималне финансијске уштеде, које ће 
заинтересовани приватни партнер навести у својој понуди приликом јавне набавке за реализацију овог 
ЈПП пројекта, а на основу свих података који ће бити доступни у тендерској документацији. 

Финансијска уштеда се квантификује и рангира у односу на процењену вредност јавне набавке, која ће 
представљати максимални могући износ понуде заинтересованих потенцијалних приватних партнера за 
потребе дугорочног снабдевања топлотном енергијом Јавног партнера у оквиру овог пројекта, а у току 
трајања целокупног уговорног периода. Укупна гарантована уштеда ће бити подељена са бројем година 
трајања уговора како би се добила годишња финансијска уштеда. 

Овим пројектом се предлаже да приватни партнер у целости финансира идентификоване мере 
унапређења тренутног стања, те да јавном партнеру гарантује функционалност реконструисаних 
система, стабилност производње топлоте, снабдевање потребном количином енергије по уговореној 
цени (не вишој од досадашње) у току трајања уговора, као и одржавање постројења до тачно 
дефинисаних граница одговорности између два партнера. Финансијске уштеде су природна последица 
унапређења ефикасности предметних система, као и супституције енергената у употреби - до сада је 
коришћен скупи и нееколошки мазут за потребе грејања. 

Целокупан пројекат се базира на добром прорачуну садашње потрошње енергије и трошкова за 
функционисање предметних енергетских система, као и детаљно дефинисаном новом техничком 
решењу које треба да обезбеди захтеване резултате у погледу нивоа енергетске ефикасности, 
поузданости рада система, квалитета, трајности, као и минималних енергетских и финансијских уштеда. 
Пресудно за добар прорачун потрошње енергије ће бити разумевање и јасна дефиниција следећих 
појмова: 

1) Референтни оперативни трошак на основу кога се одређује вредност јавне набавке јесте збир 
годишњих трошкова за утрошени енергент (мазут), за утрошену електричну енергију за предгревање 
мазута, као и одржавање котларница, помножен са бројем година трајања јавног уговора тј. 
уговорног ЈПП-а. За све котларнице податак је идентификован и квантификован према рачунима и 
подацима добијеним од стране надлежних техничких служби. Подаци о одржавању долазе од људи 
надлежних за функционисање објеката. 

2) Референтни период представља репрезентативан временски интервал који најистоветније 
представља карактеристике обухваћених система, тј. њихову потрошњу и повезане трошкове. Овај 
период је репрезентативан у погледу исправног функционисања уговорних објеката и постизања 
захтеваних параметара термичког комфора пре спровођења ЈПП-а. У случају свих обухваћених 
енергетских објеката, као референтни период за сагледавање потрошње се узимају последње 3 грејне 
сезоне, док је за сагледавање трошкова последња грејна сезона референта. Разлог томе је што је 
употреба мазута за потребе грејања неприхватљива, па се његова цена из године у годину повећава, 
тако да је јединична цена за последњу грејну сезону репрезентативна, а треба нагласити и очекивано 
поскупљење услед избацивања мазута из употребе за потребе грејања. 

3) Референти специфични капацитет за грејање је дефинисан према очекивано максималној количини 
топлотне енергије која ће бити испоручена а коју је дефинисао јавни партнер. 
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 1.2 Географско подручје обављања делатности предложеног ЈПП 
  
 Подручје реализације предложеног пројекта је општина Неготин. Неготин је градско насеље и 
седиште истоимене општине у Борском округу у Србији. Према попису из 2002. било је 17.758 
становника (према попису из 1991. било је 17.355 становника), а према последњем попису из 2011. има 
16.882 становника. 
 Неготин се налази близу тромеђе Србије, Румуније и Бугарске. Име Неготин је први пут 
забележено у 16. веку. Место није имало значаја до 18. века, када је постало важно војно упориште. 
Године 1833. Неготин је трајно ушао у састав Србије и отада почиње његов бржи развој, који је трајао до 
почетка Првог светског рата. 
 Неготин је, између осталог, познат и као родно место композитора Стевана Мокрањца.  
 Територија општине Неготин се данас географски углавном поистовећује са Неготинском 
крајином. Крајина се налази на тромеђи Србије, Румуније и Бугарске. Равница, позната под именом 
Неготинска низија, протеже се између Тимока и Дунава до лучне брдовите косе Видровац-Бадњево-
Братујевац. Изнад ове косе наставља се равничарски плато све до планина Дели Јован и Стол, које 
читаво ово подручје природно одвајају од централне и западне Србије. Сам град је на око 45 m изнад 
нивоа мора. 
 Град Неготин се налази у низији окруженој планинама. Низија је отворена са источне и јужне 
стране што све доприноси специфичној клими општине Неготин. Неготин представља 
најконтиненталнију област Србије са топлим летима и хладним зимама. Током зиме температура се 
спушта и до -30 °C, а лети се температура пење и до 40 °C у хладу. 
 У зимском периоду најчешће дува западни и северозападни ветар. Пошто долази преко 
Хомољских планина увек наилази као хладан ветар и доноси изненадне и обилне падавине. Овај ветар је 
у народу познат као „горњак“ и представља најзначајнији ветар и у летњем периоду. Он је најбитнији за 
климу Неготина и време врло често зависи од њега. Кошава такође често дува током зиме. Она је хладан 
ветар, слабији од горњака, али изазива вишедневно падање ситног снега. Још се јављају и северац и југо. 
Снег је редовна појава на територији источне Србије. Кад облачност са кишом дође са Средоземног мора 
или Атлантског океана Неготинска крајина дуго остане без снега, док је централна Србија већ покривена 
снегом. Обрнуто, кад влажни и хладни таласи наиђу са истока или североистока, Неготинска крајина 
добије снежни покривач раније од осталих крајева Србије. 
 Клима Неготинске крајине је погодна за узгој пољопривредних култура попут винове лозе, 
бостана и памука. 
 Трагови неолитског човека, пронађени на обали Дунава у селима Прахово, Душановац и 
Радујевац, сведоче да је територија данашње Неготинске крајине била насељена још у камено доба. 
Резултати проучавања археолошког материјала нађеног у Лепенском Виру говоре да су још пре више од 
шест хиљада година на обалама Дунава у Ђердапу и његовом непосредном залеђу живели људи чија је 
материјална култура била на завидној висини. Много је народа кроз минуле векове живело на данашњем 
истоку Србије бележећи напредак, развој и нестајање својих цивилизација. Подаци о њима прекривени 
су маглом времена, али оно што се поуздано може тврдити је да је Неготинска крајина, као непосредно 
залеђе Ђердапа, била вазда у прошлости мост, а сам Ђердап капија тог моста између Влашке низије и 
Тимочке долине, односно Балкана. 
 
 1.3 Циљеви које треба остварити пројектом 

 
Јавни интерес за извођење предложеног пројекта по моделу јавно-приватног партнерства огледа се у 

следећем: 

 мобилизацији приватних инвестиција у јавну инфраструктуру, без улагања од стране јавног 
партнера и даљег јавног задуживања, 
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 интегрисаном управљању и имплементацији пројекта од стране приватног партнера, што 
подразумева минимални ангажман ионако ограничених ресурса јавног партнера (људских и 
материјалних), 

 обезбеђивању поузданијег снабдевања топлотном енергијом, као и адекватног топлотног 
комфора објеката који су напајани топлотном енергијом из предметних котларница , 

 минимизирању финансијских, техничких и оперативних ризика реализације пројекта енергетске 
ефикасности и дугорочне испоруке топлотне енергије за чију имплементацију постоји велики 
потенцијал и јавни бенефит, 

 смањењу трошкова за производњу топлотне енергије, односно остваривању уштеда у буџету на 
текућим расходима за топлотну енергију, као и трошковима одржавања наведених система, 

 употреби обновљивог извора енергије - дрвне биомасе и природног гаса и смањење емисије 
загађујућих материја у животну околину (смањење емисије CО2) - остваривање позитивног 
еколошког ефекта, 

 стимулацији економских активности у локалним заједницама (ангажовање локалних фирми за 
извођење/имплементацију пројекта, ангажовање локалних фирми на одржавању постројења). 

Најважнији циљеви/резултати предложеног пројекта би били: 

 Повећање енергетске ефикасности система за производњу топлотне енергије, 
 Унапређење топлотног комфора у објектима, 
 Могућност 24 часовне испоруке топлотне енергије у најхладнијим зимским периодима, 
 Сигурније снабдевање објеката топлотном енергијом, уградњом постројења /система који раде у 

потпуно аутоматском режиму, и који су поуздани у раду, произведени према актуелним 
стандардима и правилима струке, 

 Финансијске уштеде у буџету јавног партнера за потребе функционисања предметних 
енергетских система (у односу на референтни трошак), 

 Гарантована функционалност новоинсталисаних и реконструисаних енергетских система у току 
трајања уговора, као и предаја целокупне опреме у функционалном стању након његовог истека, 

 Смањење емисије штетних гасова у атмосферу – пре свега СО2. 
 Избегавање кредитног задуживања јавног партнера и остваривање могућности да се буџетска 

средства (или кредитни потенцијал), иначе намењена за реализацију овог пројекта улажу у 
области где приватна иницијатива нема могућности за улагање. 

 Еколошки чистији центар Неготина. Измештањем постојеће котларнице из центра Неготина 
квалитет ваздуха у центру ће се побољшати. Општина Неготин добија могућност да локацију 
постојеће котларнице прода или рентрира за друге делатности и на тај начин оствари додатни 
прилив у буџету.  
 

Овом иницијативом се предлаже реализација пројекта кроз ЈПП модел, што значи да за реализацију 
наведених мера енергетске ефикасности јавни партнер не треба да издвоји буџетска средства.  

Као оптималан период трајања јавно-приватног партнерства (јавног уговора) предлаже се период од 25 
година. Висина инвестиције која се очекује од приватног партнера за реализацију предложеног пројекта 
и остварење наведених резултата процењена је на приближно 3,8 милиона евра.  

Услуга коју приватни партнер треба да понуди обухватаће припрему све потребне пројектне 
документације и дозвола, набавку опреме и извођење радова на реализацији предложених мера 
унапређења, те као најважније одржавање свих уграђених система потпуно функционалним у току 
уговорног периода, а све у циљу сигурне испоруке топлотне енергије за грејање из поменутих 
котларница, као и у циљу постизања захтеваног нивоа топлотног комфора, те смањења буџетских 
трошкова за грејање објеката крајњих корисника даљинског система грејања. Приватни партнер ће 
гарантовати јавном партнеру потребну количину топлотне енергије, како би се остварио стандардни 
ниво топлотног комфора за време трајања целокупног уговорног јавно-приватног партнерства. 
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Реализација пројекта кроз ЈПП подразумева финансирање пројекта од стране приватног партнера, чиме 
се буџет јавног партнера кредитно не оптерећује, већ је његова обавеза да из остварене уштеде отплаћује 
приватном партнеру инвестицију кроз дугогодишњу испоруку топлотне енергије. ЈПП у суштини 
представља оквир за заједничке акције јавног сектора и капитала приватног партнера, ради обезбеђења 
ефикаснијег и економичнијег функционисања делатности од општег интереса и ради одрживог развоја 
инфраструктуре. 

Јавно-приватно партнерство директна је последица економске потребе државе, и локалних 
самоуправа да уместо прибављања кредитног капитала намењеног изградњи и развоју 
инфраструктуре и развоју одрживог обављања делатности од јавног интереса, успостави 
партнерски однос са приватним капиталом. Обзиром на висину јавног дуга и незавидну 
финансијску ситуацију већине локалних самоуправа, као и Јавних комуналних предузећа, те 
немогућности додатног задуживања, тешко је очекивати да ће у будућности бити могуће 
интензивније извођење мера са циљем енергетске санације јавних објеката сопственим 
средствима (буџетским или позајмљеним). 

 

II Пословни план, укључујући услове ЈПП, процену трошкова и анализу добијене вредности у 
односу на уложена средства (value-for-money, у складу са Методологијом коју доноси Комисија за 
ЈПП), спецификације о финансијској прихватљивости ЈПП за јавно тело, спецификације у 
погледу финансирања пројекта (из буџета, финансирање од стране међународних финансијских 
институција, приватно финансирање и цена финансирања) и расположивост средстава, планирану 
расподелу ризика   

 

2.1. Вредност пројекта 

Укупна вредност пројекта је вредност која се односи на укупне трошкове, капиталне и оперативне, за 
цео период предложеног трајања уговора од 25 година. 

Укупна вредност пројекта процењена је на   3.525.007.933 РСД без ПДВ, односно   29.974.557 EУР 
без ПДВ-а,  прерачунато по  курсу  од 1ЕУР=117,6  РСД.  

2.2. Рок трајања пројекта и образложење предложеног рока  

Рок трајања уговора је  25 година, с обзиром да је прост период повраћаја инвестиције више од 18 
година на НСВ уложеног капитала, интерна стопа рентабилности укупних трошкова и користи свега 
7,2%, што је нешто више у односу на дисконтну стопу од 5%. 

Образложење предложеног рока је садржано у одредбама Закона о јавно-приватном партнерству и 
концесијама («Сл. Гласник РС», бр. 88/11, 15/2016 и 104/2016), где  је чланом 18.   дефинисано да се рок 
на који се закључује јавни уговор одређује на начин који не ограничава тржишну утакмицу више него 
што је то потребно, да се обезбеди амортизација улагања приватног партнера и разуман повраћај 
уложеног капитала, истовремено узимајући у обзир ризик који је повезан са комерцијалним коришћењем 
предмета уговора, али и да рок из става 1. овог члана не може бити краћи од 5 година ни дужи од 50 
година, уз могућност да се након истека уговореног периода закључи нови уговор уз избор приватног 
партнера на начин и у поступку прописаном овим законом. 

 

2.3. Услови ЈПП 

Како јавни партнер нема довољно средстава у буџету за инсталирање нових котлова на обновљиви извор 
енергије – дрвну биомасу и природни гас, а истовремено, како су трошкови електричне и топлотне 
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енергије, као и одржавања система и производње топлоте врло високи, донета је одлука да се размотри 
јавно-приватно партнерство у коме ће приватни партнер уложити своја средства за инсталирање 
поменутих котлова. На тај начин смањиће се трошкови за електричну и топлотну енергију и уједно 
остварити корист од уштеда топлотне енергије. 

2.4. Процена трошкова и анализа добијене вредности у односу на уложена средства (value-for 
money) 

Утврђивање добијене вредности у односу на уложена средства, утврђивање „вредности за новац” (енг. 
value-for money, VfM) је примена аналитичког поступка у оквиру кога се настоји да се квантитативним 
путем утврди да ли је за пореске обвезнике од веће користи да се примени традиционални модел 
инвестирања у коме се јавно тело појављује у улози инвеститора, преузимајући све или претежан део 
ризика јавне инвестиције, или им се више исплати да набаве услугу од понуђача из приватног сектора, 
преносећи (алоцирајући) већину ризика на њега, када се ради о јавно-приватном партнерству (ЈПП). 
Дакле, у основи идеје максимизације добијене вредности за јавни новац (средства) је пренос одређених 
ризика јавне инвестиције на приватног партнера. 

У том смислу, Европска комисија дефинише јавно-приватно партнерство као партнерство између јавног 
и приватног сектора које има за циљ пружање услуге коју традиционално обезбеђује јавни сектор. Јавни 
сектор се јавља у улози наручиоца који има за циљ да обезбеди пружање јавне услуге кориснику, док се 
приватни сектор јавља у улози извршиоца и има за циљ да пружи јавним уговором дефинисане услуге. 

За анализу добијене вредности у односу на уложена средства у јавно-приватном партнерству и 
концесијама значајне су законске границе задуживања локалне самоуправе, који се прописују Законом о 
буџетском систему и Законом о јавном дугу и које се односи искључиво на  задуживање у новцу код 
домаћих и страних банака, а које не може бити веће од 50% текућих прихода из претходне године, нити 
отплата главнице и камате може бити већа од 15% текућих прихода. 

Међутим, преузимање дугорочних обавеза до законом дозвољених граница различито ће утицати на 
финансијску стабилност јединица локалне самоуправе. Због тога је од нарочитог значаја да се утврди 
економски (стварни) капацитет преузимања дугорочних обавеза од стране јавног сектора. Ово је 
нарочито важно код пројеката без елемената концесије, или код пројеката који представљају заједнички 
подухват, када се плаћање за набавку капиталне опреме врши из буџета и дугорочно. 

Како јавни партнер нема намеру да се задужује да би финансирао пројекат, то ће бити обавеза приватног 
партнера. 

 

2.4.1. Компаратор трошкова јавног сектора 

Компаратор трошкова јавног сектора (енг. Public Sector Comparator, PSC) - у даљем тексту: Компаратор) 
представља инструмент помоћу кога инвеститор из јавног сектора пореди укупне животне трошкове 
пројекта који планира да реализује путем јавно-приватног партнерства у односу на традиционални 
начин који користи јавни сектор. 

Компаратор даје мерила за процену „вредности за новац” поређењем алтернативних модела. Код 
Компаратора велику улогу има правилна анализа укупних животних трошкова и расподела ризика 
између јавног и приватног сектора. 

Компаратор трошкова упоређује: 

А. Традиционални начин који користи јавни сектор (набавка опреме и финасирање пословања из 
сопствених или позајмљених извора) и 

Б. ЈПП модел, пружања услуге од стране приватног партнера. 
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2.4.2. Дефинисање циљева пројекта   

Циљ пројекта је увођење мера енергетске уштеде кроз инсталацију котлова на биомасу и природни гас 
на укупно две локације ради постизања уштеда у текућим расходима буџета јавног партнера за 
електричну и топлотну енергију, као и трошкове одржавања. Јавни партнер не располаже средствима за 
реконструкцију дела система за производњу топлотне енергије  и спровођења МУЕ. 

Основни циљеви доделе јавног уговора о ЈПП се огледају у: 

 мобилизацији приватних инвестиција у јавну инфраструктуру, без улагања од стране јавног 
партнера и даљег јавног задуживања, 

 реализацији пројеката ефикасног коришћења енергије, 

 производљи топлотне енергије из обновљивих извора енергије и то минимално 50 % 
произведене топлотне енергије; 

 обезбеђивању адекватног топлотног комфора и сигурности снабдевања топлотном енергијом, 

 остваривању уштеда у буџету на текућим расходима за електричну и топлотну енергију, као и 
трошковима одржавања наведених система, 

 остваривање еколошког ефекта и смањење емисије CО2. 

 

Најважнији циљеви/резултати предложеног пројекта би били: 

 Смањење потрошње електричне енергије, 

 Смањење потрошње топлотне енергије, 

 Унапређење топлотног комфора, 

 Могућност 24 часовног снабдевања топлотном енергијом, 

 Финансијске уштеде у буџету јавног партнета за потребе функционисања предметних 
енергетских система, 

 Гарантована функционалност обухваћених енергетских система и постигнутих уштеда, 

 Смањење емисије штетних гасова у атмосферу – пре свега СО2, 

 Јавни партнер се кредитно не задужује, већ из остварене уштеде отплаћује инвестицију 
приватном партнеру у уговорном периоду. 

Овом иницијативом се предлаже реализација набројаних мера уштеде енергије и повећања енергетске 
ефикасности кроз ЈПП модел, што значи да за реализацију наведених мера енергетске ефикасности јавни 
партнер не треба да издвоји буџетска средства.  

2.4.3.  Предмет пројекта јавно-приватног партнерства 

Предмет пројекта је инсталација котлова на обновљиви извор енергије - биомасу и природни гас на две 
локације, што се одражава на целокупну енергетску ефикасност, односно уштеду у текућим расходима 
буџета јавног партнера за електричну и топлотну енергију, смањење трошкова  одржавања котлова, као 
и смањење трошкова енергената за потребе функционисања нових ефикаснијих извора топлоте.  
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Пројекат  обухвата припрему све потребне пројектне документације и дозвола, набавку опреме и 
извођење радова на реализацији предложених МУЕ и мера унапређења, одржавање свих уграђених 
система потпуно функционалним у току уговорног периода, а све у циљу смањења буџетских трошкова 
и подизања нивоа ефикасности у пружању јавних услуга. Пројектом се гарантују уштеде у енергији, као 
и захтеван ниво топлотног комфора за време трајања целокупног уговорног јавно-приватног 
партнерства. 

 2.4.4. Анализа тренутног стања и предлог новог решења 

Анализа се ослања на податке прикупљене од општине Неготин/ЈКП-а. Предложеном инсталацијом 
котлова на обновљиви извор енергије – дрвну биомасу и гас на две локације остварују се уштеде у 
будућим трошковима за потрошњу топлотне енергије из три главна разлога: 

 Супституција скупог нееколошког мазута, обновљивим извором енергије – дрвном биомасом и 
природним гасом; 

 Смањење трошкова одржавања будућих топлотних извора услед веће ефикасности 
новопројектованих система. 

У наредној табели приказана је потрошња топлотне енергије по котларницама, енергенти у употреби, 
као и основне карактеристике система за производњу топлоте.  

 

 

Потрошња енергије у наведеним котларницама у којима ће се применити мере енергетске ефикасности, 
односно за које се предлаже реализација МУЕ, тренутно износи 9.595 MWh. 

Укупан просечни годишњи трошак за функционисање енергетских система који су обухваћени 
пројектом према рачунима и евиденцији износи  69.943.346,72 РСД (изражено без ПДВ-а) односно   
594.756 евра (изражено без ПДВ-а). 

Трошак одржавања новоинсталираних и реконструисаних система за проиводњу топлоте у 
будућности преузима приватни партнер, тако да то није обавеза општине, нити Јавно комуналног 
предузећа. Претпоставка је да ће трошкови одржавања бити знатно нижи, јер се предлаже 
инсталација котлова на гас и биомасу који су високоефикасни, те су и под гаранцијом одређени 
временски период трајања јавног уговора.  
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Година

Годишња 
потрошња 

топлотне енергије 
из биомасе и ЦНГ-

а [MWh]

Годишњи 
трошак 

топлотне 
енергије [€]

Цена топлотне 
енергије (без 

ПДВ-a) [€/MWh]

Укупни трошак 
топлотне енергије 

за наведени 
прериод  (без ПДВ-

a) [€]

Укупни трошак 
топлотне енергије 

за наведени 
прериод (са ПДВ-

ом) [€]

Уштеда за 
наведени период 

(bez PDV-a) [€]  

Уштеда за 
наведени 

период (са ПДВ-
ом) [€]  

Годишња 
уштеда (без 
ПДВ-a) [%]  

Годишња 
уштеда (са ПДВ-

ом)) [%]  

1 do 5 12.000 659.982,29  55,00  3.299.911,45  3.629.902,60  419.153,00  832.974,75  11,27% 18,66%
6 do 10 19.000 1.044.982,29  55,00  5.224.911,45  5.747.402,60  663.665,48  1.318.889,72  11,27% 18,66%

11 do 25 26.000 1.429.982,29  55,00  21.449.734,35  23.594.707,79  2.724.533,88  5.414.414,09  11,27% 18,66%
Тотал 29.974.557,25 32.972.012,98 3.807.352,37 7.566.278,57 11,27% 18,66%

РСД (kurs 117,6) 3.525.007.932,60 3.877.508.725,86 447.744.638,37 889.794.359,30 

Стање након реконструкције
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2.4.5. Финансирање   замене котлова и инсталисање нове котларнице из сопствених средстава, као 
и одржавања предметних система 

Просечни трошкови грејања и одржавања наведених котларница у општини Неготин без ПДВ-а износе: 

- за утрошене енергенте                                                             59.908.141 РСД,  

- за одржавање                                                                                 3.556.221,76 РСД  

- електрична енергија              4.278.983,95 РСД 

- Остало (амортизација, људски ресурси,...)          2.200.000,00 РСД 

- укупно без ПДВ-а                                                                           69.943.346,72 РСД 

- односно, око                                                                                   594.756  ЕУР 

С обзиром на постојеће стање у буџету,тешко је очекивати замену старих котлова на мазут, новим на 
биомасу или гас. Пораст цене мазута и електричне енергије, очекивано повећање трошкова одржавања 
услед старости опреме, доводиће до повећања средстава којa би се издвајала из буџета јавног партнера, а 
која су недовољна за нове инвестиције. 

Поред тога, јавни партнер би требао да услед спровођења пројекта замене котлова запосли стручна лица 
машинске струке која би одржавала котлове на биомасу и гас, што би резултирало повећаним 
трошковима зарада за новозапослене раднике. 

Недостатак средстава у буџету и високи трошкови замене старих, новим котловима на природни 
гас и биомасу доводе до закључка да финансирање ове инвестиције није могуће спровести из буџета 
јавног партнера, нити из позајмљених извора средстава-кредита, те се даље традиционални модел 
финанасирања пројекта неће разматрати као опција.  

Из тог разлога се даља анализа пребацује на финансирање од стране приватног партнера кроз 
ESCO/ЈПП модел. 

 

2.4.6. Анализа изводљивости и опција  

Избор опције спровођења пројекта модернизације система грејања извршен је на основу прорачуна 
ефеката уштеда енергије и оперативних трошкова након примене пројекта.  

Прорачун и анализа пројекта реконструкције система грејања је урађен на основу података о тренутној 
потрошњи, тренутном стању постојеће опреме, као и тренутним трошковима, док ће идејни пројекат за 
потребе добијања свих потребних дозвола урадити заинтересовани приватни партнер приликом пријаве 
на тендер, а пројекат за извођење након почетка периода имплементације.   

С обзиром да јавни партнер има обавезу плаћања трошкова за електричну енергију, а приватни партнер 
све друге трошкове везане за испоруку топлотне енергије, након примене мера енергетске уштеде из 
остварених уштеда ће се финансирати пројекат за све време његовог трајања.  

 

2.4.6.1. Временски оквир анализе  

Прогноза будућих кретања новчаног тока пројекта обухватa претпостављени економски век пројекта од 
25 година с обзиром да прост период повраћаја инвестиције износи 18 година на НСВ уложеног 
капитала.  
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2.4.6.2. Дефинисање укупних трошкова 
Укупне расходе пројекта чине инвестициони-капитални трошкови и оперативни трошкови. 

2.4.6.2.1. Капитални трошкови 
У оквиру анализе капиталних трошкова узети су у обзир сви трошкови које ће имати приватни партнер, 
за набавку и уградњу  опреме за вршење предметне услуге, као и методологија по којој се дошло до 
висине инвестиције.   

За реализацију предложеног пројекта реконструкције и унапређења енергетске ефикасности процена је 
да је неопходно  инвестирати око 2 милиона 842 хиљаде евра за замену котлова, куповину нове парцеле 
за изградњу нове котларнице и пропратних ствари наведених у наредној табели,  кроз капиталне 
инвестиције. Капитални трошкови по структури су детаљније приказано у доњој табели. 

ЈПП МОДЕЛ  

Инвестиција  [€] 

Куповина парцеле за изградњу нове котларнице на биомасу за снабдевање 
досадашњег конзума, трошкови комуналних прикључака на парцели 

         190.000,00   

 Набавка, испорука и монтажа топловодних котлова на биомасу инсталисане снаге 
укупно 7MW из две фазе за котларницу „Борска 2“ (предмет испоруке су и 
топлотни подови за складиште капацитета 500м3+500м3, у две фазе) 

         1.250.000,00   

Грађевински радови на изградњи котларнице и складишта биомасе на локацији 
„Борска 2“ (радови обухватају и ВиК, хидрантску мрежу, интерну и приступну 
саобраћајницу,... 

       350.000,00   

Пратеће машинске и електро инсталације (пумпе, цевоводи, арматура, бафери, 
димњаци,...), монтажа опреме у котларници „Борска 2“ у две фазе 

       290.000,00   

Набавка и уградња гасне рампе и ЦНГ декомпресорске станице са постољем за 
ЦНГ боце за резервне котлове на котларници „Борска 2“ за већ набављени нови 
гасни котао снаге 8 MW 

           90.000,00   

Грађевински радови на изградњи котларнице и складишта биомасе на локацији 
„Вељко Влаховић“ (радови обухватају и ВиК, хидрантску мрежу,...)          180.000,00 

Набавка, испорука и монтажа два топловодна котла на биомасу инсталисане снаге 
укупно 2 MW за котларницу „Вељко Влаховић 2“ (предмет испоруке су и 
топлотни подови за складиште капацитета 500 m³, као и сви транспортери) 

        230.000,000 

Машинске и електро инсталације у новој котларници (експанзиона посуда, 
разделници, сабирници, пумпе, регулациони вентили и пратећа арматура, димњак, 
енергетски и ормар аутоматике, акумулатор топлоте,...) 

         95.000,00 

Реконструкција топлотне подстанице у Здравственом центру Неготин           25.000,00 

Пројекти котларница, укључујући исходовање грађевинских и употребних дозвола          65.000,00   

Остало 3%          77.250,00   

Тотал (Инвестиција) 2.842.250 
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2.4.6.2.2. Оперативни трошкови - РАСХОДИ ПРОЈЕКТА 

Оперативни трошкови се односе на трошкове утрошених енергената и трошкове одржавања система. 

Трошкови топлотне енергије, односно утрошених енергената, након примене мера сноси приватни 
партнер у току целог уговорног периода. 

У оквиру трошкова које сноси приватни партнер, спада пре свега трошак одржавања.   

У оперативне трошкове  спадају следећи трошкови:  

 Трошкови биомасе и природног гаса, 

 Одржавање котлова на дрвну биомасу и гасних котлова, замена свих потребних елемената 
система производње топлоте уколико дође до квара, 

 осигурање новоинсталисане опреме и котлова, 

 функционисање ДПН.   

Након имплементације пројекта, а по моделу ЈПП, приватни партнер би преузео обавезу одржавања и 
осигурања новопостављeног система   за производњу топлотне енергије у периоду гарантовања, што је у 
овом случају 25 година, те би у те сврхе имао и одређене трошкове. Наведени оперативни трошкови 
приказани су у наредној табели. 

 

 

2.4.6.2.3. Оперативни приходи - ПРИХОДИ ПРОЈЕКТА 

У табели која је претходила приказана је пројекција будућих трошкова приватног партнера за 
функционисање предметних система применом предложених мера.  

Конзервативна метода планирања, која је примењена, у табели која следи у наставку приказује 
максимални могући износ трошкова који су прихватљиви за јавног партнера уз минимални могући износ 
уштеда које МУЕ (мере уштеде енергије) примењене на овај начин треба да му обезбеде. Ова табела 
представља граничну вредност прихватљивости пројекта, а коначне вредности ће бити одређене током 
разраде пројекта, као и у поступку јавне набавке и оне могу бити само исте или боље по јавног партнера 
него оне које су овде приказане.  

ПРИХОД ПРОЈЕКТА чине накнаде коју ће приватни партнер добијати од јавног партнера и  обухватају 
све трошкове имплементације пројекта за МУЕ, осим трошкова електричне енергије    за производњу 
топлотне енергије за грејање.  

Приходи пројекта су трошкови који улазе у накнаду приватном партнеру за МУЕ, а који су уједно и 
приход приватном партнеру из кога се финансира пројекат. То су пре свега трошкови формирања и 
пословања друштва за посебне намене (ДПН), трошкови израде пројектне документације и инжењерски 

од 01. до 05. године од 06. до 10. године од 11. до 25. године
Оперативни трошкови
Трошак биомасе                     292.081,41                         462.466,81                 632.852,20   
Трошак CNG-а                     136.434,40                         216.023,26                 295.612,13   
Трошак електричне енергије                       29.000,00                           29.000,00                   29.000,00   
Трошак ангажовања људских ресурса                       28.000,00                           28.000,00                   28.000,00   
Трошак одржавања                       20.000,00                           25.000,00                   28.000,00   
Трошак осигурања                       15.000,00                           20.000,00                   22.000,00   
Нето годишњи трошак топлотне енергије [EUR/год]                     520.515,81                         780.490,07              1.035.464,33   
Нето трошак топлотне енергије  [EUR/MWh]                              43,38                                  41,08                          39,83   
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трошкови, трошкови набавке опреме, трошкови транспорта, трошкови монтаже и пуштања у рад, 
трошкови одлагања старе опреме, трошкови камата, трошкови осигурања, трошкови гаранција, 
трошкови одржавања новог система  производње топлотне енергије током периода трајања уговора. 

Из представљене анализе и података, може се закључити да би ЈКП »Бадњево«, усвајањем предлога за 
покретање овог пројекта јавно-приватног партнерства и применом предложених мера уштеде енергије 
остварио многоструке позитивне ефекте.  

Ти ефекти се односе на повећање енергетске ефикасности система  за производњу топлоте када су у 
питању енергетски објекти  и смањењу потрошње топлотне енергије за  процењених 11,27%, 
унапређење енергетског разреда и топлотног комфора јавних објеката, а ови ефекти се могу посматрати 
и кроз призму еколошких бенефита, кроз директно смањење емисије СО2. 

Такође, приватни партнер ће гарантовати и сигурност снадбевања топлотном енергијом крајњих 
корисника, што ће подразумевати и адекватан топлотни комфор, дефинисан стандардима и позитивним 
прописима. Током овог периода је такође загарантована и потпуна функционалност система и 
инсталираних котлова. Све наведено приватни партнер гарантује не само уговором, већ како кроз 
гаранцију произвођача котлова, осигурањем осигуравајућих кућа, тако и сопственом банкарском 
гаранцијом` 

У следећој табели приказани су збирни бенефити производње топлотне енергије из 
новоинсталираних котларница, а који се у збиру огледају у финансијским уштедама од око 11,27% 
без урачунатог ПДВ-а, на годишњем нивоу у буџету ЈКП-а, осносно општинском буџету. 

 

За време трајања уговора се не очекују промене које ће битно утицати на оперативне трошкове 
одржавања, с обзиром да је интерес приватног партнера да угради квалитетну опрему, како би ове 
трошкове свео на минимални ниво.  

2.4.6.3. Резидуална вредност  

С обзиром да се на крају економског века пројекта, не остварује прилив новчаних средстава по основу 
продаје имовине, већ целокупна имовина постаје власништво јавног партнера, пројекат нема резидуалну 
вредост.  

2.4.6.4. Усклађивање цена са инфлацијом  

За пројектовање прихода и расхода пројекта коришћење су цене из базне 2020. године у еврима, тако да 
утицај инфлације није узет у обзир.   

 2.4.6.5. Извори финансирања пројекта  

Укупни капитални расходи пројекта финансирају се из средстава приватног партнера и кредита банке у 
односу 30:70%. 

Трошкови финансирања су рачунати са једном годином грејс периода, роком отплате 10 година  

Година

Годишња 
потрошња 

топлотне енергије 
из биомасе и ЦНГ-

а [MWh]

Годишњи 
трошак 

топлотне 
енергије [€]

Цена топлотне 
енергије (без 

ПДВ-a) [€/MWh]

Укупни трошак 
топлотне енергије 

за наведени 
прериод  (без ПДВ-

a) [€]

Укупни трошак 
топлотне енергије 

за наведени 
прериод (са ПДВ-

ом) [€]

Уштеда за 
наведени период 

(bez PDV-a) [€]  

Уштеда за 
наведени 

период (са ПДВ-
ом) [€]  

Годишња 
уштеда (без 
ПДВ-a) [%]  

Годишња 
уштеда (са ПДВ-

ом)) [%]  

1 do 5 12.000 659.982,29  55,00  3.299.911,45  3.629.902,60  419.153,00  832.974,75  11,27% 18,66%
6 do 10 19.000 1.044.982,29  55,00  5.224.911,45  5.747.402,60  663.665,48  1.318.889,72  11,27% 18,66%

11 do 25 26.000 1.429.982,29  55,00  21.449.734,35  23.594.707,79  2.724.533,88  5.414.414,09  11,27% 18,66%
Тотал 29.974.557,25 32.972.012,98 3.807.352,37 7.566.278,57 11,27% 18,66%

РСД (kurs 117,6) 3.525.007.932,60 3.877.508.725,86 447.744.638,37 889.794.359,30 

Стање након реконструкције
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и каматном стопом од 5%, као што се види из доње табеле. 

 

 

2.4.6.6. Нето садашња вредност и дефинисање дисконтне стопе 

Нето садашња вредност је збир нето позитивних ефеката пројекта из његовог економског тока, 
актуелизованих на садашњу вредност, те каматном стопом предвиђеном условима jавног позива. Ради се 
о интегралном и апсолутном показатељу за оцену економске рентабилности и прихватљивости пројекта. 
Да би пројекат био прихватљив, нето садашња вредност мора бити већа од нуле, што значи да позитивни 
ефекти пројекта надмашују трошкове улагања. Велику важност за процену укупних животних трошкова 
има анализа дисконтованог тока новца, као и дефинисање дисконтне стопе. Дисконтна стопа треба да 
представља реалну могућност капиталног трошка, односно опортунитетни трошак капитала, прилагођен 
за инфлацију (и субвенције, ако их има), за пројекте од јавног значаја. 

У вези са питањем висине дисконтне стопе, у стручној литератури се наводи да дисконтну стопу чине 
два елемента:  

 општа временска вредност новца (тј. она повезана са каматним стопама на финансијском 
тржишту)  

 премија за ризик својствен самој инвестицији.  

С обзиром да референтна каматна стопа НБС износи 1,0%, а она у поступку спровођења монетарне 
политике има улогу сигнализирајуће каматне стопе, као и улогу полазне каматне стопе, пошто се висина 
основних каматних стопа на новчаном тржишту, односно коридор каматних стопа, утврђује према 
висини те каматне стопе.  

Референтна каматна стопа је највиша, односно најнижа каматна стопа коју Народна банка Србије 
примењује у поступку спровођења репо трансакција продаје, односно куповине хартија од вредности. 
Висина референтне каматне стопе утврђена је Одлуком о утврђивању референтне каматне стопе 
Народне банке Србије.  

Висина инвестиције 2.842.250
Финансирање 70/30
Други извори финансирања - субвенције -                    
Сопствена средства 852.675
Сопствена средства из кредита 1.989.575
Период повраћаја (гОдина) 10
Каматна стопа 0,05

Година Главница Камата Раздужење Рата
1 1.989.575      99.479 198.958 298.436
2 1.790.618      89.531 198.958 288.488
3 1.591.660      79.583 198.958 278.541
4 1.392.703      69.635 198.958 268.593
5 1.193.745      59.687 198.958 258.645
6 994.788          49.739 198.958 248.697
7 795.830          39.792 198.958 238.749
8 596.873          29.844 198.958 228.801
9 397.915          19.896 198.958 218.853

10 198.958          9.948 198.958 208.905
укупно 547.133 1.989.575 2.536.708
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Према висини референтне каматне стопе утврђује се коридор каматних стопа, односно највиша и 
најнижа каматна стопа Народне банке Србије у спровођењу операција на новчаном тржишту. 

Каматна стопа на кредитне олакшице (преконоћни кредит за одржавање дневне ликвидности) највиша је 
каматна стопа, а каматна стопа на депозитне олакшице (преконоћна депонована средства банака код 
НБС) најнижа каматна стопа Народне банка Србије у поменутим трансакцијама. Од 10.12.2020. године 
НБС је утврдила нову референтну каматну стопу. 

Каматне стопе на новчаном тржишту 

Референтна каматна стопа 1,00% 

Каматна стопа на депозитне олакшице 0,10% (рефер. стопа -0,90 
п.п.) 

Каматна стопа на кредитне олакшице (кредит за ликвидност- O/N - 
overnight позајмице) 

1,90% (рефер. стопа 
+0,90 п.п.) 

 

Како је каматна стопа на кредитне олакшице највећа и укључује референтну каматну стопу +0,90 п.п., то 
објективно представља опортунитетни трошак капитала, уз додавање процене ризика земље од +1,0 п.п., 
што износи 2,90% (Извор: сајт НБС).  

С обзиром да је дисконтна стопа коју препоручује Европска комисија за дисконтовање новчаних 
токова 4,0% и да је процена ризика инвестиције и пројекта укупно 1%, стопа од 5,0% користиће се 
у даљој анализи за дисконтовање новчаних токова улагања као реална  дисконтна стопа.  

 

2.4.6.7.     Новчани токови 

2.4.6.7.1.  Финансијски ток  

Финансијски ток приказује структуру финансијских токова у периоду трајања пројекта, односно 
динамику финансијских токова у времену. Финансијски ток израђује се на основу сталних тржишних 
цена и званичних девизних курсева. Структура финансијских токова састоји се од три основне групе 
ставки: 

 приходи; 

 расходи; 

 нето-приходи. 
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Приходи у финансијском току су сви приливи финансијских средстава у пројекту и укључују укупне 
приходе,  изворе финансирања (сопствени и туђи извори) и остатак вредности пројекта – резидуална 
вредност (укључује преосталу вредност основних средстава, обртних средстава и резерви). 

Расходи у финансијском току су сви одливи финансијских средстава без обзира о ком облику плаћања је 
реч и без обзира на власништво над тим средствима. 

Део расхода резултат је инвестирања у циљу производње (инвестициона улагања и трошкови везани за 
инвестиције), који делује истовремено на смањење економског и финансијског потенцијала 
инвестиционог пројекта. Овде спадају трошкови основних средстава (без амортизације), обртних 
средстава, материјални трошкови, бруто плате, слични и остали расходи. 

Део расхода последица је коришћења финансијског потенцијала који није створен унутар инвестиционог 
пројекта, па исти показује повраћај претходно примљених финансијских средстава, што значи да 
смањује финансијски, али не и економски потенцијал инвестиционог пројекта, и то: 

 отплата кредита (ануитет = главница + камата); 

 дивиденде; 

 преостали расходи; 

 премије по полисама осигурања; 

 пореске обавезе (ПДВ, порез на добит и др.); 

 издвајања у резерве; 

 остало. 

Нето приходи у финансијском току инвестиционог пројекта разлика су између његових прихода и 
расхода. 

2.4.6.7.2. Анализа финансијског тока  

Циљ финансијске анализе је испитивање финансијске исплативости пројекта, путем оцене:  

- финансијске одрживости (ликвидности), која показује да ли постоји усклађеност новчаног тока 
прихода са новчаним током расхода у току спровођења пројекта  

- финансијске рентабилности расхода пројекта, која показује у којој мери приходи надмашују 
расходе пројекта, без обзира на изворе финансирања расхода  

- финансијске рентабилност уложеног капитала, која показује висину оствареног прихода на 
уложени капитал, односно изворе финансирања пројекта 

 

2.4.6.7.3. Финансијска одрживост пројекта  

У финансијском току су обухваћена и вреднована сва пословна збивања од почетка улагања до краја 
пројектованог периода. У суштини, овај ток је комбинација приказа инвестиционих улагања и 
финансирања тих улагања, закључно са пословним резултатима саме инвестиције у периоду њеног 
праћења. 

Зато што даје преглед свих финансијских трансакција, погодан је за сагледавање финансијских 
потенцијала Пројекта, нарочито његове ликвидности која се исказује као нето примици, односно као 
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позитивна разлика укупних примитака и укупних издатака, када је Пројекат ликвидан или као негативна 
разлика ако је Пројекат неликвидан.   

На основу пројектованих укупних прихода, расхода и извора финансирања, приступа се утврђивању 
финансијске одрживости, односно ликвидности пројекта.  

На основу табеле  “Биланс успеха - Финансијски ток ” закључујемо следеће:  

 нето новчани ток прихода и расхода је позитиван, све време реализације пројекта, захваљујући 
обезбеђеним средствима за финансирање расхода пројекта од стране приватног партнера и 
исказане уштеде у потрошњи електричне енергије и трошкова одржавања,  

 кумулативни нето новчани ток прихода и расхода, на крају економског века пројекта, од     
712.501 EУР потврђује финансијску самоодрживост и  ликвидност пројекта, 

 прост период поврћаја инвестираних средстава из нето прихода од уштеда је 18 година на 
НСВ уложеног капитала. 
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БИЛАНС УСПЕХА-финансијски ток 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Пoслoвни прихoди 0 659.982 659.982 659.982 659.982 659.982 1.044.982 1.044.982 1.044.982 1.044.982 1.044.982 1.429.982 1.429.982 1.429.982 1.429.982 1.429.982 1.429.982 1.429.982 1.429.982 1.429.982 1.429.982 1.429.982 1.429.982 1.429.982 1.429.982 1.429.982
Oпeрaтивни трoшкoви 0 520.516 520.516 520.516 520.516 520.516 780.490 780.490 780.490 780.490 780.490 1.035.464 1.035.464 1.035.464 1.035.464 1.035.464 1.035.464 1.035.464 1.035.464 1.035.464 1.035.464 1.035.464 1.035.464 1.035.464 1.035.464 1.035.464
Брутo дoбит 0 139.466 139.466 139.466 139.466 139.466 264.492 264.492 264.492 264.492 264.492 394.518 394.518 394.518 394.518 394.518 394.518 394.518 394.518 394.518 394.518 394.518 394.518 394.518 394.518 394.518
EБИTДA 0 139.466 139.466 139.466 139.466 139.466 264.492 264.492 264.492 264.492 264.492 394.518 394.518 394.518 394.518 394.518 394.518 394.518 394.518 394.518 394.518 394.518 394.518 394.518 394.518 394.518
EБИTДA стoпa 0 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28

минус: Aмoртизaциja 0 -198.958 185.030 -   172.078 -   160.033 -   148.831 -  138.412 -   128.724 -  119.713 -  111.333 -  103.540 -  96.292 -    89.551 -    83.283 -    77.453 -    72.031 -    66.989 -  62.300 -  57.939 -  53.883 -  50.111 -  46.604 -  43.341 -  40.307 -  37.486 -  34.862 -  
EБИT 0 -59.491 -45.564 -32.612 -20.566 -9.364 126.080 135.769 144.779 153.159 160.953 298.226 304.966 311.235 317.065 322.487 327.529 332.218 336.579 340.635 344.407 347.914 351.177 354.211 357.032 359.656
ЕБИТ стопа 0 -0,09 -0,07 -0,05 -0,03 -0,01 0,12 0,13 0,14 0,15 0,15 0,21 0,21 0,22 0,22 0,23 0,23 0,23 0,24 0,24 0,24 0,24 0,25 0,25 0,25 0,25
Пoрeз нa дoбит 0 -8.924 -6.835 -4.892 -3.085 -1.405 18.912 20.365 21.717 22.974 24.143 44.734 45.745 46.685 47.560 48.373 49.129 49.833 50.487 51.095 51.661 52.187 52.676 53.132 53.555 53.948
НETO ДOБИT -852.675 -50.567 -38.729 -27.720 -17.481 -7.959 107.168 115.403 123.062 130.185 136.810 253.492 259.222 264.550 269.505 274.114 278.399 282.385 286.092 289.540 292.746 295.727 298.500 301.079 303.477 305.708
Aмoртизaциja (видети) 0 198.958 185.030 172.078 160.033 148.831 138.412 128.724 119.713 111.333 103.540 96.292 89.551 83.283 77.453 72.031 66.989 62.300 57.939 53.883 50.111 46.604 43.341 40.307 37.486 34.862
Брутo нoвчaни тoк 0 148.390 146.301 144.358 142.551 140.871 245.580 244.127 242.775 241.518 240.349 349.784 348.773 347.833 346.958 346.145 345.389 344.685 344.031 343.423 342.857 342.331 341.841 341.386 340.963 340.570

Инвeстициoнe aктивнoсти
Улaгaњe у oснoвнa срeдствa -2.842.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Нeтo oдливи из инвeстициoних aктивнoсти -2.842.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Финaнсиjскe aктивнoсти
Приливи 0 1.989.575 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oдливи 0 298.436 288.488 278.541 268.593 258.645 248.697 238.749 228.801 218.853 208.905 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Нeтo oдливи из финaнсиjских aктивнoсти 0 1.691.139 -288.488 -278.541 -268.593 -258.645 -248.697 -238.749 -228.801 -218.853 -208.905 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
НETO ОДЛИВ - НЕДОСТАЈУЋА СРЕДСТВА -2.842.250 1.839.529 -142.187 -134.182 -126.041 -117.774 -3.117 5.378 13.974 22.665 31.444 349.784 348.773 347.833 346.958 346.145 345.390 344.687 344.034 343.427 342.862 342.337 341.848 341.394 340.972 340.580

Дискoнтнa стoпa 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
Дискoнтнифaктoр 1,00 0,95 0,91 0,86 0,82 0,78 0,75 0,71 0,68 0,64 0,61 0,58 0,56 0,53 0,51 0,48 0,46 0,44 0,42 0,40 0,38 0,36 0,34 0,33 0,31 0,30
Сaдaшњa врeднoст нeтo приливa -2.842.250 1.751.932 -128.968 -115.912 -103.694 -92.279 -2.326 3.822 9.458 14.610 19.304 204.511 194.210 184.463 175.237 166.502 158.227 150.386 142.953 135.906 129.221 122.879 116.861 111.148 105.725 100.574
Кумулaтив нeтo приливa -2.842.250 -1.090.318 -1.219.286 -1.335.197 -1.438.892 -1.531.171 -1.533.496 -1.529.674 -1.520.216 -1.505.606 ####### -1.281.791 -1.087.581 -903.118 -727.880 -561.378 -403.151 -252.766 -109.812 26.093 155.314 278.194 395.054 506.203 611.927 712.501

Сумa нeтo прилива 3.714.463€         

НСВ нето прилива 712.501,3€         

Интерна стопа приноса 7,4%

Прост период повраћаја (године) 18
Коефицијент користи трошкова 0,43

Коефицијент НСВ расхода пројекта 0,251-€               
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА 29.974.557
Интерна стопа приноса Капитала 11%
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2.4.6.7.4. Обрачун показатеља финансијске рентабилности пројекта  

 

Дисконтовањем новчаног тока пројектованих прихода и расхода, можемо оценити финансијску 
исплативост пројекта, на основу показатеља финансијске рентабилности.  

Показатељи финансијске рентабилности расхода пројекта, без обзира на начин њиховог финансирања: 

- финансијска нето садашња вредност расхода пројекта FNPV(C)  712.501 ЕУР  

- финансијска стопа рентабилности расхода пројекта FRR(C)   7,4 % 

- коефицијент нето садашње вредности расхода пројекта NPVQ(C)  0,251 Eur 

- коефицијент користи и трошкова пројекта BCR(C)    0,43 

 

2.4.6.7.5. Анализа економског тока 

Структура економских токова састоји се од три основне групе ставки:  

 приходи;  

 расходи;  

 нето-приходи.  

Економски ток разликује се од финансијског тока по томе што се у приходе не укључују извори 
финансирања, а у расходе се не укључују расходи за отплату кредита и зајмова.  

На основу поређења вредности улагања и разлике прихода и расхода у фази експлоатације 
пројекта, рачуна се профитабилност инвестиционог пројекта, најчешће помоћу интерне стопе 
повраћаја (рентабилности) – (ИСП; енг. Internal Rate of Return, IRR) или нето садашње вредности.  

Економски ток израђује се на основу сталних тржишних цена и званичних девизних курсева. Економски 
ток пројекта садржи информације о оним пословним догађајима који утичу на кретање економског 
потенцијала пројекта, што подразумева приходе и расходе који су створени унутар инвестиционог 
пројекта.  

У оквиру финансијске анализе утврђена је висока вредност финансијских показатеља  
рентабилности пројекта. Услед тога, пројекат може бити привлачан за инвестирање приватног 
капитала, без потребе ангажовања средстава јавног сектора.  

 

С обзиром да је за општину пројекат од великог значаја, спроведена је  економска анализа пројекта и 
испитана друштвено-економска оправданост трошења средстава за спровођење пројекта замене старих 
котлова новим котловима на природни гас.  

Прелазак из финансијске анализе у економску анализу  извршен је путем:  

 претварања тржишних цена (коришћених у финансијској анализи) у обрачунске цене, путем 
дефинисања одговарајућих фактора конверзије за сваку врсту прихода и расхода, 
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 анализе спољних ефеката, који стварају друштвене користи и трошкове, а које финансијска 
анализа не узима у обзир, пошто не стварају новчане токове прихода и расхода, а што се 
превасходно односи на смањење емисије CO2 и његове квантификације. 

 

2.4.6.7.5. Економска рентабилност пројекта 

Главни показатељи економске рентабилности, односно друштвено-економске оправданости трошкова 
спровођења пројекта (Табела  “Биланс успеха-Економски ток пројекта”) су:  

 Економска нето садашња вредност ENPV                807.243 EУР 

 Економска интерна стопа рентабилности EIRR    7,2 %  

 Прост период повраћаја SPP   18 година на НСВ уложеног капитала 

 Коефицијент користи и трошкова BCR     0,43 

 Коефицијент нето садашње вредности расхода пројекта NPVQ(C) 0,284 Eur 

 

С обзиром да су Економска нето садашња вредност-ENPV и Коефицијент користи и трошкова-BCR 
позитивне и да је Економска стопа рентабилности-EIRR већа од дисконтне стопе, спровођење пројеката 
је друштвено-економски оправдано. 
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БИЛАНС УСПЕХА-економски ток 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Пoслoвни прихoди 0 659.982 659.982 659.982 659.982 659.982 1.044.982 1.044.982 1.044.982 1.044.982 1.044.982 1.429.982 1.429.982 1.429.982 1.429.982 1.429.982 1.429.982 1.429.982 1.429.982 1.429.982 1.429.982 1.429.982 1.429.982 1.429.982 1.429.982 1.429.982
Oпeрaтивни трoшкoви 0 520.516 520.516 520.516 520.516 520.516 780.490 780.490 780.490 780.490 780.490 1.035.464 1.035.464 1.035.464 1.035.464 1.035.464 1.035.464 1.035.464 1.035.464 1.035.464 1.035.464 1.035.464 1.035.464 1.035.464 1.035.464 1.035.464
Брутo дoбит 0 139.466 139.466 139.466 139.466 139.466 264.492 264.492 264.492 264.492 264.492 394.518 394.518 394.518 394.518 394.518 394.518 394.518 394.518 394.518 394.518 394.518 394.518 394.518 394.518 394.518
EБИTДA 0 139.466 139.466 139.466 139.466 139.466 264.492 264.492 264.492 264.492 264.492 394.518 394.518 394.518 394.518 394.518 394.518 394.518 394.518 394.518 394.518 394.518 394.518 394.518 394.518 394.518
EБИTДA стoпa 0 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28

минус: Aмoртизaциja 0 -198.958 185.030 -   172.078 -    160.033 -    148.831 -   138.412 -    128.724 -    119.713 -  111.333 -    103.540 -   96.292 -     89.551 -     83.283 -    77.453 -    72.031 -  66.989 -   62.300 -   57.939 -   53.883 -   50.111 -   46.604 -   43.341 -   40.307 -   37.486 -   34.862 -   
EБИT 0 -59.491 -45.564 -32.612 -20.566 -9.364 126.080 135.769 144.779 153.159 160.953 298.226 304.966 311.235 317.065 322.487 327.529 332.218 336.579 340.635 344.407 347.914 351.177 354.211 357.032 359.656
ЕБИТ стопа 0 -0,09 -0,07 -0,05 -0,03 -0,01 0,12 0,13 0,14 0,15 0,15 0,21 0,21 0,22 0,22 0,23 0,23 0,23 0,24 0,24 0,24 0,24 0,25 0,25 0,25 0,25
Пoрeз нa дoбит 0 -8.924 -6.835 -4.892 -3.085 -1.405 18.912 20.365 21.717 22.974 24.143 44.734 45.745 46.685 47.560 48.373 49.129 49.833 50.487 51.095 51.661 52.187 52.676 53.132 53.555 53.948
НETO ДOБИT -852.675 -50.567 -38.729 -27.720 -17.481 -7.959 107.168 115.403 123.062 130.185 136.810 253.492 259.222 264.550 269.505 274.114 278.399 282.385 286.092 289.540 292.746 295.727 298.500 301.079 303.477 305.708
Aмoртизaциja (видети) 0 198.958 185.030 172.078 160.033 148.831 138.412 128.724 119.713 111.333 103.540 96.292 89.551 83.283 77.453 72.031 66.989 62.300 57.939 53.883 50.111 46.604 43.341 40.307 37.486 34.862
Брутo нoвчaни тoк 0 148.390 146.301 144.358 142.551 140.871 245.580 244.127 242.775 241.518 240.349 349.784 348.773 347.833 346.958 346.145 345.389 344.685 344.031 343.423 342.857 342.331 341.841 341.386 340.963 340.570

Инвeстициoнe aктивнoсти
Улaгaњe у oснoвнa срeдствa -2.842.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Нeтo oдливи из инвeстициoних aктивнoсти -2.842.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Финaнсиjскe aктивнoсти
Приливи 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oдливи 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Нeтo oдливи из финaнсиjских aктивнoсти 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
НETO ОДЛИВ - НЕДОСТАЈУЋА СРЕДСТВА -2.842.250 148.390 146.301 144.358 142.551 140.871 245.580 244.127 242.775 241.518 240.349 349.784 348.773 347.833 346.958 346.145 345.390 344.687 344.034 343.427 342.862 342.337 341.848 341.394 340.972 340.580

Дискoнтнa стoпa 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
Дискoнтнифaктoр 1,00 0,95 0,91 0,86 0,82 0,78 0,75 0,71 0,68 0,64 0,61 0,58 0,56 0,53 0,51 0,48 0,46 0,44 0,42 0,40 0,38 0,36 0,34 0,33 0,31 0,30
Сaдaшњa врeднoст нeтo приливa -2.842.250 141.324 132.699 124.702 117.277 110.376 183.256 173.496 164.320 155.685 147.554 204.511 194.210 184.463 175.237 166.502 158.227 150.386 142.953 135.906 129.221 122.879 116.861 111.148 105.725 100.574
Кумулaтив нeтo приливa -2.842.250 -2.700.926 -2.568.227 -2.443.525 -2.326.247 -2.215.871 -2.032.615 -1.859.119 -1.694.799 -1.539.114 -1.391.560 -1.187.049 -992.839 -808.376 -633.138 -466.637 -308.410 -158.024 -15.071 120.835 250.056 372.935 489.796 600.944 706.669 807.243

Сумa нeтo прилива 4.261.596€         

НСВ нето прилива 807.242,9€         

Интерна стопа приноса 7,2%

Прост период повраћаја (године) 18
Коефицијент користи трошкова 0,43

Коефицијент НСВ расхода пројекта 0,284-€               
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА 29.974.557
Интерна стопа приноса Капитала 11%
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2.4.7. Друштвено-економски ефекти  

Примена мера енергетске ефикасности, поред финансијских, има значајне еколошке ефекте. Смањење 
потрошње електричне енергије доводи до смањења локалне и глобалне емисије. У погледу примене 
Кјото протокола, Србија припада групи не-Анекс 1 држава. То значи да се смањење глобалне емисије 
(гасова стаклене баште) може валоризовати кроз тзв. CDM пројекте.  

Екстерни ефекат пројекта је друштвено-економска корист од смањења емисије гасова стаклене баште. За 
вредновање ове друштвено-економске користи, примењени су следећи параметри који важе за Србију, а 
на бази Система трговања емисијама ЕУ (EU ETS) у које спада и CO2, с укупно смањење емисије CO2: 
10.466 t/год 

 обрачунска цена смањења гасова стаклене баште изражена преко еквивалентног CO2: 15 Eur/ 
tCO2 

 годишње друштвено-економске користи од смањења емисије CO2: 156.650 ЕУР/год 

2.4.8. Спецификација о финансијској прихватљивости ЈПП за јавно тело 

Спецификација о финансиској прихватљивости  на основу анализе  указује да је пројекат прихватљив јер 
је прост период повраћаја 18 година на НСВ уложеног капитала са тренутно важећим ценама услуга.  

Како је ИСР 7,2 %, осетљивост пројекта на пад цена и повећање трошкова незнатна, то јасно указује да 
је пројекат финансијски прихватљив за јавну страну. 

Осим финансијских користи за јавно тело, не може се занемарити и друштвено-економска корист 
пројекта пре свега у заштити животне средине и утицаја на здравље људи, кроз смањење загађења 
ваздуха и утицаја на климатске промене. 

2.4.9. Закључак 

На основу анализе прихода и трошкова пројекта, статичке и динамичке оцене пројекта, периода 
повраћаја и периода важења уговора, унапређења и подизања квалитета услуга кроз увођење 
нових услуга, недвосмислено је да је пројекат прихвтљив за јавну страну и да оправдава вредност 
за уложени новац. 

2.4.10. Спецификације у погледу финансирања пројекта 

Финансирање пројекта је  на страни приватног партнера, који ће инвестирати из сопствених или 
позајмљених извора средстава. 

Како су буџетом ЈКП »Бадњево« предвиђена средства за финансирање оперативних трошкова, та 
средства су довољна за повраћај капиталних улагања приватног партнера и редовно измирење обавеза 
према приватном партнеру,  уз могућност да се део уштеда подели са јавним партнером и на тај начин 
издаци из буџета ће бити мањи у односу на досадашњи период. 

За спровођење предложених МУЕ кроз изградњу, реконструкцију и рационализацију система грејања, 
нису потребна средства из буџета општине Неготин , нити ЈКП »Бадњево« с обзиром да се пројекат у 
потпуности финансира од стране приватног партнера, осим трошкова електричне енергије, из разлога 
што не постоји техничка могућност евидентирања потрошње исте. 

Техничком анализом је утврђено да очекивани теоретски степен уштеде топлотне енергије када су у 
питању енергетски системи котлова на биомасу и гас износи око 11,27%. На основу тога, а узимајући у 
обзир резерву и много техничких несавршености, јавним позивом и конкурсном документацијом у 
поступку јавне набавке, од понуђача ће се захтевати степен уштеде топлотне енергије од минимално 
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10% у периоду пуне примене мера уштеде, који ће се пратити континуирано од стране надзорног органа 
јавног партнера.  

На крају уговорног периода сва уграђена опрема се мора оставити јавном партнеру у исправном стању. 
Та опрема остаје трајно власништво јавног партнера. Поред тога јавном партнеру се морају предати сви 
пројекти, упутства, картице о сервисирању  и подешавању опреме. Трошкови повезани са својином или 
другим правима на земљишту и/или преносом постојећих објеката на приватног партнера не постоје.   

 Упоређујући укупне вредности трошкова за предметне енергетске системе у периоду од 25 година, 
обрачунате како је описано и приказано у табелама, долази се до закључка да је оправдано комуналну 
делатност рационализације, реконструкције и одржавања   старих котлова новим, поверити приватном 
партнеру кроз реализацију пројекта јавно-приватног партнерства. Додатна предност јесте пребацивање 
скоро свих ризика на приватног партнера, подела дела прихода од уштеда, као и велика употребна 
вредност опреме након истека јавног уговорa. 

2.4.11.  Квантификација последица ризика 

Ризици који су идентификовани у вези са пројектом су: 
 

 Ризик пројектовања 
 Ризик прекорачења рокова за припрему документације 
 Ризик застоја иницираних од стране јавног партнера 
 Ризик застоја иницираних од стране приватног партнера 
 Ризик изградње 
 Ризик потражње 
 Ризик доступности 
 Ризик периодичног одржавања током времена трајања пројекта 
 Ризик неизвршења уговорних обавеза 
 Финансијски ризик 
 Ризик настанка штете на опреми и другој имовини 
 Ризик   наплате прихода 
 Виша сила 
 Политички ризик 
 Технолошки ризик 
 Промена закона 
 
 
 

Процена утицаја и расподела ризика - Матрица ризика 
 
У доњој табели приказани су главни потенцијални ризици који могу утицати на спровођење пројекта. 

Матрица АЛОКАЦИЈЕ поделе ризика 

  Расподела ризика 

Категоризација ризика Јавни 
партнер 

Приватни 
партнер 

Подељени 
ризици 

1. Ризик пројектовања   Х 
2. Ризик прекорачења рокова за припремну 

документације X   

3. Ризик прибављања потребних дозвола, 
сагласности и одобрења    Х 

4. Ризик застоја иницираних од стране јавног 
партнера Х   
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5. Ризик застоја иницираних од стране приватног 
партнера  Х  

6. Ризик изградње  X  

7. Ризик потражње  X  

8. Ризик доступности  X  

9. Ризик периодичног одржавања током времена 
трајања пројекта  X  

10. Ризик неизвршења уговорних обавеза  Х  

11. Финансијски ризик  Х  

12. Ризик настанка штете на опреми и другој 
имовини   Х 

13. Ризик   наплате прихода X   

14. Виша сила   Х 

15. Политички ризик Х   

16. Технолошки ризик  Х  

17. Промена закона   Х 

 

Квантификација последица ризика  

Након што смо идентификовали све ризике који су укључени у матрицу ризика, потребно је 
квантификовати и проценити време могућих последица. 

Квантификовање утицаја ризика може се лакше направити брендирањем ризика у мање категорије према 
њиховом утицају. У овом случају направићемо категорије по тежинском рангу: 

1 2 3 4 5=(1*3)+(1*4)/2 

Ранг Утицај  Вероватноћа Учесталост Укупно максимално 

1 

2 

3 

4 

5 

прихватљив 

мали 

умерени 

високи 

веома висок 

1-10 

1-10 

1-10 

1-10 

1-10 

1-10 

1-10 

1-10 

1-10 

1-10 

0,20 

0,40 

0,60 

0,80 

1,00 

 

Користан алат при идентификацији општих и финансијских последица ризика је матрица ризика, која 
показује како би сваки ризик требао бити алоциран (пренесен, задржан или подељен) и идентификује 
главне последице, финансијски учинак и потенцијалне стратегије за смањење сваког ризика. 
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Ризик Индикативна 
расподела 
ризика 

Процена 
утицаја 
ризика 

Ранг Вероватноћа 
појаве ризика 
1-5 

Учесталост 
1-5 

Индикативни 
детаљи и 
умањење 
ризика 

Тежински 
коефицијент 

Вредност 
ризика ЈП 
(ЕВРА) 

Вредност 
ризика ПП 
(ЕВРА) 

Ризик 
пројектовања 

Заједнички Прихватљив 975 975 975 975 975 975 975 

Ризик прекорачења 
рокова за 
припремну 
документације 

Јавни партнер Мали 2.700   2.700   2.700   2.700 
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Ризик прибављања 
потребних дозвола, 
сагласности и 
одобрења 

Заједнички Мали 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 

Ризик застоја 
иницираних од 
стране јавног 
партнера 

Јавни партнер Мали 1.500   1.500   1.500   1.500 
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Ризик застоја 
иницираних од 
стране приватног 
партнера 

Приватни 
партнер 

Мали   1.600   1.600   1.600   

Ризик изградње Приватни 
партнер 

Умерени 

 

101.475 

 

101.475 

 

101.475 
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Ризик потражње Приватни 
партнер 

Мали   13.680   13.680   13.680   

Ризик доступности Приватни 
партнер 

Прихватљив   4.604   4.604   4.604   

Ризик периодичног 
одржавања током 
времена трајања 
пројекта 

Приватни 
партнер 

Мали   1.400   1.400   1.400   

Ризик неизвршења 
уговорних обавеза 

Приватни 
партнер 

Мали   13.680   13.680   13.680   
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Финансијски ризик Приватни 
партнер 

Умерени   82.069   82.069   82.069   

Ризик настанка 
штете на опреми и 
другој имовини 

Заједнички  Мали 440 440 440 440 440 440 440 

Ризик   наплате 
прихода 

Заједнички Мали 20.519 20.519 20.519 20.519 20.519 20.519 20.519 

Виша сила Заједнички Прихватљив 26.054 26.054 26.054 26.054 26.054 26.054 26.054 

Политички ризик Јавни партнер Прихватљив 26.054 0 26.054 0 26.054 0 26.054 

Технолошки ризик Приватни 
партнер 

Мали   78.161   78.161   78.161   
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Промена закона Заједнички 
ризик 

Мали 52.107 52.107 52.107 52.107 52.107 52.107 52.107 

УКУПНА ВРЕДНОСТ РИЗИКА     132.948 399.362 

 

Табела 12. Индикативна матрица расподеле ризика 

ПОДЕЛА РИЗИКА ЈЕ ИЗВРШЕНА НА СЛЕДЕЋИ НАЧИН:  

Заједнички Ризик пројектовања 

Јавни партнер Ризик прекорачења рокова за припремну документације 

Заједнички Ризик прибављања потребних дозвола, сагласности и одобрења 

Јавни партнер Ризик застоја иницираних од стране јавног партнера 

Приватни партнер Ризик застоја иницираних од стране приватног партнера 

Приватни партнер Ризик изградње 

Приватни партнер Ризик потражње 

Приватни партнер Ризик доступности 

Приватни партнер Ризик периодичног одржавања током времена трајања пројекта 

Приватни партнер Ризик неизвршења уговорних обавеза 
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Приватни партнер Финансијски ризик 

Заједнички  Ризик настанка штете на опреми и другој имовини 

Заједнички Ризик   наплате прихода 

Заједнички Виша сила 

Јавни партнер Политички ризик 

Приватни партнер Технолошки ризик 

Заједнички ризик Промена закона 

Табела 15. Подела ризика између јавног и приватног партнера 

 

На основу ове анализе констатовано је да не постоје ризици који би спречавали Јавног партнера да реализацију пројекта повери Приватном партнеру поготову 
што скоро све кључне ризике извођења радова и одржавања опреме преноси на Приватног партнера. 

 

Јавни партнер задржава ризике прекорачења рокова за припрему документације и спровођење поступка јавне набавке, политичке ризике и промену закона у 
домену доношења аката од стране локалне самоуправе и у случају да се остваре они вредносно износе 132.948 евра. 

 

С друге стране сви ризици који су пренети на приватног партнера квантификовани су у укупном износу од 399.362 евра. 
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2.4.12. Анализа осетљивости 

Анализа осетљивости се користи како би се утврдиле оне променљиве које су од кључне важности за 
пројекат. Кључна променљива је свака која има позитиван или негативан утицај на финансијску и/или 
економску исплативост пројекта.  

Најважнији кораци у спровођењу анализе осетљивости су:  

1. утврдити променљиве;  
2. елиминисати зависне променљиве;  
3. анализирати осетљивост показатеља рентабилности;  
4. одабрати кључне променљиве.  

 

Анализа осетљивости би требало да се усредсреди на независне променљиве, елиминише сувишне 
променљиве и, у највећој могућој мери, анализира променљиве у њиховом најосновнијем облику. 63  

 

У вези са претходно описаним ризицима, урађена је анализа осетљивости пројекта, на основу сценарија и 
претпоставки приказаних у следећој табели: 

 Сценарио  Претпоставке  

1. Одлагање имплементације  Кашњење имплементације 2 месеца  

2. Прекорачење инвестиционих расхода  Раст инвестиционих расхода за 10%  

3. Прекорачење оперативних расхода  Раст оперативних расхода за 10%  

4. Песимистички сценарио  Комбинација сва три сценарија (1, 2 и 3)  

Анализа осетљивости 
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У наредним табелама дате су прикази могућих сценарија: 

 

Осетљивост - Сценарио кашњења имплементације 

 

Сценарио 10% повећани инвестициони расходи 

 

Осетљивост - Сценарио 10% повећани оперативни расходи 

 

 

 Осетљивост -Песимистични сценарио 

  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Приходи 569.985 683.982 683.982 683.982 683.982 1.082.982 1.082.982 1.082.982 1.082.982 1.082.982 1.481.982 1.481.982 1.481.982 1.481.982 1.481.982 1.481.982 1.481.982 1.481.982 1.481.982 1.481.982 1.481.982 1.481.982 1.481.982 1.481.982 1.481.982 246.997
Оперативни трошкови 478.679 574.414 574.414 574.414 574.414 842.997 842.997 842.997 842.997 842.997 1.111.579 1.111.579 1.111.579 1.111.579 1.111.579 1.111.579 1.111.579 1.111.579 1.111.579 1.111.579 1.111.579 1.111.579 1.111.579 1.111.579 1.111.579 185.263
Укупна инвестиција -2.605.350
Порез на добит -12.358 -9.618 -9.618 -9.618 -9.618 9.944 9.944 9.944 9.944 9.944 29.507 29.507 29.507 29.507 29.507 55.560 55.560 55.560 55.560 55.560 55.560 55.560 55.560 55.560 55.560 9.260
Приходи- расходи -2.605.350 103.664 119.186 119.186 119.186 119.186 230.041 230.041 230.041 230.041 230.041 340.896 340.896 340.896 340.896 340.896 314.842 314.842 314.842 314.842 314.842 314.842 314.842 314.842 314.842 314.842 52.474
Интерна стопа приноса на цели пројекат 7,18%
Амортизација 173.690 173.690 173.690 173.690 173.690 173.690 173.690 173.690 173.690 173.690 173.690 173.690 173.690 173.690 173.690 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Порез на добит -26.036 -22.209 -21.067 -19.868 -18.609 2.275 3.663 5.120 6.651 8.257 29.507 29.507 29.507 29.507 29.507 55.560 55.560 55.560 55.560 55.560 55.560 55.560 55.560 55.560 55.560 9.260
Кредит банке -1.823.745
Главница + камата 236.183 236.183 236.183 236.183 236.183 236.183 236.183 236.183 236.183 236.183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Камата 91.187 83.937 76.325 68.332 59.940 51.128 41.875 32.159 21.958 11.247 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сопствени улог -781.605 -118.842 -104.407 -105.549 -106.748 -108.007 1.527 139 -1.319 -2.849 -4.455 340.896 340.896 340.896 340.896 340.896 314.842 314.842 314.842 314.842 314.842 314.842 314.842 314.842 314.842 314.842 52.474
Интерна стопа приноса на сопствени 
улог 8,43%

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Приходи 683.982 683.982 683.982 683.982 683.982 1.082.982 1.082.982 1.082.982 1.082.982 1.082.982 1.481.982 1.481.982 1.481.982 1.481.982 1.481.982 1.481.982 1.481.982 1.481.982 1.481.982 1.481.982 1.481.982 1.481.982 1.481.982 1.481.982 1.481.982
Оперативни трошкови 574.414 574.414 574.414 574.414 574.414 842.997 842.997 842.997 842.997 842.997 1.111.579 1.111.579 1.111.579 1.111.579 1.111.579 1.111.579 1.111.579 1.111.579 1.111.579 1.111.579 1.111.579 1.111.579 1.111.579 1.111.579 1.111.579
Укупна инвестиција -2.865.885
Порез на добит -9.618 -9.618 -9.618 -9.618 -9.618 9.944 9.944 9.944 9.944 9.944 29.507 29.507 29.507 29.507 29.507 55.560 55.560 55.560 55.560 55.560 55.560 55.560 55.560 55.560 55.560
Приходи- расходи -2.865.885 119.186 119.186 119.186 119.186 119.186 230.041 230.041 230.041 230.041 230.041 340.896 340.896 340.896 340.896 340.896 314.842 314.842 314.842 314.842 314.842 314.842 314.842 314.842 314.842 314.842
Интерна стопа приноса на цели пројекат 6,38%
Амортизација 173.690 173.690 173.690 173.690 173.690 173.690 173.690 173.690 173.690 173.690 173.690 173.690 173.690 173.690 173.690 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Порез на добит -23.296 -22.209 -21.067 -19.868 -18.609 2.275 3.663 5.120 6.651 8.257 29.507 29.507 29.507 29.507 29.507 55.560 55.560 55.560 55.560 55.560 55.560 55.560 55.560 55.560 55.560
Кредит банке -2.006.120
Главница + камата 236.183 236.183 236.183 236.183 236.183 236.183 236.183 236.183 236.183 236.183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Камата 91.187 83.937 76.325 68.332 59.940 51.128 41.875 32.159 21.958 11.247 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сопствени улог -859.766 -103.320 -104.407 -105.549 -106.748 -108.007 1.527 139 -1.319 -2.849 -4.455 340.896 340.896 340.896 340.896 340.896 314.842 314.842 314.842 314.842 314.842 314.842 314.842 314.842 314.842 314.842
Интерна стопа приноса на сопствени 
улог 8,07%

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Приходи 683.982 683.982 683.982 683.982 683.982 1.082.982 1.082.982 1.082.982 1.082.982 1.082.982 1.481.982 1.481.982 1.481.982 1.481.982 1.481.982 1.481.982 1.481.982 1.481.982 1.481.982 1.481.982 1.481.982 1.481.982 1.481.982 1.481.982 1.481.982
Оперативни трошкови 631.856 631.856 631.856 631.856 631.856 927.296 927.296 927.296 927.296 927.296 1.222.737 1.222.737 1.222.737 1.222.737 1.222.737 1.222.737 1.222.737 1.222.737 1.222.737 1.222.737 1.222.737 1.222.737 1.222.737 1.222.737 1.222.737
Укупна инвестиција -2.605.350
Порез на добит -18.235 -18.235 -18.235 -18.235 -18.235 -2.701 -2.701 -2.701 -2.701 -2.701 12.833 12.833 12.833 12.833 12.833 38.887 38.887 38.887 38.887 38.887 38.887 38.887 38.887 38.887 38.887
Приходи- расходи -2.605.350 70.360 70.360 70.360 70.360 70.360 158.386 158.386 158.386 158.386 158.386 246.412 246.412 246.412 246.412 246.412 220.358 220.358 220.358 220.358 220.358 220.358 220.358 220.358 220.358 220.358
Интерна стопа приноса на цели пројекат 4,06%
Амортизација 173.690 173.690 173.690 173.690 173.690 173.690 173.690 173.690 173.690 173.690 173.690 173.690 173.690 173.690 173.690 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Порез на добит -31.913 -30.825 -29.683 -28.484 -27.226 -10.370 -8.982 -7.525 -5.994 -4.388 12.833 12.833 12.833 12.833 12.833 38.887 38.887 38.887 38.887 38.887 38.887 38.887 38.887 38.887 38.887
Кредит банке -1.823.745
Главница + камата 236.183 236.183 236.183 236.183 236.183 236.183 236.183 236.183 236.183 236.183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Камата 91.187 83.937 76.325 68.332 59.940 51.128 41.875 32.159 21.958 11.247 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сопствени улог -781.605 -152.145 -153.232 -154.374 -155.573 -156.832 -70.128 -71.516 -72.973 -74.504 -76.110 246.412 246.412 246.412 246.412 246.412 220.358 220.358 220.358 220.358 220.358 220.358 220.358 220.358 220.358 220.358
Интерна стопа приноса на сопствени 
улог 3,99%

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Приходи 569.985 683.982 683.982 683.982 683.982 1.082.982 1.082.982 1.082.982 1.082.982 1.082.982 1.481.982 1.481.982 1.481.982 1.481.982 1.481.982 1.481.982 1.481.982 1.481.982 1.481.982 1.481.982 1.481.982 1.481.982 1.481.982 1.481.982 1.481.982 246.997
Оперативни трошкови 526.546 631.856 631.856 631.856 631.856 927.296 927.296 927.296 927.296 927.296 1.222.737 1.222.737 1.222.737 1.222.737 1.222.737 1.222.737 1.222.737 1.222.737 1.222.737 1.222.737 1.222.737 1.222.737 1.222.737 1.222.737 1.222.737 203.789
Укупна инвестиција -2.865.885
Порез на добит -19.538 -18.235 -18.235 -18.235 -18.235 -2.701 -2.701 -2.701 -2.701 -2.701 12.833 12.833 12.833 12.833 12.833 38.887 38.887 38.887 38.887 38.887 38.887 38.887 38.887 38.887 38.887 6.481
Приходи- расходи -2.865.885 62.976 70.360 70.360 70.360 70.360 158.386 158.386 158.386 158.386 158.386 246.412 246.412 246.412 246.412 246.412 220.358 220.358 220.358 220.358 220.358 220.358 220.358 220.358 220.358 220.358 36.726
Интерна стопа приноса на цели пројекат 3,31%
Амортизација 173.690 173.690 173.690 173.690 173.690 173.690 173.690 173.690 173.690 173.690 173.690 173.690 173.690 173.690 173.690 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Порез на добит -33.216 -30.825 -29.683 -28.484 -27.226 -10.370 -8.982 -7.525 -5.994 -4.388 12.833 12.833 12.833 12.833 12.833 38.887 38.887 38.887 38.887 38.887 38.887 38.887 38.887 38.887 38.887 6.481
Кредит банке -2.006.120
Главница + камата 236.183 236.183 236.183 236.183 236.183 236.183 236.183 236.183 236.183 236.183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Камата 91.187 83.937 76.325 68.332 59.940 51.128 41.875 32.159 21.958 11.247 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сопствени улог -859.766 -159.529 -153.232 -154.374 -155.573 -156.832 -70.128 -71.516 -72.973 -74.504 -76.110 246.412 246.412 246.412 246.412 246.412 220.358 220.358 220.358 220.358 220.358 220.358 220.358 220.358 220.358 220.358 36.726
Интерна стопа приноса на сопствени 
улог 3,66%
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III Анализа економске ефикасности предложеног пројекта 
  
Садашњи трошак обухвата трошак за утрошени енергент за потребе грејања, за утрошену електричну 
енергију и трошак одржавања система који су предмет пројекта. 

Будући трошак обухвата трошак накнада приватном партнеру за доступност реконструисаним системима 
(уложену инвестицију у мере унапређења) и за испоручену топлотну енергију, која обухвата све повезане 
оперативне трошкове као што су трошак за енергенте, одржавање система за производњу топлоте, осигурање 
нове опреме и трошак запосленог/их на праћењу рада енергетских система обухваћених пројектом.  

Економска ефикасност предложеног пројекта је позитивна, а установљена је упоређивањем наведених 
садашњих и будућих трошкова производње топлотне енергије. 

Садашњи сценарио, односно сценарио без ЈПП-а, представља постојећу ситуацију која је описана у 
претходним одељцима, где су констатоване и на одговарајући начин квантификоване све неефикасности 
система користећи доступне податке. 

Будући сценарио, односно сценарио са ЈПП-oм, заснован је на претходно анализираним капиталним и 
оперативним трошковима приватног партнера, односно ДПН-а, које ће јавни партнер плаћати кроз 
одговарајуће накнаде – конкретно  накнаду за испоручену топлотну енергију за грејање.  

Финансирањем пројекта од стране приватног партнера буџет јавног партнера се кредитно не оптерећује, 
јавни партнер се додатно не задужује, већ се отплата уложених средства приватног партнера врши из 
остварене уштеде од стране  јавног партнера у току целокупног јавног уговора. Уложена средства 
подразумевају: инвестицију у мере унапређења, финансирање инвестиције и дугогодишње снабдевање 
топлотном енергијом и одржавање и управљање реконструисаним енергетским системима. 

За све енергетске системе услуга унапређења енергетске ефикасности система за производњу топлотне 
енергије се врши по унапред дефинисаном и обавезујућем стандарду СРПС ЕН 303-7:2011, који одређује 
минималне карактеристике котлова. Повећање ефикасности система производње топлотне енергије ће се 
највише допринети смањењу потрошње енергента.  

Процењене уштеде у трошковима за енергенте за све системе, које би пре свега проистекле из супституције 
скупог мазута природним гасом и биомасом, као и због унапређења ефикасности постројења за производњу 
топлоте за грејање, износе најмање 83.000 ЕУР на годишњем нивоу, рачунајући јединичне цене произведеног 
МWh из мазута и природног гаса/биомасе које важе на данашњи дан, као и просечну годишњу потрошњу 
топлоте у износу од 12.000 MWh.  У каснијем периоду, након прикључења насеља еликсир, ове уштеде би се 
и значајно увећавале. 

Цена производње MWh која је до сада била на страни јавног партнера је 62 EUR. Цена MWh која ће од сада 
бити је 55 EUR и то ће бити јединствена цена, неће бити фиксног и варијабилног дела. 

Такође, уградњом нових котлова на природни гас и биомасу, приватни партнер oбезбеђује и уштеду у 
текућем одржавању система, што ће даље имати утицај на буџет јавног партнера. Анализа није узела у обзир 
ефекте раста трошкова одржавања уколико се задржи садашњи систем, који су неминовни због дотрајалости 
тренутног система и опреме, која је застарела и ресурси су јој исцрпљени, а могућност даље употребе је 
изузетно неизвесна, а са сигурношћу се може рећи да је до истека периода овог пројекта немогућа. 

Важно је напоменути да се реконструкцијом предложених енергетских система, тј. уградњом нових котлова 
на обновљиви извор енергије – дрвну биомасу и природни гас, анулирају трошкови електричне енергије за 
предгревање мазута. Применом овог пројекта наведени трошак се своди на 0 евра, односно они више не 
постоје, па је уштеда на њима 100%, односно 38.000 ЕУР годишње.  Анализа није узела у обзир ефекте раста 
цене електричне енергије уколико се задржи садашњи систем, који су неминовни због тренда кретање цене 
струје.  
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Недвосмислено је да очекивана разлика у трошковима омогућава финансирање пројекта из 
остварених уштеда, а од стране приватног партнера. Из ових уштеда се обезбеђују средства за 
реализацију пројекта.  

Очекивани годишњи износ накнаде приватном партнеру за реализацију предложеног пројекта, која обухвата 
имплементацију мера унапређења и њихово финансирање, износиће  око 660.000 ЕУР првих 5 додина, 
1.045.000 ЕУР од шесте до 10 године и 1.430.000 ЕУР од 10 године до краја уговорног периода за очекиване 
количине испоручене топлотне енергије.  

Трошак енергената и одређени минимални трошак одржавања реконструисаних система биће на стрaни 
приватног партнера, који се обавезује да испоручује потребну количину топлоте и да системе одржава 
функционалним. Приватни партнер ће бити обавезан да сноси и трошкове осигурања реконструисаних и 
новоинсталираних система, као и трошак запосленог/их на праћењу система производње топлотне енергије. 
Ове трошкове одржавања, управљања, производње и снабдевања топлотном енергијом преузима приватни 
партнер. 

У складу са наведеним, ЈКП ће плаћати месечну накнаду приватном партнеру накнаду за испоручену 
топлотну енергију чија количина ће се мерити на калориметрима. Калориметри ће се на месечном нивоу, а 
најкасније до 5. у сваком месецу, очитавати. На основу очитаних вредности се потом прави записник, а на 
крају и врши наплата испоручене топлоте од старне приватног партнера ка општини, као јавном партнеру.  

У том смислу минимални позитивни ефекат за јавног партнера, када се упореде сви тренутни и будући 
трошкови снабдевања топлотном енергијом износи око 11,27 % без урачунатог ПДВ-а, а што би се у 
буџету јавног партнера могло третирати као чист годишњи приход/профит. 

III a). Финансијски ефекти предложеног пројекта на буџет општине током животног века трајања 
пројекта 
 
Наведени финансијски ефекти предложеног пројекта не представљају ново, додатно оптерећење за буџет 

јавног партнера, већ га растерећују у висини од  процењених 8% годишње, с обзиром да се ради о пројекту 
који се финансира из гарантованих финансијских уштеда, проистеклим пре свега из супституције скупог 
мазута, биомасом и природним гасом. 

Конкретне износе пројектних плаћања односно накнаде које ће јавни партнер плаћати приватном за 
доступност реконструисаним системима и испоручену топлотну енергију, сваки од заинтересованих 
приватних партнера ће дефинисати у својој понуди.  Детаљи прорачуна накнада ће бити дати у конкурсној 
документацији, као и њихов максималан износ који заинтересовани учесници у јавној набавци не смеју да 
прекораче својим понудама (процењена вредност јавне набавке за испоруку топлотне енергије за 25 година). 

Финансијске уштеде се оставрују у домену:  

(i) трошак енергента за предметне топлане - трошак се смањује услед смањења цене енергента у 
употреби, замена мазута и угља природним гасом и биомасом,  

(ii) трошак енергента за предметне топлане – трошак се смањује услед побољшања ефикасности система 
за производњу топлоте, 

(iii) трошак за одржавање енергетских система – трошак се смањује услед уградње нове опреме, која ради 
у потпуно аутоматском режиму. 

Важно је напоменути да је очекивани утицај раста цене енергије на овај пројекат изузетно позитиван јер се 
главна уштеда остварује на разлици у цени дрвне биомасе, природног гаса и цени мазута, чији пораст се 
очекује јер се мазут постепено избацује из употребе за потребе грејања. Затим имамо утицај смањења трошка 
одржавања применом овог пројекта, који се значајно смањује јер се уграђује потпуно нова и екфикасна 
опрема, а затим и утицај чињенице да трошак узгревања мазута применом овог пројекта нестаје, а да би 
уколико се не примени овај пројекат сигурно значајно растао, пошто се очекује раст цене електричне 
енергије.  

Вредност накнаде коју ће Јавни пертнер плаћати Приватном партнеру за испоручену топлотну енергију је 
варијабилна. Цена kWh топлотне енергије ће се мењати пратећи цену дрвета према званичном 
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ценовнику Србијашума (https://srbijasume.rs/kupci/cenovnici-kupci/), као и пратећи цену природног гаса 
према званичном ценовнику Србијагаса (https://www.srbijagas.com/wp-content/uploads/2021/01/2019.07.05.-
Cena-gasa-28.01.2021..pdf) и то пропорционално количини произведених kWh из једног, тј. другог 
енергента.   

Пројектована уштеда у буџету јавног партнера за грејање  са урачунатим накнадама приватном партнеру,  а 
узимајући у обзир целокупан век пројекта од 25 година, износи 3.807.352,37  ЕУР у номиналном износу.  

 

 

 

 

 

Након истека уговорног периода од 25 година економском анализом пројекта се предвиђају још значајније 
уштеде у трошковима за испоруку грејања из предметних топлана. Вредност годишње уштеде након истека 
уговорног периода се очекује у висини од преко 40%. 

Поред доказаних финансијских ефеката на пројекат који су овде наведени, изузетно је значајан и ефекат 
чињенице да овакав посао није кредитни посао у складу са законом, да не представља кредитно задужење за 
јавног партнера, да не увећава расходну страну и задуженост, а да повећава приходну страну буџета јавног 
партнера. То значи да се смањује дефицит буџета и задуженост јавног партнера, што поред директног ефекта 
уштеде у трошковима представља изузетно значајни позитивни финансијски ефекат по буџет. Овакви ефекти 
и могућности су непроцењиве са становишта ликвидности буџета имајући у виду да се отвара нови простор 
јавном партнера за неким другим аранжманима који могу бити хитни и неопходни за решавање неких 
акутних проблема и изазова, а који се не могу финансирати на неки други начин сем задужењем. 

Не треба занемарити да се супституцијом мазута, природним гасом позитивно утиче и на смањење емисије 
CO2. Процењена уштеда CO2 на годишњем нивоу износи 10.466 тонa. Како  цена произвeдене тоне CO2 на 
прагу потрошача за земље Западног Балкана, које је одредила Европска енергетска заједница, износи 15 EУР, 
са процењеном годишњом уштедом од 10.466 тонe,  финансијски бенефит на годишњем нивоу би износио 
156.690 EУР, што за укупни период од 25 година даје уштеду од 9.917.250 ЕУР.  

  

Година

Годишња 
потрошња 

топлотне енергије 
из биомасе и ЦНГ-

а [MWh]

Годишњи 
трошак 

топлотне 
енергије [€]

Цена топлотне 
енергије (без 

ПДВ-a) [€/MWh]

Укупни трошак 
топлотне енергије 

за наведени 
прериод  (без ПДВ-

a) [€]

Укупни трошак 
топлотне енергије 

за наведени 
прериод (са ПДВ-

ом) [€]

Уштеда за 
наведени период 

(bez PDV-a) [€]  

Уштеда за 
наведени 

период (са ПДВ-
ом) [€]  

Годишња 
уштеда (без 
ПДВ-a) [%]  

Годишња 
уштеда (са ПДВ-

ом)) [%]  

1 do 5 12.000 659.982,29  55,00  3.299.911,45  3.629.902,60  419.153,00  832.974,75  11,27% 18,66%
6 do 10 19.000 1.044.982,29  55,00  5.224.911,45  5.747.402,60  663.665,48  1.318.889,72  11,27% 18,66%

11 do 25 26.000 1.429.982,29  55,00  21.449.734,35  23.594.707,79  2.724.533,88  5.414.414,09  11,27% 18,66%
Тотал 29.974.557,25 32.972.012,98 3.807.352,37 7.566.278,57 11,27% 18,66%

РСД (kurs 117,6) 3.525.007.932,60 3.877.508.725,86 447.744.638,37 889.794.359,30 

Стање након реконструкције

https://srbijasume.rs/kupci/cenovnici-kupci/)
https://www.srbijagas.com/wp-content/uploads/2021/01/2019.07.05.-
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IV Врсте и износи средстава обезбеђења које треба да обезбеде партнери у пројекту 
 
Општина, односно ЈКП као јавни партнер ће, сходно Закону о јавним набавкама („Службени гласник 

Републике Србије“ бр. 91/19), јавним позивом и конкурсном документацијом навести да је приватни партнер 
дужан да достави средства финансијског обезбеђења за озбиљност понуде. Поред тога, јавни партнер ће 
приликом потписивања уговора са изабраним понуђачем (приватним партнером), тражити и достављање 
средстава финансијског обезбеђења за добро извршење посла у припремном периоду и периоду 
имплементације. Коначно, након имплементације мера унапређења, а пре почетка периода главне обавезе, 
јавни партнер ће тражити и достављање средстава финансијског обезбеђења за добро извршење посла у 
периоду главне обавезе, односно за адекватно снабдевање топлотном енергијом. 

У складу са досадашњом праксом сличних пројеката у Републици Србији, банкарске гаранције и менице су 
уобичајена средства финансијског обезбеђења у овим случајевима. Пројектни тим јавног тела предлажe врсту 
и висину конкретних средстава обезбеђења. 

 
a) Средства обезбеђења извршења обавеза приватног партнера 
Бланко сопствена меница за озбиљност понуде ће износити најмање 5% од вредности јавне набавке без 

ПДВ-а, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије уз потпуно 
попуњено менично писмо – овлашћење. Јавни партнер ће имати права да активира ово средство обезбеђења 
уколико приватни партнер: одустане од дате понуде или одустане од закључења уговора; опозове или измени 
понуду након истека рока за подношење понуда; изабрани понуђач не потпише благовремено уговор о јавној 
набавци; понуђач прикаже неистините податке у понуди и документацији уз понуду; не достави средство 
обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације и уговора и др. 

Бланко соло меница за озбиљност понуде мора се без одлагања вратити понуђачу ако се понуда не разматра 
при избору, односно након закључења јавног уговора и почетка Припремног периода када је у питању 
изабрани понуђач. На све карактеристике бланко соло менице за озбиљност понуде примењују се одредбе 
закона којим се уређују јавне набавке. 

Врста финансијског обезбеђења које доставља изабрани понуђач:   

 Изабрани понуђач дужан је да у року од 15 дана од дана закључења јавног уговора наручиоцу преда 
неопозиву и безусловну банкарску гаранцију за добро извршење уговорне обавезе у Припремном 
периоду и Периоду имплементације, плативу на први позив без приговора, у износу најмање од 10% 
од вредности припремних радњи и са роком важности који истиче протеком месец дана од дана 
почетка периода главне обавезе. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за извршење уговорне 
обавезе у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе везане за имплементацију у 
роковима и на начин предвиђен уговором.  

 Бланко соло меница за добро извршење посла у Периоду главне обавезе кроз досадашњу праксу 
износе 10% од укупне годишње вредности накнаде, за сваку годину понаособ. Ове гаранције ће се 
достављати месец дана пре почетка сваке године гарантовања за коју се предметном гаранцијом 
гарантује и са роком важења 30 дана дужим од тог периода гарантовања. 

 Јавни партнер и приватни партнер ће најкасније до дана почетка Периода главне обавезе закључити 
Уговор о заложном праву на новоуграђеноим котловима на биомасу и гас у корист јавног партнера и 
уписати га у регистар, у мери у којој је то дозвољено и могуће у складу са законом којим се уређују 
заложна права на покретним стварима уписаним у регистар.  
 

Поред овако описаних средстава финансијског обезбеђења, јавни партнер у складу са уговором, а уколико се 
не оствари адекватна испорука топлотне енергије, може издати казну/пенал за неостварено уговорено 
снабдевање топлотном енергијом. Пенали ће бити додатно дефинисани јавним уговором и конкурсном 
докементацијом. У складу са Законом о буџетском систему сви расходи и приходи локалне самоуправе се 
реализују на готовинској основи, па то важи и за овај случај, тј. тај рачун се не може компензовати или 
пребити или умањити за неки други или неки други рачун се не може умањити за износ пенала, већ се тај 
износ мора исплатити. 
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б) Средства обезбеђења извршења обавеза Јавног партнера 

Јавни партнер може прихватити да изда одређена, разумно захтевана, средства обезбеђења и прихвати 
преузимање одређених одговорности које су неопходне приватном партнеру у вези са било којом обавезом из 
јавног уговора као средство финансијског обезбеђења за поштовање уговорних обавеза и то: менице или 
овлашћење за задужење подрачуна консолидованог рачуна трезора. 

За обезбеђење плаћања накнаде за испоручену топлотну енергију јавни партнер је дужан да најкасније 30 
дана након завршетка периода имплементације и потписиванја записника о пуштању у рад новоинсталисаних 
котларница, достави бланко соло менице. 

Јавни партнер је дужан да преда приватном партнеру бланко соло менице, прописно оверене и потписане од 
овлашћених лица јавног партнера. Број издатих меница мора бити једнак броју година трајања јавног 
уговора. Јавни партнер ће сваке године издавати приватном партнеру 1 бланко соло меницу на износ од 5% 
од вредности јавне набавке на име доброг извршења посла у Периоду главне обавезе, односно као средство 
обезбеђења за вршење плаћања накнада за испоручену топлотну енергију и реализоване мере унапређења 
тренутног стања. 

Након истека угвора приватни и јавни партнер су дужни да у најкраћем року размене/врате дате менице и 
њихова овлашћења.  
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V Кратак преглед услова, захтева и начина обезбеђења инфраструктуре и услуга корисницима од 
стране приватног партнера, као што је пројектни квалитет, спецификације резултата за услуге или 
ниво цена, и сл. 

 
Приватни партнер има обавезу да поступа стручно и одговорно у складу са законом, техничким и другим 

прописима и добром пословном праксом у Републици Србији приликом извршавања својих уговорних 
обавеза, као и у складу са Уговором прописаним правилима. 

Захтеван пројектни квалитет се обезбеђује реализацијом уговором предвиђених обавеза у свим фазама 
пројекта јавно-приватног партнерства. 

Реализација пројекта је подељена на фазе: припремни период, период имплементације и период главне 
обавезе. 

У току Припремног периода приватни партнер је обавезан да спроведе следеће активности, које су 
предмет надзора јавног партнера: 

 информисање јавног партнера о свим мерама енергетске ефикасности/мерама унапређења чија је 
имплементација предвиђена предлогом пројекта ЈПП пре него што се имплементирају, 

 израда потребне техничке документације која обавезно укључује идејни пројекат и пројекат за 
извођење, а у складу са процедуром и пројекат за грађевинску дозволу уколико је неопходан, 

 прибављање свих потребних дозвола за изградњу од надлежних органа,  
 набавка потребне опреме и материјала, 
 редовно вођење Дневника активности у припремном периоду.   

Све наведене активности морају бити у складу са прописима који регулишу планирање. Припремни период се 
завршава потврђивањем Дневника активности у Припремном периоду од стране јавног и приватног партнера. 

У току Периода имплементације приватни партнер је обавезан да спроведе следеће активности, које су 
предмет надзора јавног партнера: 

 инсталирање све потребне опреме и извођење свих радова који ће до детаља бити дефинисани јавним 
уговором и пратећом пројектном документацијом, 

 планирање и координација активности имплементације наведених мера енергетске ефикасности са 
јавним партнером, како би се ометање редовних активности јавног партнера свело на најмањи 
могући ниво, 

 дефинисање оперативних процедура и процедура одржавања, 
 ажурно извештавање јавног партнера у случајевима када приватни партнер дође до стварних сазнања 

која могу бити од битног утицаја на безбедност или ефикасно коришћење реконструисаних и 
новоинсталираних система, 

 добијање стандардних гаранција од подизвођача, испоручилаца опреме и материјала за ефикасност, 
квалитет и исправно функционисање, 

 правилно и редовно одлагање неисправних и/или замењених инсталација, делова инсталација и 
опреме у складу са важећим прописима Републике Србије, 

 пуштање у пробни рад изведених радова, новоинсталиране опреме и инсталација, спровођење свих 
активности потребних за прибављање употребне дозволе, 

 редовно вођење Дневника активности у периоду имплементације. 
Све наведене активности морају бити у складу са прописима који регулишу грађење. Период имплементације 
завршава се потврђивањем Дневника активности у Периоду имплементације од стране јавног и приватног 
партнера и добијањем адекватне дозволе – привремене пробне (максимално годину дана) или трајне 
употребне.  

Приликом завршетка радова на имплементацији мера унапређења, приватни и јавни партнер ће сачинити 
записник о техничкој примопредаји у коме се констатује предато стање, као и подобност објеката/опреме за 
прописану употребу. 
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У току Периоду гарантовања приватни партнер је обавезан да спроведе следеће активности, које су 
предмет надзора јавног партнера: 

 Испоруку потребне количине топлотне енергије и обезбеђивање топлотног комфора тј. унутрашње 
температуре у прописаним нивоима за дате намене објеката. 

 Одржавање новог система производње топлотне енергије (котлова на биомасу и гасних котлова) који 
је предмет Уговора у складу са прописаним квалитетом одржавања. У пројектима овог типа квар 
опреме се пријављује усмено или слањем електронске поште, после чега у року од највише 48 сати 
излази стручна техничка екипа на терен и утврђује локацију и узрок квара, па се по утврђивању 
наведеног даље решава ко врши поправку зависно од тога да ли је квар везан за предмет ЈПП или не. 
Ово ће бити додатно дефинисано нацртом јавног уговора. 

 Валидација оперативног, превентивног и интервентног рада котлова, како је то дефинисано 
оперативним процедурама и процедурама одржавања. 

 Осигурање комплетне новоинсталиране опреме – машинске и електро за случај непредвиђених штета 
и оштећења новоинсталиране опреме. 

Према пословном плану, поред већ постојећег особља јавног партнера, и запослени од стране приватног 
партнера ће бити у обавези да прати рад нових постројења, као и да активно учествује у отклањању свих 
евентуалних кварова. За потребе испуњавања претходно наведених обавеза, јавни партнер ће обезбедити 
особљу приватног партнера приступ реконструисаним и новоинсталираним системима у току трајања 
целокупног периода главне обавезе.  

Спровеђењем наведених обавеза/активности у свим периодима трајања јавног уговора, приватни 
партнер треба да постигне следеће резултате пројекта: 

 Квалитетнију, ефикаснију и сигурнију производњу и снабдевање топлотном енергијом, употребом 
ефикасних котлова на гас и котлова на биомасу. Минимални захтев је да ниво топлотног комфора 
крајњих корисника након имплементације пројекта буде на оном нивоу на којем је био у 
референтном периоду пре имплементације пројекта;  

 Повећање ефикасности система за производњу топлотне енергије, уградњом нових котлова на 
биомасу и гасних котлова, који ће радити у потпуно аутоматском режиму; 

 Смањење укупних трошкова за грејање (енергент и одржавање) јер се врши супституција скупог 
мазута обновљивим извором енергије - дрвном сечком и природним гасом; 

 Уштеде у будућим трошковима за грејање се очекују у годишњој вредности од минимално 8 % у 
току трајања целокупног уговорног периода од 25 година. Знатно веће уштеде се очекују након краја 
уговорног периода, када се приватном партнеру отплати уложена инвестиција у мере унапређења; 

 Преношење свих техничких и финансијских ризика у току развоја, имплементације и експлоатације 
пројекта са јавног на приватног партнера; 

 Смањење емисије штетних гасова у животну средину уградњом ефикаснијих  котлова на биомасу и 
природни гас који ће користити еколошки прихватљиво и економски исплативије гориво;  

 Дугорочне гаранције на функционалност целокупне новоуграђене опреме на минимални период у 
дужини трајања јавно-приватног партнерства;  

 Правовремено и поуздано одржавање енергетског система услед препуштања свих повезаних 
активности одабраном приватном партнеру, које ће бити реализовано у што краћем временском року. 
Одржавање ће обухватити све неопходне текуће и инвестиционе радње у току трајања јавног 
уговора. 

Важно је нагласити да технички услови тражене опреме нису једини значајни критеријум приликом одабира 
адекватног приватног партнера, пре свега имајући у виду чињеницу да је уговор дугогодишњи у којем 
приватни партнер гарантује квалитетну испоруку топлоте, функционалност реконструисаних система, као и 
безбедност у складу са важећим стандардима и правилницима, па доста пажње треба посветити и пословној 
способности приватног партнера, његовој репутацији, искуству у реализацији сличних послова и средствима 
финансијског обезбеђења.  

Стога, заинтересовани понуђачи ће због такве прерасподеле ризика, односно ризика који је скоро у целости 
на њиховој страни, одабрати квалитетну и одговарајућу опрему пошто је то њихова одговорност у периоду од 
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25 година уз пружање одређеног нивоа услуге који је одређен стандардима и правилницима дате струке. Ово 
је посебно важно због квалитетног спровођења поступка јавне набавке у којем ће се вршити одабир 
приватног партнера да не би дошло до постављања дискриминационих и неконкурентних услова супротних 
основним начелима Закона о јавним набавкама и позитивним правним прописима. 

Одговарајући услови које учесници у поступку избора приватног партнера треба да испуњавају и који ће 
детаљно бити дефинисани у оквиру јавног позива и конкурсне документације јесу: 

1. У погледу пословног капацитета неопходно је да понуђачи имају одговарајуће пословно искуство у 
периоду у претходне три године, односно да су успешно извршили имплементацију сличних пројеката 
реконструкције, тј. већ извршили имплементацију мера реконструкције система за производњу топлотне 
енергије. 

2. Понуђачи треба да поседују одговарајући пословни капацитет – репутацију такву која доказује да 
су понуђач, сваки члан групе понуђача, подизвођач и сва њихова повезана лица све уговоре и пословне 
односе са Републиком Србијом и директним и индиректним корисницима Буџета Републике Србије 
извршавали и извршавају на квалитетан начин, односно да су све обавезе извршавали благовремено. 

3. Понуђачи треба да обезбеде одговарајући кадровски капацитет – инжењере са одговарајућим 
лиценцама за пројектовање и извођење, са искуством у предметним пословима, 3 заваривача са адекватним 
лиценцама за заваривање, 5 монтера термотехничких инсталација. Због предмета посла и удела који 
извођење радова има у укупном послу, овај услов понуђач/група понуђача може испунити преко подизвођача. 

4. Понуђачи треба да обезбеде неопходан технички капацитет – релевантни технички капацитети ће 
бити прецизније дефинисани конкурсном документацијом. Због предмета посла и удела који извођење радова 
има у укупном послу, овај услов понуђач/група понуђача може испунити преко подизвођача. 

5. Понуђачи треба да обезбеде гаранцију произвођача опреме. 

Квалитет уграђених гасних котлова и котлова на биомасу мора бити у складу са актуелним стандардима и 
праксом струке. Котлови морају бити у складу са важећим стандардом СРПС ЕН 303-7:2011 и имати 
одговарајуће сертификате и ЦЕ ознаку. Остала пратећа машинска и електро опрема мора бити 
димензионисана и произведена у складу са актуелним домаћим стадрадима струке. 

Тражени пројектни квалитет, као и сам рад ДПН-а који ће изводити све активности релевантне за пројекат, ће 
надгледати Надзорни одбор ДПН-а. Надзорни одбор ће се састојати од чланова предложених од стране јавног 
и приватног партнера.  

Квалитет услуге коју је у обавези да извршава приватни партнер ће бити предмет провере и ревизије од 
стране јавног партнера сваке грејне сезоне. Ово се односи пре свега на квалитет извршења услуге ипоруке 
топлотне енергије. 

Такође, јавни партнер у складу са уговором, а уколико се не оствари адекватна испорука топлотне енергије, 
може издати казну/пенал за неостварено уговорено снабдевање топлотном енергијом. На тај начин ће се ниво 
цене кориговати у складу са квалитетом испоруке и обављања преузетих обавеза од стране приватног 
партнера. 

VI Информације о поступку доделе, посебно о критеријумима избора и доделе, одабрани поступак 
доделе, преглед садржине јавног уговора у складу са чланом 46. Закона о јавно-приватном 
партнерству и концесијама 

а) Врста поступка доделе јавног уговора 

У складу са досадашњом праксом сличних пројеката у Републици Србији, поступак доделе је 
отворени поступак из чл. 32 Закона о јавним набавкама.  

б) Критеријум избора и доделе јавног уговора 

У складу са досадашњом праксом сличних пројеката у Републици Србији, критеријум за избор партнера и 
доделу уговора је најнижа понуђена цена, то јест најнижа накнада по испорученом kWh топлотне енергије, 
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тако да укупна годишња накнада приватном партнеру по уговору мора бити једнака или нижа од тренутног 
годишњег трошка за грејање. 

Приликом додељивања уговора јавно-приватног партнерства потребно је смањити ризике за обе уговорне 
стране. Стога, приликом избора приватног партнера и приликом доделе јавног  уговора треба имати у виду и 
следеће критеријуме: 

1. Искуство на тржишту у погледу технологије – понуђач треба да приложи листу референтних 
пројеката везаних за реконструкцију извора топлотне енергије. 

2. Квалитет понуђених котлова - котлови морају бити у складу са важећим стандардима (СРПС ЕН 303-
7:2011) и имати одговарајуће сертификате и ЦЕ ознаку. Остала пратећа машинска и електро опрема 
мора бити димензионисана и произведена у складу са актуелним домаћим стадрадима струке. 

3. Адекватне пословне квалитете  приватног партнера, у смислу  техничких квалификација, људских 
ресурса и финансијских резултата. 

4. Гаранција банке, средства обезбеђења за озбиљност понуде и адекватно извршење уговорних обавеза 
у свим фазама пројекта. 

 
в) Садржина јавног уговора 

Поред питања наведених у другим одељцима овог предлога, Јавни уговор би садржао и све оне одредбе 
којима се уређују сва питања наведена у члану 46. Закона као обавезна, односно: 

1. карактер и обим радова које треба да изврши и/или услуга које треба да обезбеди приватни партнер и 
услове за њихово обезбеђење; 
 
Приватни партнер треба да финансира имплементацију мера унапређења тренутог стања кроз 
новоизградњу и реконструкцију техничко-технолошки застарелог система новим техничким 
решењем и употребу нових технологија, одржава новоинсталирани и реконструисани систем за 
производњу топлотне енергије јавних објеката потребном количином топлотне енергије за 
функционисање целокупног предметног система, под условима предвиђеним јавним уговором. 
 

2. расподела ризика између јавног и приватног партнера; 
 
Расподела ризика између јавног и приватног партнера је ближе дефинисана у делу Квантификација 
ризика. Табелом алокацијије ризика из матрице квантификованих ризика, констатовано је да не 
постоје ризици који би спречавали јавног партнера да реализацију пројекта повери приватном 
партнеру поготову што скоро све кључне ризике извођења радова и одржавања опреме преноси на 
приватног партнера, док јавни партнер задржава ризике прекорачења рокова за исходовање 
потребних дозвола и сагласности, политичке ризике и промену закона у домену доношења аката од 
стране локалне самоуправе.. 
 

3. одредбе о минималном захтеваном квалитету и стандарду услуга и радова у интересу јавности или 
корисника услуга или јавних објеката, као и последице неиспуњења ових захтева у погледу 
квалитета, под условом да не представљају повећање или смањење накнаде приватном партнеру; 
 
Приватни партнер има обавезу да поступа у складу са свим техничким и другим прописима, 
стандардима и добром пословном праксом у РС. 
 
С обзиром да реализација пројекта подразумева неколико фаза, у току припремног периода који 
укључује израду потребне ПТД, као и у току периода имплементације који укључује инсталирање 
све потребне опреме и извођење свих потребних радова, све услуге и активности морају имати 
квалитет и стандард предвиђен прописима који регулишу планирање и изградњу и другим техничким 
прописима. Приликом завршетка радова на имплементацији мера унапређења, приватни и јавни 
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партнер ће сачинити записник о техничкој примопредаји у коме се констатује предато стање, као и 
подобност објеката/опреме за прописану употребу. 
 
Квалитет уграђених котлова мора бити у складу са актуелним стандардима и праксом струке. 
Котлови морају бити у складу са важећим стандардом SRPS EN 303-7:2011 и имати одговарајуће 
сертификате и CE ознаку. Остала пратећа машинска и електро опрема мора бити димензионисана и 
произведена у складу са актуелним домаћим стандардима. 
 
Квалитет услуге коју је у обавези да извршава приватни партнер ће бити предмет провере и ревизије 
од стране јавног партнера сваке грејне сезоне. Ово се односи пре свега на квалитет извршења услуге 
испоруке топлотне енергије. Такође, јавни партнер у складу са јавним уговором, а уколико се не 
оствари адекватна испорука топлотне енергије, може издати казну/пенал за неостварено уговорено 
снабдевање топлотном енергијом. На тај начин ће се ниво цене кориговати у складу са квалитетом 
испоруке и обављања преузетих обавеза од стране приватног партнера. 
 
Тражени пројектни квалитет ће надгледати Надзорни одбор ДПН које се оснива за потребе 
реализације пројекта. 
 

4. обим искључивих права приватног партнера, ако постоје; 
 

5. евентуалну помоћ коју јавни партнер може пружити приватном партнеру за добијање дозвола и 
одобрења потребних за реализацију ЈПП; 
 
Јавни партнер има обавезу пружања помоћи приватном партнеру приликом исходовања потребних 
дозвола, као и обезбеђивање приступа системима који се реконструишу. 
 

6. захтеве у вези са друштвом за посебне намене у погледу: правне форме, оснивања, минималног 
капитала и минималних других средстава или људских ресурса, структуре акционара, организационе 
структуре и пословних просторија као и пословних активности друштва за посебне намене (ДПН); 
 
ДПН се оснива у форми друштва са ограниченом одговорношћу, са минималним оснивачким 
капиталом од __________, минималним бројем запослених од ____ , у власништву приватног 
партнера 100%, дводомно организовано (директор и надзорни одбор), са минималним бројем 
пословних просторија ___, које ће обављати пословне активности ради реализације предмета 
предлога пројекта ЈПП. ДПН има Надзорни одбор од три члана чије чланове чине представници 
приватног (два члана) и јавног партнера (један члан), са овлашћењима и надлежностима 
предвиђеним оснивачким актом ДПН и важећим прописима. 
 

7. власништво над средствима која се односе на пројекат и по потреби, обавезе уговорних страна у 
погледу стицања пројектних средстава и евентуално потребних службености; 
 
Након уградње, опрема остаје у  власништву приватног партнера. На крају уговорног периода 
сва уграђена опрема преноси се јавном партнеру у исправном стању. Поред тога, јавном 
партнеру се морају предати сви пројекти, упутства, картице о сервисирању  и подешавању 
опреме.  Приликом примопредаје изведених МУЕ, а пре почетка периода главне обавезе јавни 
и приватни партнер потписују уговор о залози опреме. Тим уговором јавни партнер се штити 
интереси јавног партнера у случају лошег пословања или неадекватног вршења поверене 
услуге. 
 

8. накнада приватном партнеру, начин и формула за утврђивање, периодично усклађивање и 
прилагођавање тих накнада, евентуалне исплате које јавни партнер треба да изврши приватном 
партнеру; 

9. механизми за смањење накнаде (без обзира на правни облик) приватном партнеру у случају лошијег 
квалитета његових услуга/објеката; 
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Јавним уговором ће се предвидети механизми за контролу квалитета пружених услуга/објеката који, 
без ограничења, могу укључивати уговорне казне (пенале) због неизвршења и прекида енергетског 
снабдевања који се одређују у вредности према износу трошкова на страни јавног партнера за читав 
период у коме је јавни партнер био дужан да о обезбеди енергетско снабдевање. 
 

10. поступак који јавни партнер користи за разматрање и одобравање пројеката, планова изградње и 
спецификација, као и поступци за тестирање и коначну инспекцију, одобрење и пријем 
инфраструктурног објекта као и извршених услуга, ако је потребно; 
 
Јавни и приватни партнер по окончању припремног периода, као и периода имплементације у 
реализацији пројекта потписују у потврђују  дневник активности. Приликом завршетка радова на 
имплементацији мера унапређења, приватни и јавни партнер ће сачинити записник о техничкој 
примопредаји у коме се констатује предато стање, као и подобност објеката/опреме за прописану 
употребу. 
 

11. поступци за измене пројеката, планова изградње и спецификација ако их једнострано утврђује јавни 
партнер и поступци за сагласност о евентуалном продужењу рокова и/или повећању накнаде 
(укључујући трошкове финансирања); 
 
Пројекте и планове изградње и спецификације израђује приватни партнер, те се ови поступци за 
измене пројеката, планова изградње и спефицикација неће посебно дефинисати. 
 
Поступак за сагласност јавног партнера за продужење рокова извршења обавеза приватног партнера 
биће регулисан јавним уговором на начин који подразумева обавезу приватног партнера да 
благовремено обавести јавног партнера о свим околностима које могу утицати на рокове за 
извршење појединих обавеза преузетих јавним уговором, како би се обезбедио континуитет у 
енергетском снабдевању. 
 
Поред тога што се накнада  може повећавати под утицајем промене појединих елемената цена, на 
начин опредељен јавним уговором, накнада може бити повећана и у случају промене законских 
прописа који би увели обавезе за приватног партнера, које нису биле предвиђене овим предлогом 
пројекта, у обиму и на начин ближе дефинисан у јавном уговору. 
   

12. обим обавезе приватног партнера да зависно од случаја обезбеди измену објеката или услуга у току 
трајања уговора да би се удовољило измењеној стварној тражњи за услугом, њеном континуитету и 
њеном пружању под суштински истим условима свим корисницима, као и последице тога на накнаду 
(и трошкове финансирања) за приватног партнера; 
 
У случају да приватни партнер утврди да постоји потреба за променом у енергетским инсталацијама 
које су предмет јавног уговора било из разлога што су такве измене објективно потребне да би 
имплементација била изводљива и/или да би били испуњени услови које прописују прописи из 
области безбедности и здравља на раду, противпожарне заштите и заштите животне средине, било из 
разлога неслагања између релевантне техничке документације и стварног стања, или из неких других 
оправданих техничких разлога, односно повећања и смањења тражње, јавним уговором ће се 
предвидети механизам по коме приватни партнер има право да у одређеном поступку о томе 
обавести јавног партнера и тражи одговарајуће измене јавног уговора, у поступку предвиђеном 
законом. Јавним уговором ће се предвидети и утицај таквих промена, уколико буду прихваћене од 
стране јавног партнера, на накнаду предвиђену јавним уговором, уколико буде применљиво и 
поштујући ограничења предвиђена применљивим прописима.  
  

13. могући обим измена јавног уговора након његовог закључења, лица која имају право да то захтевају 
и механизам за усаглашавање тих измена; 
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Јавни уговор се не може изменити у делу који се односи на предмет јавног уговора, нити рок на који 
је јавни уговор закључен, у складу са Законом. 
 
 Уколико уговорне стране намеравају да измене или допуне јавни уговор, свака уговорна страна 
може другој Уговорној страни доставити “Предлог измена и допуна“ који укључује елементе који се 
односе на измену или допуну. По пријему Предлога измена и допуна од стране приватног партнера, 
јавни партнер може да прихвати, одбије или делимично прихвати односно одбије Предлог измена и 
допуна. 
 
Уговорне стране ће, у случају сагласности са променом, у дефинисаном року закључити анекс овог 
јавног уговора и имплементирати уговорене промене, у поступку прописаном законом. 
 

14. јемства која треба да обезбеди приватни партнер и/или јавни партнер (укључујући јемства јавног 
партнера финансијерима) или други начин обезбеђења плаћања; 
 
Да би се осигурало извршење активности у припремном периоду и у периоду имплементације, 
приватни партнер има обавезу да обезбеди неопозиву и безусловну банкарску гаранцију за добро 
извршење у износу најмање од 10% од вредности припремних радњи и са роком важности који 
истиче протеком месец дана од дана почетка периода главне обавезе. 
 
Да би се осигурало енергетско снабдевање, јавни партнер ће од приватног партнера захтевати 
одговарајуће средство обезбеђења у виду бланко соло менице за добро извршење у износу износе 
10% од укупне годишње вредности фиксне накнаде, за сваку годину понаособ. 
 
Да би се обезбедило плаћање накнаде приватном партнеру, јавним уговором се може предвидети 
обавеза јавног партнера да достави приватном партнеру бланко соло менице у броју који одговара 
броју година трајања јавног уговора.  
 

15. покриће осигурањем које треба да обезбеђује приватни партнер; 
 
Приватни партнер је дужан да осигура новоинсталирану опрему и гасне котлове од пожара, олуја, 
поплаве, земљотреса и свих других ризика који су уобичајено обухваћени полисом осигурања, на 
начин предвиђен јавним уговором. Поред тога, приватни партнер ће прибавити полису осигурања за 
покриће могућих штета које проистекну из његових активности у реализацији јавног уговора или 
које настану из система и опреме за коју је он задужен. 
 

16. расположиви правни лекови у случају да било која уговорна страна не изврши своје уговорне 
обавезе; 
 
Јавни и приватни партнер ће дефинисати јавним уговором начин обавештавања и поступања у 
случају да било која уговорна страна не изврши своје уговорне обавезе, поштујући правило мирног 
решења спора. 
 

17. мера у којој било која уговорна страна може бити изузета од одговорности за неизвршење или 
кашњење у испуњењу уговорних обавеза услед околности реално ван њене контроле (виша сила, 
промена закона и сл.), укључујући ту и одговарајуће протоколе поступања у случају наступања 
ванредних ситуација; 
 
Пропуст јавног или приватног партнера да испуни било уговорну обавезу неће се сматрати кршењем 
јавног уговора, уколико је такав пропуст последица више силе, на начин на који је виша сила 
дефинисана јавним уговором. 
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Уговорна страна погођена вишом силом ће доставити писано обавештење другој уговорној страни о 
догађајима  и/или околностима који представљају вишу силу чим то буде разумно могуће, у ком 
обавештењу ће та Уговорна страна такође назначити коју од њених одговарајућих обавеза је 
спречена да испуни у току трајања таквих догађаја и/или околности. 
 
У току појаве догађаја или околности које представљају вишу силу обавезе из овог јавног уговора ће 
бити привремено суспендоване све до престанка деловања више силе, након чега ће трајање јавног 
уговора ће бити продужено за период који одговара трајању више силе. У случају да догађаји и/или 
околности које представљају вишу силу трају дуже од периода опредељеног јавним уговором, свака 
уговорна страна ће имати право да једнострано раскине јавни уговор, давањем писане изјаве о 
раскиду, другој уговорној страни у дефинисаном року. 
 

18. рок трајања јавног уговора и права и обавезе уговорних страна након његовог истека (укључујући и 
стање у којем се имовина мора предати јавном партнеру), поступак продужења уговореног рока 
укључујући његове последице на финансирање пројекта; 
 
Јавни уговор се закључује на период од 25 (двадесет пет) година. 
 
На крају уговорног периода објекти, уређаји, постројења и друга средства из оквира предмета 
пројекта, преносе се јавном партнеру у исправном стању подобном за даљу оперативну употребу. 
Приликом завршетка уговореног рока, приватни и јавни партнер ће сачинити записник о техничкој 
примопредаји у коме се констатује који су уређаји и опрема предмет преноса јавном партнеру, као и 
њихово стање, односно подобност објеката/опреме за прописану употребу. У случају постојања 
сумње да ли стање система испуњавају захтеве стандарда, оцена ће се вршити у складу са 
критеријумима и важећим стандардима, у тренутку оцене. 
 

19. компензација и пребијање потраживања; 
У складу са Законом о буџетском систему сви расходи и приходи јавног партнера се реализују на 
готовинској основи, компензација и пребијање потраживања није дозвољено. 
 

20. последице штетне промене прописа; 
 
У случају промене прописа након закључења јавног уговора који погоршавају положај приватног или 
јавног партнера, уговор се може изменити без законског ограничења, а у обиму који је неопходан да 
се приватни, односно јавни партнер доведе у положај у коме је био у моменту закључења јавног 
уговора. 
 

21. разлози и последице превременог раскида (укључујући минималан износ који се мора исплатити 
јавном или приватном партнеру, начин исплате накнаде и средства из којих ће бити исплаћена 
накнада), уговорне казне и одговарајуће одредбе; 
 
Уговорне стране могу једнострано раскинути јавни уговор у случају постојања оправданих разлога, 
као што су кршење уговорних обавеза или кашњење у извршењу уговорних обавеза, непоштовање 
уговореног квалитета услуга, неисплаћивање или неоправдано кашњење у плаћању накнада 
предвиђених јавним уговором, покретање поступка стечаја и/или ликвидације и други разлози 
опредељени јавним уговором. Једнострани раскид јавног уговора бити сачињен искључиво у писаној 
форми, уз поштовање отказног рока предвиђеног јавним уговором. 
 
Уговорна страна која је својим радњама узроковала раскид јавног уговора или уговорна страна која 
неоправдано и противно процедури прописаној јавним уговором једнострано раскине јавни уговор, 
дужна је да надокнади штету другој уговорној страни. 
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Јавним уговором се може предвидети уговорна казна за случај да приватни партнер не обезбеди 
континуитет у пружању енергетске услуге, на начин предвиђен јавним уговором. 
  
 
 
 

22. евентуална ограничења одговорности уговорних страна; 
 
Одговорност уговорних страна у извршењу уговорних обавеза може бити искључена или ограничена 
под дејством објективних околности које утичу на извршење уговорних обавеза (виша сила, штетна 
промена прописа и др.). 
 
Одговорност уговорних страна може бити ограничена на само стварну штету у зависности од степена 
непажње уговорне стране одговорне за проузроковану штету. 
 

23. сви споредни или повезани уговори које треба закључити, укључујући и оне намењене лакшем 
финансирању трошкова везаних за пројекат, као и ефекте тих уговора на јавни уговор; 
 
Приватни партнер може део јавног уговора поверити подизвођачу, у складу са одредбама закона 
којим се уређују јавне набавке, при чему приватни партнер у потпуности одговара јавном партнеру за 
извршење уговорних обавеза, без обзира на учешће подизвођача. У том случају, јавним уговором се 
може предвидети да ће јавни партнер непосредно да плаћа подизвођачу за део уговора који је он 
извршио, уколико подизвођач захтева да му се доспела потраживања плаћају непосредно.  
 
Јавни уговор може бити финансиран од стране приватног партнера кроз комбинацију директних 
улагања у капитал или путем задужења, укључујући без ограничења структурирано или пројектно 
финансирање и сл. обезбеђено од стране међународних финансијских институција, банака, односно 
трећих лица - финансијера. Уз претходну сагласност јавног партнера, приватни партнер биће 
овлашћен да додели, оптерети хипотеком, заложи, у периоду и обиму који је у складу са 
применљивим прописом било које своје право, односно обавезу из јавног уговора или другу имовину 
везану за пројекат, у корист финансијера, а у циљу обезбеђивања плаћања било ког насталог или 
будућег потраживања у вези са изградњом и финансирањем, односно рефинансирањем предмета 
пројекта. На захтев финансијера и приватног партнера, јавни партнер може прихватити да дâ 
одређена разумно захтевана обезбеђења и прихвати преузимање одређених одговорности које су 
неопходне приватном партнеру у вези са било којом обавезом из јавног уговора ако такви захтеви не 
нарушавају расподелу пројектних ризика дефинисаних у већ закљученом уговору. 
 

24. меродавно право и механизам за решавање спорова; 
 
Јавни уговор, његово значење и тумачење и однос између уговорних страна ће бити регулисани и на 
исти ће се примењивати важеће право РС, односно важећи закони за предметну област. 
 
Сви спорови који произлазе из јавног уговора или су у вези са њим ће бити решавани према важећим 
законима РС и пред надлежним судовима РС, уз могућност уговарања арбитраже за поједине или све 
спорове који произилазе из јавног уговора. Уговорне стране ће уложити све разумне напоре како би 
споразумно и/или путем медијације решиле све спорове који произлазе из или у вези са јавним 
уговором или његовим тумачењем. 
 

25. околности под којима јавни партнер или одређено треће лице може (привремено или на други начин) 
преузети вођење објекта или другу функцију приватног партнера како би се обезбедило делотворно и 
непрекидно вршење услуге и/или објеката који су предмет уговора у случају озбиљних пропуста 
приватног партнера у извршавању његових обавеза; 
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Уколико дође до прекида у испоруци топлотне енергије или она буде озбиљно угрожена из разлога 
који спадају у одговорност приватног партнера, јавним уговором може бити предвиђено право јавног 
партнера да, уз достављања додатног обавештења, у роковима предвиђеним јавним уговором, 
обезбеди резервно грејање и да трошкове зарачуна приватном партнеру. Јавним уговором може бити 
предвиђена и уговорна казна коју би приватни партнер био дужан да исплати, а према вредности 
трошкова које је јавни партнер имао у обезбеђењу резервног грејања. 
 

26. евентуално право јавног партнера или надлежног државног органа да у циљу заштите јавног 
интереса, као и у случају постојања опасности за јавну безбедност или угрожавање животне средине 
и здравља људи или повреде обавеза приватног партнера из јавног уговора, у потпуности или 
делимично прекине извршење уговора или преузме извршење одговарајућих обавеза приватног 
партнера, уз дефинисање последица коришћења тог права; 
 
Уговорне стране ће јавним уговором дефинисати право јавног партнера или надлежног државног 
органа да а у циљу заштите јавног интереса као и у случају постојања опасности за јавну безбедност 
или угрожавање животне средине и здравља људи прекине извршење уговора или преузме извршење 
одговарајућих обавеза приватног партнера, уз дефинисање поступка обавештавања приватног 
партнера о статусу обавеза преузетих јавним уговором и последица прекида или преузимања обавеза 
приватног партнера по накнаду приватног партнера и могућност уговарања права приватног 
партнера на сразмерни део уговорене накнаде, уколико је до преузимања или прекида дошло без 
кривице приватног партнера. 
 

27. опорезивање и фискална питања. 
 
Приватни партнер сноси и плаћа све порезе, царине, намете и накнаде које настају у извршењу јавног 
уговора од стране приватног партнера, осим уколико је другачије изричито наведено у јавном 
уговору и/или важећем законском пропису. Ако су било која пореска ослобођења, кредити, смањења 
или друге пореске бенефиције доступни приватном партнеру, јавни партнер ће уложити разумне 
напоре да омогући приватном партнеру да искористи свако умањење пореза у максимално 
дозвољеном износу. 

Јавни уговор би у складу са Законом био сачињен по праву Републике Србије. 

На основу Закона о ефикасном коришћењу енергије је донесен Правилник који садржи моделe јавних уговора 
о енергетској услузи за примену мера побољшања енергетске ефикасности и уштедама и оперативним 
трошковима јавног осветљења и јавних објеката када су корисници из јавног сектора у питању.  

Имајући у виду да су Правилником дефинисани модели уговора о eнергетским перформансама, али не 
и о енергетском снабдевању, садржај јавног уговора ће бити сачињен узимајући у обзир досадашње 
реализоване пројекте, те да за овакво ЈПП није могуће да се искористи ни један тренутно прописани 
модел уговора, већ је потребно искористити досадашња искуства из домаће и иностране праксе. 

У погледу права и обавеза јавног и приватног партнера, јавни уговор ће полазити од следећих основних 
елемената утврђених овим предлогом пројекта: 

 обавезе приватног партнера: финансирање пројекта и пружање средстава финансијског обезбеђења; 
израда пројектно-техничке документације; имплементација/уградња предложених мера унапређења 
система грејања; обезбеђење адекватне испоруке топлоте за грејање и доказивање захтеваних 
параметара испоруке; одржавање и осигурање новоинсталираних енергетских система; 

 права приватног партнера: право на наплату накнаде за испоручену топлотну енергију – обрачун ће 
бити месечног карактера; 

 обавезе јавног партнера: обавеза плаћања накнаде и обавеза пружања помоћи приватном партнеру 
приликом исходовања потребних дозвола за градњу, као и обавеза прибављања употребне дозволе за 
новоизграђене котларнице; 
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 права јавног партнера: право на доступност задовољавајућих количина топлотне енергије, право на 
остваривање гарантованих финансијских уштеда и право на активирање средстава финансијског 
обезбеђења. 

 
 

  



 
Број 12  Страна 1453                       „Службени лист општине Неготин“                                 12.08.2021. 

 

 

VII   Захтеви у области заштите животне средине, у погледу услова рада, безбедности и заштите 
здравља и сигурности запослених које ангажује приватни партнер 

 
а) Заштита животне средине 

У остваривању заштите животне средине РС, аутономна покрајина, јединица локалне самоуправе, правна и 
физичка лица одговорна су за сваку активност којом мењају или могу променити стање и услове у животној 
средини, односно за непредузимање мера заштите животне средине, у складу са законом. 

Приватни партнер се по питању регулисања заштите животне средине мора придржавати строго наведених 
законских оквира који регулишу ову материју, а то су: 

1. Закон о заштити животне средине ("Сл. гласник РС", бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - др. закон, 
72/2009 - др. закон, 43/2011 - одлука УС, 14/2016, 76/2018, 95/2018 - др. закон и 95/2018 - др. Закон); 

2. Закон о процени утицаја на животну средину ("Сл. Гласник РС ", бр.135/2004 и 36/2009); 
3. Закон о заштити природе („Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010 - испр., 14/2016 и 95/2018 - 

др. закон); 
4. Закон о управљању отпадом ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/2018 - др. закон); 
5. Закон о заштити ваздуха ("Сл. Гласник РС " бр. 36/2009, 10/2013); 
6. Закон о заштити од буке у животној средини ("Сл. Гласник РС " бр. 36/09, 88/10); 
7. Закон о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 - др. закони); 
8. Закон о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 

24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 
145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон и 9/2020); 

9. Закон о ефикасном коришћењу енергије („Сл. Гласник РС бр. 25/2013)     
10. Закон о енергетици ("Сл. гласник РС", бр. 145/2014 и 95/2018 - др. закон) 
11. Правилник о садржини захтева о потреби процене утицаја и садржини захтева за одређивање обима и 

садржаја студије о процени утицаја на животну средину ("Сл. Гласник РС " бр. 69/2005); 
12. Уредба о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање о индикаторима буке, 

узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини ("Сл. Гласник РС" бр. 75/2010); 
13. Уредба о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух из постројења за сагоревање 

("Сл. Гласник РС" бр. 6/2016); 
14. Уредба о утврђивању листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и листе пројеакта за које се 

може захтевати процена утицаја на животну средину ("Сл. Гласник РС" бр. 114/2008); 
15. Уредба о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово 

достизање ("Сл. Гласник РС" бр. 67/2011, 48/2012 и 1/2016); 
 

Законом о заштити животне средине (у даљем тексту: „ЗОЖС“), и његовом начелу очувања природних 
вредности - природне вредности се користе под условима и на начин којима се обезбеђује очување вредности 
геодиверзитета, биодиверзитета, заштићених природних добара и предела.  

Начелом превенције и предострожности свака активност мора бити планирана и спроведена на начин 
да: проузрокује најмању могућу промену у животној средини; представља најмањи ризик по животну 
средину и здравље људи; смањи оптерећење простора и потрошњу сировина и енергије у изградњи, 
производњи, дистрибуцији и употреби; укључи могућност рециклаже; спречи или ограничи утицај на 
животну средину на самом извору загађивања. 

ЗОЖС се упућује на рационално коришћење природних богатстава, добара и енергије. Притом да строго воде 
рачуна о испуштању и депоновању опасних и штетних материја у околину: воду, ваздух, земљиште, шуме. Те 
количине треба да буду сведене на минимум, њихово испуштање и депоновање мора бити по прописима и са 
максимално могућом заштитом. 

При пројектовању термотехничких, термоенергетских, процесних, гасних, електро инсталација и постројења 
мора се водити рачуна и о заштити животне средине. 
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Чланом 102. ЗОЖС прописују се обавезе правних и физичких лица. Правно и физичко лице дужно је да у 
обављању своје активности обезбеди заштиту животне средине, и то:  

- применом и спровођењем прописа о заштити животне средине;  
- одрживим коришћењем природних ресурса, добара и енергије;  
- увођењем енергетски ефикаснијих технологија и коришћењем обновљивих природних ресурса;  
- употребом производа, процеса, технологија и праксе који мање угрожавају животну средину;  
- предузимањем мера превенције или отклањања последица угрожавања и штете по животну средину;  
- вођењем евиденције на прописани начин о потрошњи сировина и енергије, испуштању загађујућих 

материја и енергије, класификацији, карактеристикама и количинама отпада, као и о другим 
подацима и њихово достављање надлежним органима;  

- контролом активности и рада постројења који могу представљати ризик или проузроковати опасност 
по животну средину и здравље људи и 

- другим мерама у складу са законом. 
Члан 40. ЗОЖС налаже да изградња и рад постројења и обављање активности се врши ако су испуњени 
прописани захтеви емисије и нивоа загађујућих материја у медијумима животне средине, опреме и уређаја 
којима се смањује или спречава емисија загађујућих материја или енергије и обезбеђује њено очување, 
односно ако су предузете друге мере и радње за обезбеђивање прописаних услова заштите животне средине.  

Реализацијом предложеног пројекта ЈПП позитивно се утиче на очување животне средне. То се пре 
свега огледа у смањењу емисије штетних материја (СО2) у човекову околину, које ће на годишњем 
нивоу бити мање за 10.466 тона. 

При изради техничке документације од стране приватног приватног пертнера морају се предвидети мере за 
заштиту и унапређење човекове радне и животне средине. То значи да се мерама морају заштити и остварити 
повољни и квалитетни животни услови у радном простору, стамбеном простору, у природи која тај простор 
окружује: у ваздуху, води, земљишту, шумама. Код пројектовања треба се извршити анализа утицаја 
пројектованих инсталација и постројења на човекову околину, њихова класификација и планирање мера и 
услова за спречавање угрожавања животне средине. 

На угрожавање животне средине код термотехничких, термоенергетских, гасних и процесних 
инсталација/постројења може имати утицај појава следећих опасности и штетности, на које приватни партнер 
треба обратити специјалну пажњу: 

 пара и влага у топлотној подстаници или котларници; 
 вода на поду у топлотној подстаници или котларници; 
 висока температура у топлотној подстаници или котларници; 
 неправилно померање и угибање цевних водова цевне мреже уз шкрипу метала и пуцање, односно 

пукотине у зидовима; 
 вибрације цевне мреже инсталације грејања; 
 шумови у инсталацијама грејања; 
 испуштање воде високе температуре; 
 испуштање отпадне воде са талогом; 
 лоше место за избацивање отпадног ваздуха, чиме се угрожавају суседни објекти; 
 прашина у свежем ваздуху који се убацује; 
 снег и вода у ваздуху који се убацује; 
 лоша проветреност котларнице; 
 бучан рад циркулационих пумпи који се преноси на инсталацију централног грејања; 
 недовољно загрејане или прегрејане пословне и/или стамбене просторије и 
 недовољно или претерано расхлађене пословне и/или стамбене просторије. 

Детаљном анализом могућих утицаја термотехничких, термоенергетских, гасних и процесних 
инсталација и постројења на животну средину при пројектовању приватни партнер треба да предвиди, 
а потом и предузме, мере које обезбеђују спречавање, смањење и отклањање штетности, односно 
штетних утицаја пројектованих инсталација и постројења на животну средину и човекову околину.  
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Потребне прелиминарне мере за спречавање и ублажавање напред наведених опасности и штетности чија би 
евентуална појава могла угрозити животну средину су: 

 изградња свих потребних објеката према актуелном акту о уређењу простора; 
 ПТД урађена у складу са Законом о планирању и изградњи, са примењеним свим мерама безбедности 

и заштите на раду, мерама заштите од пожара и мерама заштите животне средине, као и у духу свих 
важећих законских прописа, правилника, стандарда и норматива за предметне врсте инсталација и 
постројења; 

 пројектна решења примерена савременом светском технолошком и техничком нивоу; 
 правилна монтажа инсталације без "натезања" и "притезања" са правилном уградњом цевних лукова 

и колена без неправилних скретања - обезбеђује се инсталација од појаве вибрација; 
 уградња пригушивача буке и вибрација код циркулационих пумпи спречиће пренос вибрација са 

пумпи на инсталацију; 
 правилно монтирање и заптивање све арматуре и свих уређаја у подстаници или котларници  за 

спречавање цурења, а тиме и испарења грејног флуида; 
 хидрауличка проба на хладан водени притисак која треба да буде гаранција да на поду подстанице 

или у котларници не сме никад бити воде; 
 све варове у котларници изводи атестирани варилац, све цеви и сва арматура морају бити са 

атестима, које треба произвођачи да приложе и 
 вентилација техничких просторија којом се доводи и одводи потребна количина ваздуха да се не би 

јављала лоша атмосфера и влажност у котларници, која би утицала на рад пумпи, аутоматике и 
осталих уређаја и лоше се одражавало на руковаоца који ту борави. 

Продужењем важности Кјото протокола до 2020. године, РС је задржала статус тзв. „NonAnex1“ државе, 
чиме се ствара могућност остваривања премија за смањивање емисије CO2 у оквиру реализације пројеката 
CDM. За израчунавање потенцијалних финансијских добитака проистеклих од смањења емисије CO2 на овим 
пројектима, коришћена је преовлађујућа цена на Европском тржишту од 15 евра/tCO2. 

Имајући у виду смањење емисије СО2 имплементацијом пројекта од 10.466 тона годишње, наведена 
друштвено-економска корист би износила 156.650 евра годишње. 

Време монтаже и извођења радова су могући утицаји на животну средину и они су занемарљиви и 
привремени. Изабрани понуђач ће време које је неопходно за реконструкцију предметних система 
максимално скратити, како би бука и запрашивање терена била што мања и краћа. Извођење радова треба да 
обави у складу са мерама које буду предвиђене техничком документацијом. По завршетку радова и пре 
пуштања у рад, провериће се да ли је пројекат изведен у складу са предвиђеним мерама које су дефинисане 
техничком документацијом. 

Такође, извршилац је у обавези да након демонтаже неисправних и/или замењених инсталација, делова 
инсталација и опреме, поступа у складу са Законом о управљању отпадом ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 
88/2010, 14/2016 и 95/2018 - др. закон) и другим прописима из области управљања отпадом. 

Посебно, извршилац је у обавези да као произвођач отпада, поступа у складу са одредбама члана 26. Закона о 
управљању отпадом, а посебно у складу са тачкама 7) и 8), којим је прописано да: 

 преда отпад лицу које је овлашћено за управљање отпадом ако није у могућности да организује 
поступање са отпадом у складу са Законом о управљању отпадом и 

 води евиденцију о отпаду који настаје, који се предаје или одлаже. 
Лице које је овлашћено за управљање отпадом, које преузима отпад, дужно је да поступа у складу са чланом 
27. Закона о управљање отпадом којим је прописана одговорност власника и држаоца отпада. Свако кретање 
отпада мора пратити одговарајући документ о кретању отпада, у складу са члановима 45. и 46. Закона о 
управљању отпадом. 

Пројектоване инсталације не смеју да проузрокују значајније негативне утицаје на чиниоце животне 
средине, нити угрожавају околне објекте и садржаје. Пројектном техничком документацијом приватни 
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партнер се обавезује да предвиди све мере заштите животне средине према горе наведеним закониским 
актима који регулишу ову област. 

 

б) Услови рада, безбедност и заштита здравља и сигурност запослених које ангажује приватни 
партнер 

По питању захтева у погледу услова рада, безбедности и заштите здравља и сигурности запослених које 
приватни партнер ангажује на реализацији предложеног пројекта тражи се да се приватни партнер најстроже 
придржава свих законских и подзаконских аката који регулишу ову материју, а важећи су у РС.  

Приватни партнер ће имати обавезу да обезбеди одговарајуће услове рада, безбедности и заштите здравља и 
сигурности запослених и других ангажованих лица, односно лица која се затекну у радној околини, у складу 
са Законом о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 137/2017 – одлука 
УС, 113/2017 и 95/2018 – аутентично тумачење),  Законом о безбедности и здрављу на раду ("Службени 
гласник РС", бр. 101/2005, 91/2015 и 113/2017 - др, у даљем тексту „ЗБЗР“), и релевантним подзаконским 
актима, а у циљу и спречавања повреда на раду, професионалних обољења и обољења у вези са радом. Јавни 
уговор ће садржати одговарајуће одредбе којима се додатно дефинишу ове обавезе приватног партнера. 

Прелиминарне дужности и обавезе радника које приватни партнер буде ангажовао, а који ће изводити радове 
према предложеном пројекту: 

1. радник је дужан да ради са пуном пажњом ради безбедности свог живота и здравља, као и живота и 
здравља осталих радника на које његов рад може да има штетно дејство, да се придржава утврђених 
мера заштите на раду, да правилно рукује оруђима за рад, опасним материјама и поступа по упутству 
произвођача, по упутству за безбедан рад које утврди предузеће, и да се стара о спровођењу и 
унапређивању заштите на раду; 

2. радник има право и обавезу да се пре почетка рада упозна са мерама безбедности и здравља на раду, 
као и да се оспособљава за њихово спровођење, (Члан 32. ЗБЗР); 

3. према члану 9. ЗБЗР радник је дужан да примењује прописане мере за безбедан и здрав рад, да 
наменски користи средства за рад и опасне материје, да користи прописана средства и опрему за 
личну заштиту и да са њима пажљиво рукује; 

4. послодавац, односно приватни партнер, дужан је да обезбеди запосленом рад на радном месту и 
радној околини на којима су спроведене мере безбедности и здравља на раду, како налаже члан 9. 
ЗБЗР; 

5. послодавац, односно приватни партнер, дужан је да изврши оспособљавање запосленог за безбедан и 
здрав рад код заснивања радног односа, односно премештања на друге послове, приликом увођења 
нове технологије или нових средстава за рад, као и код промене процеса који може узроковати 
промену мера за безбедан и здрав рад, према члану. 27 ЗБЗР и 

6. члан 26. ЗБЗР налаже да је запослени дужан да у складу са својим сазнањима, одмах обавести 
послодавца о неправилности, штетностима, опасностима или другој појави која би на радном месту 
могла да угрози безбедност и здравље њега лично или других запослених. 

Приватни партнер је дужан да донесе акт о процени ризика у писаној форми за сва радна места у радној 
околини и да утврди начин и мере за њихово отклањање (члан 13. ЗБЗР), а извођач радова да уради елаборат 
о уређењу градилишта. Градилиште се припрема, користи, одржава, а сви потребни објекти граде уз примену 
мера заштите на раду према елаборату за уређење градилишта. (Члан 1. Правилника о садржају елабората о 
уређењу градилишта, ”Службени гласник РС” бр. 121/12 и 102/15). 

Прелиминарно потребне мере заштите приликом уградње опреме и инсталација подразумевају: 

 правилно димензионисање инсталација и сигурносне опреме уз примену важећих техничких 
норматива и стандарда, а на бази потребних прорачуна; 

 адекватан распоред регулационе и сигурносне опреме, тако да инсталација буде осигурана од 
прскања услед неконтролисаног пораста притиска; 
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 стабилно постављена цевна инсталација преко клизних и чврстих ослонаца, чиме се осигурава од 
дилатационих деформација - инсталација мора да буде постављена на начин да је онемогућено њено 
механичко оштећење; 

 правилно извршен избор цеви, мерне, регулационе и сигурносне арматуре за ову врсту инсталација; 
 пројектом предвиђено прописно испитивање инсталације на чврстоћу и непропусност и извођење 

одушних водова од појединих уређаја директно у атмосферу ван котларнице или топлотне 
подстанице; 

 пројектом предвиђена стална природна вентилација просторије котларнице, као и контрола 
концентрације загађујућих материја, у циљу спречавања појаве експлозивних смеша; 

 техничким описом пројекта предвидети да се на уочљивом, приступачном и на добро осветљеном 
месту истакну упутства за руковање и одржавање инсталације са шемом и упутством за сигуран рад 
и 

 пројектом предвидети да се по завршеној монтажи инвеститору предају атести уграђене опреме, као 
и упутства за руковање и одржавање, постављање одговарајућег броја противпожарних апарата за 
ручно гашење пожара, као и потребних натписа упозорења, могућност регулације рада инсталације.  

Послодавац је дужан да најмање осамдана пре почетка рада, извести надлежну инспекцију рада о почетку 
свога рада, раду одвојене јединице, свим променама технолошког поступка уколико се тим променама 
мењају услови рада (члан 18. ЗБЗР). 

Да би приватни партнер обезбедио правилно одржавање новопројектованих инсталација и опреме, потребно 
је да прати рад и регулише физичке величине везане за рад и експлоатацију инсталације и уређаја и да о томе 
обавести надлежно лице јавног партнера. 
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VIII Планирана динамика развоја пројекта, од поступка доделе све до почетка пружања услуге или 
пуштања у рад објеката или друге инфраструктуре 

 
У складу са досадашњом праксом пројеката ЈПП у Републици Србији, као и роковима прописаним 

Законом о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, бр. 91/2019; у даљем тексту: „ЗЈН“), 
пројекат ЈПП би се могао развити у индикативном року од 4 месеци од дана одобравања предлога пројекта. 

Прецизна динамика имплементације пројекта биће дефинисана јавним уговором, укључујући ту и све 
потребне сагласности, одобрења и дозволе које је неопходно прибавити у складу са позитивним прописима 
како би се започело извођење радова.  

За потребе предлога пројекта дата је оквирна динамика пројекта до отпочињања Периода главне обавезе тј. 
испоруке топлотне енергије, која је у складу са тренутном ситуацијом очекивана. Све евентуалне промене 
плана ће бити евидентиране унутар јавног уговора, а након завршетка јавне набавке. 
 

 

  

Припрема предлога пројекта према Закону о ЈПП и 
концесијама и Методологији Комисије за ЈПП

Одобравање предлога пројекта од стране Комисије за ЈПП и 
концесије

Доношење одлуке о расписивању јавне набавке за избор 
приватног партнера

Процедура за избор приватног партнера у складу са ЗЈН 
(расписивање јавне набавке и избор најповољније понуде)

Одобравање нацрта, односно давање сагласности на јавни 
уговор од стране скупштине општине

Потписивање јавног уговора и упис у Регистар

Израда пројектне-техничке  документације и исходовање 
решења о одобрењу за извођење радова.

Набавка опреме и инсталисање

Очекивани почетак Периода главне обавезе – испоруке 
топлотне енергије
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IX Пројектни тим јавног тела који ће пратити цео пројекат и обављати функцију конкурсне комисије 
која врши одабир понуђача, односно економски најповољније понуде, укључујући спољне саветнике 

 
У складу са Решењем о именовању пројектног тима које је донела скупштине општине Неготин бр. 352-

32/2021-III/07 од 22.03.2021. године, тим јавног тела који ће пратити цео пројекат и обављати функцију 
конкурсне комисије која врши одабир понуђача, односно економски најповољније понуде, укључујући 
спољне саветнике, има следећи састав: 

1. Снежана Поповић, дипл.правник, представник Канцеларије за управљање јавним улагањима 

2. Дарио Даничић, мастер економије, представник Канцеларије за управљање јавним улагањима 

3. Бранко Вучељић, дипл.машински инжењер, представник Канцеларије за управљање јавним 
улагањима 

4. Владимир Јевтић, дипл. машински инжењер, представник Канцеларије за управљање јавним 
улагањима 

5. Далибор Ранђеловић, дипл. инж. пољ. представник ЈКП Бадњево, Неготин 

6. Раде Марковић, маш. инж., представник ЈКП Бадњево, Неготин 

7. Слободан Видановић, дипл. заштите на раду, представник ЈКП Бадњево, Неготин 

 

Овај пројектни тим именован решењем јавног тела има мандат и конкурсне комисије. Конкурсна комисија ће 
вршити одабир понуђача, тј. економски најповољније понуде, укључујући и евентуалне спољне сараднике. 
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На основу члана члана 47. став 4. и 50. став 6. у вези са чланом 18. став 5. Закона о јавно-приватном 

партнерству и концесијама („Сл.гласник РС“, бр. 88/2011, 15/2016, 104/2016), члана 9. Закона о 
комуналним делатностима („Сл.гласник РС“, бр. 88/11, 104/2016, 95/2018) и члана 40. тачка 39. Статута 
општине Неготин („Сл. лист општине Неготин“, бр. 4/2019), Скупштина општине Неготин на седници 
одржаној дана 12.08.2021. године, донела је 

ОДЛУКУ  
О ТРЕЋОЈ ИЗМЕНИ УГОВОРА О ПОВЕРАВАЊУ КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ ЛИНИЈСКОГ 

ПРИГРАДСКОГ ПРЕВОЗА ПУТНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН  
БРОЈ 344-16/2016-II/07 ОД 08.02.2016. ГОДИНЕ 

Општина Неготин, давалац концесије, одобрава трећу измену закљученог Уговора о поверавању 
комуналне делатности линијског приградског превоза путника на територији општине Неготин са 
превозником-концесионаром: PREDUZEĆЕ NIKOLIĆ PREVOZ DOO SAMARINOVAC, матични број: 
17225758, ПИБ: 100775795, DOO AS-TURS NEGOTIN, матични број: 17547666,ПИБ: 103251100, MOTO 
BOEM TRANSA DOO NEGOTIN, матични број: 20490594, ПИБ: 106156606 тако што се у члану 3. уговора 
мења став 3. који сада гласи: 

,,Изузетно од става 1. овог члана уговор се продужава до 3.децембра 2021.године.” 
Анекс бр 3. о другој измени Уговора о поверавању обављања комуналне делатности линијског 

приградског превоза путника на територији општине Неготин број 344-16/2016-II/07 од 08.02.2016.године 
примењиваће се од 7.августа 2021.године.  

Објективни разлог за измену уговора је околност да превозник без своје кривице је био онемогућен у 
спровођењу својих уговорних обавеза због проглашења ванредне ситуације на територији општине 
Неготин од 10.новембра 2020.године која је трајала до 1.јуна 2021. године. 

Овлашћује се председник општине Неготин да у име Општине Неготин, као даваоца концесије, 
потпише Анекс бр. 3 о трећој измени Уговора о поверавању обављања комуналне делатности линијског 
приградског превоза путника на територији општине Неготин, са овлашћеним представником 
концесионара, у року који није дужи од 30 дана од дана објављивања ове одлуке у ,,Службеном листу 
општине Неготин“.  

Ову одлуку објавити у ,,Службеном листу општине Неготин“ и званичној интернет страници 
Општине Неготин www.negotin.rs.  
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Образложење 

 
Општина Неготин, давалац концесије, и концесионар-превозник: PREDUZEĆЕ NIKOLIĆ PREVOZ 

DOO SAMARINOVAC, матични број: 17225758, ПИБ: 100775795, DOO AS-TURS NEGOTIN, матични 
број: 17547666,ПИБ: 103251100, MOTO BOEM TRANSA DOO NEGOTIN, матични број: 20490594, ПИБ: 
106156606 закључили су дана 08.02.2016.године Уговор о поверавању комуналне делатности линијског 
приградског превоза путника на територији општине Неготин број 344-16/2016-II/07, на основу Одлуке о 
избору најповољније понуде у поступку поверавања обављања комуналне делатности приградског превоза 
путника на територији општине Неготин број: 344-190/2015-I/08 од 28.12.2015.године и Анекс 1 уговора на 
основу Одлуке Скупштине општине Неготин бр.344-67/2016-I/08 од 31.3.2016.године о првој измени 
уговора о поверавању комуналне делатности линијског приградског превоза путника на територији 
општине неготин број 344-16/2016-II/07 од 08.02.2016.године и Анекс 2 уговора на основу Одлуке 
Скупштине општине Неготин бр.344-15/2021-I/07 од 3.2.2021.године о другој измени уговора о 
поверавању комуналне делатности линијског приградског превоза путника на територији општине неготин 
број 344-16/2016-II/07 од 08.02.2016.године. 

Концесионар у уговореном року концесије за линијски превоз путника која истиче 6.августа 
2021.године у периоду од 13.фебруара до 1.јуна 2021.године без своје кривице није могао обављати 
приградски превоз у пуном капацитету и остваривати своја права и обавезе из уговора о концесији, због 
проглашења ванредне ситуације у Општини Неготин од 10.новембра 2020. која је трајала до 1.јуна 2021. 
године 

Закон о јавно-приватном партнерству и концесијама уређује у члану 18. став 5.:,, Рок на који је 
закључен јавни уговор не може се продужити, осим у случају када је приватни партнер, без своје кривице 
онемогућен у спровођењу својих уговорних обавеза.” 

Обзиром да је у току трајања концесије проглашена ванредне ситуације на теритроји општине 
Неготин 10.новембра 2020. која је трајала до 1.јуна 2021. године, превозник без своје кривице је био 
онемогућен у спровођењу својих уговорних обавеза, одлучено је сагласно члану 18. став 5. Закона о јавно-
приватном партнерству и концесијама. 

На основу свега изнетог одлучено је да се закључи Анекс бр. 3. о трећој измени Уговора о поверавању 
комуналне делатности линијског приградског превоза путника на територији општине Неготин број 344-
16/2016-II/07 од 08.02.2016.године.  

 
 

Број: 344-106/2021-I/07  
Датум: 12.08.2021.године  
Неготин 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
ПРЕДСЕДНИК, 

мр Милан Уруковић, с.р. 
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На основу члана члана 47. став 4. и 50. став 6. у вези са чланом 18. став 5. Закона о јавно-приватном 
партнерству и концесијама („Сл.гласник РС“, бр. 88/2011, 15/2016, 104/2016), члана 9. Закона о 
комуналним делатностима („Сл.гласник РС“, бр. 88/11, 104/2016. 95/2018) и члана 40. тачка 39. Статута 
општине Неготин („Сл. лист општине Неготин“, бр. 4/2019), Скупштина општине Неготин на седници 
одржаној дана 12.08.2021.године, донела је 

 
 

ОДЛУКУ 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА КОНАЧНИ НАЦРТ AНЕКСА БР 3. О ТРЕЋОЈ ИЗМЕНИ УГОВОРА 

О ПОВЕРАВАЊУ КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ ЛИНИЈСКОГ ПРИГРАДСКОГ ПРЕВОЗА 
ПУТНИКА 

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
БРОЈ 344-16/2016-II/07 ОД 08.02.2016.ГОДИНЕ 

 
 

Члан 1. 
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на коначни нацрт Анекса бр.3 о трећој измени Уговора о поверавању 

обављања комуналне делатности линијског приградског превоза путника натериторији општине Неготин 
број 344-16/2016-II/07 од 08.02.2016.године. 

 
Члан 2. 

Саставни део ове Одлуке je коначни нацрт Анекса бр 3. о трећој измени Уговора о поверавању 
обављања комуналне делатности линијског приградског превоза путника натериторији општине Неготин 
број 344-16/2016-II/07 од 08.02.2016.године. 

 
Члан 3. 

Ова Одлука биће објављена у „Службеном листу општине Неготин“. 
 
 
 

Број: 344-344-107/2021-I/07  
Датум: 12.08.2021. године  
Неготин 
 
 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

ПРЕДСЕДНИК, 
мр Милан Уруковић, с.р. 
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На основу Одлуке о трећој измени Уговора о поверавању комуналне делатности линијског 

приградског превоза путника на територији општине Неготин број ___ коју је донела Скупштине општине 
Неготин дана _____.2021.године  
 
Општина Неготин (у даљем тексту:општина), коју заступа Председник општине Неготин, Владимир 
Величковић, и  
 
PREDUZEĆE NIKOLIĆ PREVOZ DOO SAMARINOVAC, матични број: 17225758,ПИБ: 100775795 (у даљем 
тексту: превозник ), кога заступа Горан Николић, DOO AS-TURS NEGOTIN, матични број: 17547666, ПИБ: 
103251100, (у даљем тексту: превозник), кога заступа Славољуб Анђеловић, MOTO BOEM TRANS DOO 
NEGOTIN, матични број: 20490594 ПИБ: 106156606, кога заступа Новица Лазић  
 
дана __________2021.године закључују:  

 
АНЕКС БР 3. 

О ТРЕЋОЈ ИЗМЕНИ УГОВОРА О ПОВЕРАВАЊУ КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 
ЛИНИЈСКОГ ПРИГРАДСКОГ ПРЕВОЗА ПУТНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН БРОЈ 344-

16/2016-II/07 ОД 08.02.2016.ГОДИНЕ 
 

Члан 1. 
Општина и превозник су сагласни да се измени Уговор о поверавању комуналне делатности линијског 

приградског превоза путника на територији општине Неготин број 344-16/2016-II/07 од 08.02.2016.године 
(у даљем тексту:основни уговор) тако што се у члану 3. уговора мења став 3. који сада гласи: 

,,Изузетно од става 1. овог члана уговор се продружава до 3. децембра 2021.године.” 
 

Члан 2. 
 Саставни део овог Анекса је Одлука о трећој измени Уговора о поверавању комуналне делатности 
линијског приградског превоза путника на територији општине Неготин број ___ коју је донела Скупштине 
општине Неготин дана _____.2021.године.  
 

Члан 3. 
 Овај анекс се примењује од 7.августа 2021.године.  

 
Члан 4. 

 У осталом делу основни уговор примењује се без измена.  
 

Члан 5. 
 Овај анекс је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка од којих су по 2 (два) за сваку од уговорних 
страна.  
ЗА ПРЕВОЗНИКА  
 

ЗА ОПШТИНУ  
 

PREDUZEĆE NIKOLIĆ PREVOZ DOO 
SAMARINOVAC, кога заступа Горан Николић 

Председник општине Неготин, Владимир 
Величковић 
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На основу члана 21. став 8. Одлуке о некатегорисаним путевима и располагању путним земљиштем 

након изградње или реконструкције (,,Службени лист општине Неготин”, бр. 11/2019), и члана 40. став 1. 
тачка 35.  Статута општине Неготин (“Службени лист општине Неготин”, број: 4/2019), Скупштина 
општине Неготин  на седници одржаној 12.08.2021.године, донела је 

 
РЕШЕЊЕ 

О ПРИСТУПАЊУ УКИДАЊУ ДЕЛА ПУТА НА К.П.БР. 15781 
 У К.О.: ДУШАНОВАЦ 

Приступа се  укидању дела некатегорисаног пута на к.п.бр. 15781 у К.О.: Душановац у јавнoj 
својини општине Неготин, површине 156m2, у мерама и границама: 

1) са запада до к.п.бр. 9161 у дужини од 12,46 метара, 
2) са севера до к.п.бр. 9161 у три прелома почевши од запада ка истоку и то: први прелом у дужини од 

8,68 метара, други прелом у дужини од 4,92 метра и трећи прелом у дужини од 0,33 метра, 
3) са истока до преосталог дела путног земљишта к.п.бр. 15781 у дужини од 9,68 метара, 
4) са југа до преосталог дела путног земљишта к.п.бр. 15781 у дужини од 15,81 матар. 
            Формира се Комисија у сврху укидања дела пута на к.п.бр. 15781 у К.О.: Душановац: 

1. Горан Лепојевић, члан 
2. Драгица Живковић, зам,еник члана, 
3. Валентина Николовска, члан, 
4. Раде Младеновић, заменик члана, 
5. Соња Стојичевић, члан, 
6. Марина Николић, заменик члана, 
7. Радмила Аврамовић, члан, 
8. Аника Радојковић, заменик члана. 
 

Комисија ће утврдити чињенице и извести доказе како би се утврдила целисходност и оправданост 
укидања дела пута и отуђења земљишта површину, мере и границе, дела пута који се укида односно 
земљишта које се отуђује, евентуалне трошкове поступка (који се односе на анагжовање вештака и 
слично). 

Комисија записник са предлогом одлуке доставиће Скупштини општине Неготин након одржане јавне 
расправе у трајању од 30 дана. 

 
Решење објавити  у  “Службеном листу општине Неготин”. 

 
Образложење 

Општинско веће општине Неготин утврдило је предлог овог решења и проследило га Скупштини 
општине Неготин на даљу надлежност. 

Божоровић Драгица из Душановца иницирала је покретање поступка укидања дела пута приложивши 
извештај геодетске организације са скицом, површином, мерама и границама дела некатегориснаог пута на 
к.п.бр. 15781 у К.О.: Душановац који је купила на основу уговора о купопродаји ОВ-II-117/98 од 
02.09.1998.године  пред Општинским судому Неготину, који је закључила са Месном заједницом Душановац, 
исплатила цену и на исплаћену цену платила порез на промет. 

Обзиром да није укинут део пута приликом закључења уговора о промету непокретности, а уговор је 
неспорно извршен од стране обе уговорне стране и не води се својински ни државински спор, нити је суд 
изрекао привремну меру забране или ограничења располагања непокретношћу, укидањем пута  омогућено би 
купцу да изврши упис својине на земљишту под укинутим путем. 

Правни основ за доношење ове одлуке садржан је у члану 21. Одлуке о некатегорисаним путевима и 
располагању путним земљиштем након изградње или реконструкције који уређује да Скупштина општине 
одлучује о укидању пута или дела пута, ван поступка озакоњења објката, уз сагласност месне заједнице и 
након јавне расправе, и Статута општине Неготин, члана 40. став 1. тачка 35.  који прописује  да Скупштина 
општине одлучује о отуђењу непокретности у општинској својини. 

 
Број: 344-108/2021-I/07 
12.08.2021. године 
Н е г о т и н 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
ПРЕДСЕДНИК, 

мр Милан Уруковић, с.р 
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 На основу члана 99. став 1. Закона о планирању и изградњи (,,Службени гласник РС” бр. 72/2009, 
81/200-исправка, 64/2010 – Одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – Одлука УС, 50/2013– Одлука УС, 
98/2013-Oдлука УС и 132/2014, 145/2014, 83/2018,  31/2019, 37 /2019 - др. закон, 9/2020, 52/2021), члана 9. 
Уредба о условима, начину и поступку располагања грађевинским земљиштем у јавној својини Републике 
Србије (,,Службени гласник Републике Србије” број56/2016, 59/2016-(исправка), 7/2017), члана 3. став 1. 
тачка 2. подтачка 2. Одлуке о прибављању, располагању и размени грађевинског земљишта у јавној својини 
општине Неготин (“Службени лист општине Неготин”, број: 7/2019, 10/2020, 8/2021)  и члана 40. став 1. тачка 
35.  Статута општине Неготин (“Службени лист општине Неготин”, број: 4/2019), Скупштина општине 
Неготин  на седници одржаној 12.08.2021.године, донела је  

РЕШЕЊЕ 
 

Покреће се поступак отуђења сувласничких удела Републике Србије и Општине Неготин на 
грађевинском земљишту: 

 
1. на к.п.бр. 13053 у К.О.:Неготин: удела  679/1560 на грађевинском земљишту површине 679m2  у 

својини Републике Србије и удела 881/1560  на грађевинском земљишту површине 881m2  у својини 
Општине Неготин; 
 

2. на к.п.бр. 13054 у К.О.:Неготин: удела 232/533 на грађевинском земљишту површине 232m2 у својини 
Републике Србије и удела 301/533 на грађевинском земљишту површине 301m2 у својини Општине 
Неготин. 

 
 
Начин отуђења је јавно надметање или прикупљање писаних понуда јавним оглашавњем, по 

тржишним условима, у поступку који би спровела Републичка дирекција за имовину. 
Предмет јавног надметања је катастарска парцела грађевинског земљишта, а не сувласнички удели. 
Цена отуђења била би уплаћена, на начин и под оглашеним условима, на рачуне власника 

грађевинског земљишта сразмерно сувласничким уделима. 
Овлашћује се председник општине Неготин да на основу овог решења поднесе захтев Републичкој 

дирекцији за имовину за подношење предлога Влади Републике Србије.  
Решење ступа на снагу даном доношења, а објављује се у “Службеном листу општине Неготин”. 
 

Образложење 
 

Према подацима Регистра мера и подстицаја регионалног развоја према степену развијености 
јединица локалних самоуправа Општина Неготин припада трећој групи недовољно развијених јединица 
локалних самоуправа чији је степен развијености у распону од 60% до 80% републичког просека, тако да је 
отуђење непокретности оправдано и целисходно, јер се остварује интерес Општине Неготин, а који се 
огледа у привлачењу инвеститора и економском опоравку и напретку Општине Неготин. 

Заједничким оглашавањем омогућила би се продаје целе катастарске парцеле грађевинског земљишта 
чиме би се постигла повољнија цена и омогућило инвеститору ефикасније добијање грађевинске дозволе, а 
без додатних решавања имовинско правних односа јер би се могло десити да у одвојеним поступцима 
јавног оглашавања Репубулика Србија и Општина Неготин свака своје удели прода различитим учесницима 
јавног надметања.  

Правни основ за доношење ове Одлуке садржан је у члану 99. став 1. Закона о планирању и изградњи 
(,,Службени гласник РС” бр. 72/2009, 81/200-исправка, 64/2010 – Одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – 
Одлука УС, 50/2013– Одлука УС, 98/2013-Oдлука УС и 132/2014, 145/2014, 83/2018), члану 9. Уредбе о 
условима, начину и поступку располагања грађевинским земљиштем у јавној својини Републике Србије 
(,,Службени гласник Републике Србије” број56/2016, 59/2016-(исправка), 7/2017), члану 3. став 1. тачка 1. 
Одлуке о прибављању, располагању и размени грађевинског земљишта у јавној својини општине Неготин 
(“Службени лист општине Неготин”, број: 7/2019)  и члану 40. став 1. тачка 35.  Статута општине Неготин 
(“Службени лист општине Неготин”, број: 4/2019). 

Закон о планирању и изградњи, члан 99. став 1. уређује да се грађевинско земљиште у јавној своини 
отуђује јавним надметањем или прикупљањем  писаних понуда јавним огласом, по тржишним условима. 

Уредба о условима, начину и поступку располагања грађевинским земљиштем у јавној својини 
Републике Србије, члан 9.. уређује да се отуђење неизграђеног грађевинског земљишта врши на начин и 
под условима прописаним Законом о планирању и изградњи, јавним надметањем или прикупљањем 
понуда јавним огласом, по тржишним условима. 
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Одлука о прибављању, располагању и размени грађевинског земљишта у јавној својини општине 
Неготин, члан 3. став 1. тачка 1.  уређује да је Скупштина општине Неготин надлежан орган за одлучивање 
о отуђењу грађевинског земљишта јавним надметањем или прикупљањем писаних понуда. 

Чланом 40. став 1. тачка 35. Статута општине Неготин (“Службени лист општине Неготин”, бр. 
4/2019) прописано је да Скупштина општине, у складу са Законом одлучује о прибављању и отуђењу 
непокретности у јавној својини Општине. 

Обзиром на разлоге наведене у образложењу доноси се решење као у диспозитиву. 

 
Број: 463-51/2021-I/07 
12.08.2021. године 
Н е г о т и н 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
ПРЕДСЕДНИК, 

мр Милан Уруковић, с.р 
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На основу члана 59. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“, бр. 15/2016, 88/2019) и члана 40. 
тачка 54. Статута општине Неготин („Сл. лист општине Неготин“, бр. 4/2019), Скупштина општине Неготин 
на седници одржаној дана 12.08.2021. године донела је  
  

РЕШЕЊЕ 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ДРУГУ ИЗМЕНУ И ДОПУНУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА СА 

ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 
„БАДЊЕВО“ НЕГОТИН ЗА 2021. ГОДИНУ  

 
Члан 1. 

 
 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на другу измену и допуну Програма пословања са финансијским планом 
Јавног предузећа за комуналне делатности „Бадњево“ Неготин за 2021. годину, коју је донео Надзорни одбор 
ЈКП „Бадњево“ Одлуком број 2184-05/2021 од 15.07.2021. године. 

 
Члан 2. 

 Ово решење објавити у „Службеном листу општине Неготин“.  
 
 
 
 
Број: 402-50/2021-I/07 
Датум: 12.08.2021. године 
Неготин  
 
 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
ПРЕДСЕДНИК, 

мр Милан Уруковић, с.р. 
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 На основу члана члан 116. став 5. и члана 117. став 3. тачка 4. Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС“,бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон и 6/2020) и члана 
40. тачка 69. Статута општине Неготин („Сл.лист општине Неготин“, број: 4/2019), Скупштина општине 
Неготин, на седници одржаној дана 12.08.2021. године, донела је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА УМЕТНИЧКЕ ШКОЛЕ  

„СТЕВАН МОКРАЊАЦ“  У НЕГОТИНУ 
 
 

Члан 1. 
        У Решењу о именовању чланова Школског одбора Уметничке школе „Стеван Мокрањац“ у 
Неготину („Сл. лист општине Неготин“, број 27/2018, 31/2018 и 33/2018) врши се следећа измена: 
 

I-РАЗРЕШАВА СЕ дужности, члан Школског одбора Уметничке школ „Стеван Мокрањац“ у Неготину, 
и то : 

-  Ружица Рајковић, представник из реда запослених. 
 

       II-ИМЕНУЈЕ СЕ за члана Школског одбора Уметничке школе „Стеван Мокрањац“ у Неготину, и то: 
- Ана Данесковић, представник из реда запослених. 

 
Члан 2. 

             Мандат новоименованог члана Школског одбора Уметничке школе „Стеван Мокрањац“ у Неготину, 
из члана 1. овог решења, траје до истека мандата Школског одбора Уметничке школе „Стеван Мокрањац“ у 
Неготину.  
 

Члан 3. 
       Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Неготин“. 
 
 
Број: 022-19/2021-I/07 
Дана:.12.08.22021. године 
Неготин 
 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
ПРЕДСЕДНИК, 

мр Милан Уруковић, с.р. 
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На основу члана 69. Статута општине Неготин („Сл.лист општине Неготин“ бр. 4/2019), члана 3. и 
25. Пословника о раду Општинског већа („Сл.лист општине Неготин“ бр. 23/08 и 35/2014), а у вези члана 138. 
Закона о спорту („Сл.гласник РС“, бр. 10/2016), Општинско веће општине Неготин, на седници одржаној дана 
05.08.2021. године, доноси 
 

ПРАВИЛНИК 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О ФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА КОЈИМА СЕ 

ОСТВАРУЈЕ ОПШТИ ИНТЕРЕС У ОБЛАСТИ СПОРТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
 

Члан 1. 
 У Правилнику о финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта на 
територији општине Неготин („Сл.лист општине Неготин“ бр. 4/2016 и 4/2018) у члану 15. додаје се став 2. 
који гласи: 
„Уколико у изузетним ситуацијама у току релизације Програма дође до промене одређених околности битних 
за финанисирање и реaлизацију Програма које угрожавају или онемогућавају реализовање Програма и 
захтевају одређене измене уговорних обавеза у делу везаном за обезбеђивање додатних финансијских 
средстава из буџета локалне самоуправе, подносилац предлога Програма је у обавези да о томе писаним 
путем обавести Општину Неготин и Спортски савез општине Неготин и упути образложени захтев за 
обезбеђивање додатних финансијских средстава са измењеним предлогом Програма. Стручна комисија врши 
стручни преглед поднетих захтева и њихову оправданост и доставља Општинском већу предлог за 
одобравање додатних финансијских средстава из буџета општине Неготин за финансирање измењених 
предлога Програма. Општинско веће разматра предлог комисије и уколико су у буџету општине Неготин 
обезбеђена додатна финаисијска средства за релизацију измењених предлога Програма може донети одлуку о 
одобрењу додатних средстава за финанисирање и реализацију измењених Програма подносиоца захтева. На 
основу одлуке Општинског већа о одобрењу додатних средстава за финанисирање и реализацију Програма, 
председник општине закључује анексе уговора о реализовању Програма са подносиоцима одобрених захтева 
за финисирање измењених Програма.“ 
 

Члан 2. 
 У члану 29. став 4. тачка 2. уместо „II група – ОК „Хајдук Вељко“ и Кошаркашки клуб „Хајдук 
Вељко“ треба да стоји „II група – ОК „Хајдук Вељко, Кошаркашки клуб „Хајдук Вељко“ и ФК „Дунав 
Прахово“. 

 
Члан 3. 

  Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине 
Неготин“. 
 
Број: 401-334/2021-III/07 
Датум: 05.08.2021. године 
Неготин 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН, 

ПРЕДСЕДНИК, 
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 и 10/2021),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 и 10/2021), 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   30.000,00 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 244- стални трошкови, економској 
класификацији на четвртом нивоу конта 421300 –комуналне  услуге, у износу од 30.000,00 динара,месној 
заједници Михајловац  за измирење обавеза  по рачуну за комуналне услуге. 

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: 401-321/2021-IV/04 од 03.08.2021. године, за одобравањем додатних средстава за редован рад 
месне заједнице Михајловац  
,одобравају се  додатна   средства за измирење обавеза по рачуну  у МЗ Михајловац из текуће  резерве,на  
економској класификацији на четвртом нивоу конта 421300 – комуналне услуге, у износу од 30.000,00 
динара. 

Одлуком о буџету општине Неготин за 2021.годину (“Сл. лист општине Неготин”, број: 19/2020 и 
10/2021),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 244- стални трошкови,економској класификацији на четвртом нивоу 
конта 421300 –  комуналне услуге,су недовољна за измирење обавеза  по рачунима  у МЗ Михајловац. 

                
Из тог разлога и на основу свега напред наведеног, одлучено је као у диспозитиву  решења. 

 
Решење доставити : месној заједници Михајловац,Управи за трезор Експозитури  Неготин, 

Одељењу за буџет, финансије и локалну пореску администрацију и архиви Општинске управе општине 
Неготин.   
                                                 
 
Број: 401-321/2021-II/04                  
Дана: 03.08.2021. године                                                              
Н е г о т и н 
 

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

       
 
 
 
 
 
 
 



 
Број 12  Страна 1471                       „Службени лист општине Неготин“                                 12.08.2021. 

 

 

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 и 10/2021),  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 и 10/2021), 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   61.000,00 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 рачуну број: 21-RN022000334 од 09.06.2021. године, рачуну 
број: 21-RN022000377 од 05.07.2021. године и рачуну број: 21-RN022000441 од 02.08.2021. године. 

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

IV 
 Решење  објавити у „Службеном листу општине Неготин“. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
На основу захтева МЗ Кобишница,број: 401-328/2021-II/04 од 04.08.2021. године и Обавештења  

председника  oпштине о доношењу решења из текуће  резерве за 2021. годину, број: 401-328/2021-IV/04 од 
06.08.2021. 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 и 
10/2021),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 рачуну број: 21-RN022000334 
од 09.06.2021. године, рачуну број: 21-RN022000377 од 05.07.2021. године и рачуну број: 21-RN022000441 од 
02.08.2021. године   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.   
                                                
Број: 401-328/2021-II/04                  
Дана: 06.08.2021. године                                                              
Н е г о т и н 
 

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

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12.08.2021.                             „Службени лист општине Неготин“                             Број  12 страна 1472 
 

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 и 10/2021),  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   694.000,00 динара.  

 
II 

 Средства из става 1. овог решења распоређују се у оквиру раздела 5, програм 6-заштита животне 
средине  0401,Пројекат 7012 под називом „Пројекат очувања и заштите земљишта као природног ресурса у 
2021. години на територији општине Неготин“ ,функција 560 – заштита животне средине некласификована на 
другом месту,на новој позицији 145/6-економска класификација 541100 - земљиште. 

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: 401-323/2021-IV/04 од 03.08.2021. године за одобравањем додатних средстава за редован рад 
Општинске управе општине Неготин, одобравају се  додатна   средства у износу  од 694.000,00  динара из 
текуће  резерве.  

Одлуком о буџету општине Неготин за 2021.годину („Сл. лист општине Неготин“, број: 19/2020 и 
10/2021), у разделу 5, програму 6-заштита животне средине  0401,Пројекат 7012 под називом „Пројекат 
очувања и заштите земљишта као природног ресурса у 2021. години на територији општине Неготин“ 
,функција 560 – заштита животне средине некласификована на другом месту,нису планирана средства на 
позицији 145/6-економска класификација 541100 - земљиште, за финансирање Пројекта општине Неготин као 
сопствено учешће у износу од 694.000,00 динара.  

 
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: 401-323/2021-II/04                  
Дана: 03.08.2021. године                                                              
Н е г о т и н 
 
 

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

                
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Број 12  Страна 1473                       „Службени лист општине Неготин“                                 12.08.2021. 

 

 

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 и 10/2021),  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 и 10/2021), 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 300.000,00 динара Основној школи „12. септембар”   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 164, економска класификација 463100- текући трансфери 
осталим нивоима власти, код корисника економска класификација 512200-административна опрема,по 
захтеву број: 401-337/2021-II/04 од 06.08.2021.године. 

    
III 

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

IV 
 Решење  објавити у „Службеном листу општине Неготин“. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
На   основу  захтева  Основне школе „12. септембар” Неготин, број:401-337/2021-II/04 од 

06.08.2021.године и Обавештења  председника  oпштине о доношењу решења из текуће  резерве за 2021. 
годину, број: 401-337/2021-IV/04 од 06.08.2021. године,одобравају се додатна средства у износу од 300.000,00 
динара из текуће резерве. 

Одлуком о буџету општине Неготин за 2021.годину (“Сл. лист општине Неготин”, број: 19/2020 и 
10/2021), у разделу 5, програму  9 – основно образовање и васпитање 2002, програмској активности – 
функционисање основних школа 2002-0001, функцији  912 – основно образовање, позицији 164, економској 
класификацији 463100- текући трансфери осталим нивоима власти, код корисника  економској 
класификацији на четвртом нивоу 512200-административна опрема, нису планирана довољна финансијска 
средства у 2021. години    за  набавку рачунарске опреме и фотокопирног апарата. 

 
Из тог разлога и на основу свега напред наведеног, одлучено је као у диспозитиву  решења. 

 
Решење доставити: Основној школи „12. септембар”                            Неготин, Управи за трезор 

Експозитури Неготин, Одељењу за буџет, финансије и локалну пореску администрацију и архиви Општинске 
управе општине Неготин.   
 
 
Број: 401-337/2021-II/04                  
Дана: 06.08.2021. године                                                              
Н е г о т и н 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 



12.08.2021.                             „Службени лист општине Неготин“                             Број  12 страна 1474 
 
 

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 и 10/2021),  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 и 10/2021), 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 300.000,00 динара Основној школи „Бранко Радичевић”       
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 164, економска класификација 463100- текући трансфери 
осталим нивоима власти, код корисника економска класификација 512200-административна опрема износ од 
180.000,00 динара и 512600-опрема за образовање,науку,културу и спорт износ од 120.000,00 динара,по 
захтеву број: 401-330/2021-II/04 од 04.08.2021.године. 

    
III 

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

IV 
 Решење  објавити у „Службеном листу општине Неготин“. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
На   основу  захтева  основне школе „Бранко Радичевић”           Неготин,број:401-330/2021-II/04 од 

04.08.2021.године и Обавештења  председника  oпштине о доношењу решења из текуће  резерве за 2021. 
годину, број: 401-330/2021-IV/04 од 05.08.2021. године,одобравају се додатна средства у износу од 300.000,00 
динара из текуће резерве. 

Одлуком о буџету општине Неготин за 2021.годину (“Сл. лист општине Неготин”, број: 19/2020 и 
10/2021), у разделу 5, програму  9 – основно образовање и васпитање 2002, програмској активности – 
функционисање основних школа 2002-0001, функцији  912 – основно образовање, позицији 164, економској 
класификацији 463100- текући трансфери осталим нивоима власти, код корисника  економској 
класификацији на четвртом нивоу 512200-административна опрема и 512600-опрема за 
образовање,науку,културу и спорт, нису планирана довољна финансијска средства у 2021. години    за  
набавку интерактивне табле и опремање намештајем школске библиотеке. 

Из тог разлога и на основу свега напред наведеног, одлучено је као у диспозитиву  решења. 
Решење доставити: Основној школи  „Бранко Радичевић”Неготин, Управи за трезор Експозитури 

Неготин, Одељењу за буџет, финансије и локалну пореску администрацију и архиви Општинске управе 
општине Неготин.   
 
 
Број: 401-330/2021-II/04                  
Дана: 05.08.2021. године                                                              
Н е г о т и н 

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

                
 
 
 
 
 
 



 
Број 12  Страна 1475                       „Службени лист општине Неготин“                                 12.08.2021. 

 

 

 
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 и 10/2021),  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 и 10/2021), 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  300.000,00 динара Основној школи „Павле Илић Вељко”   
Душановац. 

       
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 164, економска класификација 463100- текући трансфери 
осталим нивоима власти, код корисника економска класификација 425100 - текуће поправке и одржавање 
зграда и објеката,по захтеву број: 401-   331/2021-II/04 од   06.08.2021.године. 

     
III 

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

IV 
 Решење  објавити у „Службеном листу општине Неготин“. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

На   основу  захтева  основне школе „Павле Илић Вељко”  Душановац ,број: 401-331/2021-II/04 од  
06.08.2021.године и Обавештења  председника  oпштине о доношењу решења из текуће  резерве за 2021. 
годину, број: 401-  331/2021-IV/04 од   06.08.2021. године,одобравају се додатна средства у износу од  
300.000,00 динара из текуће резерве. 

Одлуком о буџету општине Неготин за 2021.годину (“Сл. лист општине Неготин”, број: 19/2020 и 
10/2021), у разделу 5, програму  9 – основно образовање и васпитање 2002, програмској активности – 
функционисање основних школа 2002-0001, функцији  912 – основно образовање, позицији 164, 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 
довољна финансијска средства у 2021. години  за замену дотрајале столарије у Основној  школи „Павле Илић 
Вељко”  Душановац. 

Из тог разлога и на основу свега напред наведеног, одлучено је као у диспозитиву  решења. 
Решење доставити: Основној школи „Павле Илић Вељко”   Душановац,  Управи за трезор 

Експозитури Неготин, Одељењу за буџет, финансије и локалну пореску администрацију и архиви Општинске 
управе општине Неготин.   
 
 
 
Број: 401-331/2021-II/04                  
Дана: 06.08.2021. године                                                              
Н е г о т и н 

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

 
                           
 
 
 
 



12.08.2021.                             „Службени лист општине Неготин“                             Број  12 страна 1476 
 

 
 
  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 и 10/2021),  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 и 10/2021), 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 300.000,00 динара Основној школи  „Стеван Мокрањац”   
Кобишница. 

 
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 164, економска класификација 463100- текући трансфери 
осталим нивоима власти, код корисника економска класификација 512200-административна опрема,по 
захтеву број: 401-338/2021-II/04 од 06.08.2021.године. 

    
II 

             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 „Стеван Мокрањац”   Кобишница  ,број:401-338/2021-II/04 од 

06.08.2021.године и Обавештења  председника  oпштине о доношењу решења из текуће  резерве за 2021. 
годину, број: 401-338/2021-IV/04 од 06.08.2021. године,одобравају се додатна средства у износу од 300.000,00 
динара из текуће резерве. 

Одлуком о буџету општине Неготин за 2021.годину (“Сл. лист општине Неготин”, број: 19/2020 и 
10/2021), у разделу 5, програму  9 – основно образовање и васпитање 2002, програмској активности – 
функционисање основних школа 2002-0001, функцији  912 – основно образовање, позицији 164, економској 
класификацији 463100- текући трансфери осталим нивоима власти, код корисника  економској 
класификацији на четвртом нивоу 512200-административна опрема, нису планирана довољна финансијска 
средства у 2021. години    за  набавку рачунарске опреме. 

 
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: 401-338/2021-II/04                  
Дана: 06.08.2021. године                                                              
Н е г о т и н 

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

                
 
 
 
 
 



 
Број 12  Страна 1477                       „Службени лист општине Неготин“                                 12.08.2021. 

 

 

 
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 и 10/2021),  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 и 10/2021), 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  300.000,00 динара Основној школи „Павле Илић Вељко”   
Прахово. 

      
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 164, економска класификација 463100- текући трансфери 
осталим нивоима власти, код корисника економска класификација 425100 - текуће поправке и одржавање 
зграда и објеката,по захтеву број: 401-   322/2021-II/04 од   03.08.2021.године. 

     
III 

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

IV 
 Решење  објавити у „Службеном листу општине Неготин“. 
                        

О б р а з л о ж е њ е 
 

На   основу  захтева  основне школе „Павле Илић Вељко”   Прахово ,број: 401-322/2021-II/04 од  
03.08.2021.године и Обавештења  председника  oпштине о доношењу решења из текуће  резерве за 2021. 
годину, број: 401-  322/2021-IV/04 од   05.08.2021. године,одобравају се додатна средства у износу од  
300.000,00 динара из текуће резерве. 

Одлуком о буџету општине Неготин за 2021.годину (“Сл. лист општине Неготин”, број: 19/2020 и 
10/2021), у разделу 5, програму  9 – основно образовање и васпитање 2002, програмској активности – 
функционисање основних школа 2002-0001, функцији  912 – основно образовање, позицији 164, 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 
довољна финансијска средства у 2021. години  за замену дотрајале столарије-прозора у учионицама  у 
издвојеном одељењу  Основне  школе „Павле Илић Вељко” у Радујевцу. 

Из тог разлога и на основу свега напред наведеног, одлучено је као у диспозитиву  решења. 
Решење доставити: Основној школи „Павле Илић Вељко”   Прахово, Управи за трезор Експозитури 

Неготин, Одељењу за буџет, финансије и локалну пореску администрацију и архиви Општинске управе 
општине Неготин.   
 
 
Број: 401-322/2021-II/04                  
Дана:   05.08.2021. године                                                              
Н е г о т и н 

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

 
              
 
 
 
 



12.08.2021.                             „Службени лист општине Неготин“                             Број  12 страна 1478 
 

 
 
 
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 и 10/2021),  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 и 10/2021), 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  300.000,00 динара Основној школи „Moмчилo Рaнкoвић”   Рајац. 

     
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 164, економска класификација 463100- текући трансфери 
осталим нивоима власти, код корисника економска класификација 425100 - текуће поправке и одржавање 
зграда и објеката,по захтеву број: 401-   332/2021-II/04 од   06.08.2021.године. 

      
III 

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

IV 
 Решење  објавити у „Службеном листу општине Неготин“. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

На   основу  захтева  основне школе „Moмчилo Рaнкoвић”  Рајац ,број: 401-332/2021-II/04 од  
06.08.2021.године и Обавештења  председника  oпштине о доношењу решења из текуће  резерве за 2021. 
годину, број: 401-332/2021-IV/04 од 06.08.2021. године,одобравају се додатна средства у износу од  
300.000,00 динара из текуће резерве. 

Одлуком о буџету општине Неготин за 2021.годину (“Сл. лист општине Неготин”, број: 19/2020 и 
10/2021), у разделу 5, програму  9 – основно образовање и васпитање 2002, програмској активности – 
функционисање основних школа 2002-0001, функцији  912 – основно образовање, позицији 164, 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 
довољна финансијска средства у 2021. години  за замену дотрајале столарије (улазна врата и прозоре) у 
Основној  школи „Moмчилo Рaнкoвић”  Рајац. 

Из тог разлога и на основу свега напред наведеног, одлучено је као у диспозитиву  решења. 
Решење доставити: Основној школи „Moмчилo Рaнкoвић”  Рајац, Управи за трезор Експозитури 

Неготин, Одељењу за буџет, финансије и локалну пореску администрацију и архиви Општинске управе 
општине Неготин.   
 
 
Број: 401-332/2021-II/04                  
Дана:   06.08.2021. године                                                              
Н е г о т и н 

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

 
              
 
 
              
 



 
Број 12  Страна 1479                       „Службени лист општине Неготин“                                 12.08.2021. 

 

 

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 и 10/2021),  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 и 10/2021), 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 300.000,00 динара Основној школи „Вера  Радосављевић”    
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 164, економска класификација 463100- текући трансфери 
осталим нивоима власти, код корисника економска класификација 512900-опрема за 
производњу,моторна,непокретна и немоторна опрема у износу од 300.000,00 динара,по захтеву број: 401-
324/2021-II/04 од 03.08.2021.године. 

    
III 

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

IV 
 
 Решење  објавити у „Службеном листу општине Неготин“. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

На   основу  захтева  основне школе „Вера  Радосављевић”    Неготин,број:401-324/2021-II/04 од 
03.08.2021.године и Обавештења  председника  oпштине о доношењу решења из текуће  резерве за 2021. 
годину, број: 401-324/2021-IV/04 од 05.08.2021. године,одобравају се додатна средства у износу од 300.000,00 
динара из текуће резерве. 

Одлуком о буџету општине Неготин за 2021.годину (“Сл. лист општине Неготин”, број: 19/2020 и 
10/2021), у разделу 5, програму  9 – основно образовање и васпитање 2002, програмској активности – 
функционисање основних школа 2002-0001, функцији  912 – основно образовање, позицији 164, 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 довољна финансијска средства у 2021. години  за  набавку трактора-косачице. 

 
Из тог разлога и на основу свега напред наведеног, одлучено је као у диспозитиву  решења. 

 
Решење доставити: Основној школи  „Вера  Радосављевић”    Неготин, Управи за трезор 

Експозитури Неготин, Одељењу за буџет, финансије и локалну пореску администрацију и архиви Општинске 
управе општине Неготин.   
 
 
 
Број: 401-324/2021-II/04                  
Дана: 05.08.2021. године                                                              
Н е г о т и н 

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



12.08.2021.                             „Службени лист општине Неготин“                             Број  12 страна 1480 
 
 
             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 и 10/2021),  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 и 10/2021), 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   300.000,00 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 512200-административна опрема, за набавку 
рачунара за ученички кабинет информатике,на основу захтева Пољопривредне  школе са домом ученика 
„Рајко Боснић“ Буково – Неготин, број:401-326/2021-II/04 од 04.08.2021. године.  

    
III 

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

IV 
 

 Решење  објавити у „Службеном листу општине Неготин“. 
                        

О б р а з л о ж е њ е 
 

На   основу  захтева Пољопривредне  школе са домом ученика „Рајко Боснић“ Буково – Неготин, 
број: 401-326/2021-II/04 од 04.08.2021. године  и  Обавештења  председника  oпштине о доношењу решења из 
текуће  резерве за 2021. годину, број: 401-326/2021-IV/04 од 06.08.2021. године за одобравањем додатних 
средстава за редован рад  Пољопривредне  школе са домом ученика „Рајко Боснић“ Буково – 
Неготин,одобравају се додатна средства у износу од  300.000,00  динара из текуће резерве. 

Одлуком о буџету општине Неготин за 2021.годину („Сл. лист општине Неготин“, број: 19/2020 и 
10/2021), 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 512200-административна опрема ,нису планирана   средства у 2021. години за набавку 
рачунара за ученички кабинет информатике. 

 
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.   
 
 
Број: 401-326/2021-II/04                  
Дана: 06.08.2021. године                                                              
Н е г о т и н 

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



 
Број 12  Страна 1481                       „Службени лист општине Неготин“                                 12.08.2021. 

 

 

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 и 10/2021),  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 и 10/2021), 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   300.000,00 динара Техничкој школи 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 512200-административна опрема, за  набавку 
рачунарске опреме,на основу захтева Техничке школе  Неготин, број:401-335/2021-II/04 од 06.08.2021. 
године.  

    
 

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

 
IV 

 Решење  објавити у „Службеном листу општине Неготин“. 
                        

О б р а з л о ж е њ е 
 

На   основу  захтева Техничке школе  Неготин, број:401-335/2021-II/04 од 06.08.2021. године   и  
Обавештења  председника  oпштине о доношењу решења из текуће  резерве за 2021. годину, број:401-
335/2021-IV/04 од 06.08.2021. године за одобравањем додатних средстава за редован рад  Техничке школе  
Неготин ,одобравају се додатна средства у износу од  300.000,00  динара из текуће резерве. 

Одлуком о буџету општине Неготин за 2021.годину („Сл. лист општине Неготин“, број: 19/2020 и 
10/2021), 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 512200-административна опрема ,нису планирана   средства у 2021. години за набавку 
рачунарске опреме. 

Из тог разлога и на основу свега напред наведеног, одлучено је као у диспозитиву  решења. 
 

Решење доставити: Техничкој школи  Неготин, Управи за трезор Експозитури Неготин, Одељењу за 
буџет, финансије и локалну пореску администрацију и архиви Општинске управе општине Неготин.   
 
 
Број: 401-335/2021-II/04                  
Дана: 06.08.2021. године                                                              
Н е г о т и н 

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

 
 
 
 
 

 



12.08.2021.                             „Службени лист општине Неготин“                             Број  12 страна 1482 
 

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 и 10/2021),  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  400.000,00 динара Уметничкој  школи  „Стеван Мокрањац“  
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   512600-опрема за образовање,науку,културу и 
спорт, за набавку две хармонике, на основу захтева Уметничке  школе  „Стеван Мокрањац“  Неготин, 
број:401-336/2021-II/04 од 06.08.2021. године.  

    
III 

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

IV 
 
 Решење  објавити у „Службеном листу општине Неготин“. 
                        

О б р а з л о ж е њ е 
 

На   основу  захтева Уметничке  школе  „Стеван Мокрањац“  Неготин, број: 401-336/2021-II/04  од 
06.08.2021. године и  Обавештења  председника  oпштине о доношењу решења из текуће  резерве за 2021. 
годину, број: 401-336/2021-IV/04  од 06.08.2021. године  за одобравањем додатних средстава за редован рад  
Уметничке  школе  „Стеван  Мокрањац“  Неготин,одобравају се додатна средства у износу од  400.000,00  
динара из текуће резерве. 

Одлуком о буџету општине Неготин за 2021.годину („Сл. лист општине Неготин“, број: 19/2020 и 
10/2021), 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 512600-опрема за образовање,науку,културу и спорт  нису планирана   средства у 2021. 
години  за набавку две хармонике. 

 
Из тог разлога и на основу свега напред наведеног, одлучено је као у диспозитиву  решења. 

 
Решење доставити: Уметничкој  школи  „Стеван  Мокрањац“  Неготин, Управи за трезор 

Експозитури Неготин, Одељењу за буџет, финансије и локалну пореску администрацију и архиви Општинске 
управе општине Неготин.   
 
 
Број: 401-336/2021-II/04                  
Дана: 06.08.2021. године                                                              
Н е г о т и н 

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



 
Број 12  Страна 1483                       „Службени лист општине Неготин“                                 12.08.2021. 

 

 

 
      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, 31/2019,72/2019 и 149/2020), члана 52. Закона о локалној самоуправи („Сл. 
гласник РС“ бр. 129/2007,83/2014-др. закон, 101/2016-др. закон и 47/2018),Уговора о суфинансирању 
Пројекта Набавка опреме за дигитализацију у Народној библиотеци „Доситеј Новаковић“ у Неготину 
,број:451-04-00194/2021-02 од 05.05.2021. године,решења о преносу средстава број:451-04-00194/2021-02 од 
18.05.2021. године  и  члана 28.  Одлуке о буџету општине Неготин од за 2021. годину  (“Сл. лист општине 
Неготин”, број: 19/2020), Општинска управа општине Неготин, д о н о с и 
       

Р Е Ш Е Њ Е 
 
I 

У  Одлуци о буџету општине Неготин за 2021. годину (“Сл. лист општине Неготин”, број: 19/2020), 
члану 5. Посебног дела, у разделу 5, глави 5.03,програму 13- развој културе и информисања  1201,функцији 
820- услуге културе,пројекту “Набавка опреме за дигитализацију у Народној библиотеци „Доситеј 
Новаковић“  Неготин,на позицији 222-економској класификацији 423500-стручне услуге,додају се на  извору 
07-добровољни трансфери од физичких и правних лица, додатна финансијска средства у износу од 60.000,00 
динара и  на позицији 231-економској класификацији 512200-административна опрема, у износу од 
540.000,00 динара,на основу Уговора о суфинансирању Пројекта Набавка опреме за дигитализацију у 
Народној библиотеци „Доситеј Новаковић“ у Неготину ,број:451-04-00194/2021-02 од 05.05.2021. 
године,решења о преносу средстава број:451-04-00194/2021-02 од 18.05.2021. године и захтева Народне 
библиотеке „Доситеј Новаковић“ за промену финансијског плана број: 129 од 16.06.2021. године. 

 
II 

Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у разделу 5, глави 5.03,програму 13- развој културе 
и информисања  1201,функцији 820- услуге културе,пројекту Набавка опреме за дигитализацију у Народној 
библиотеци „Доситеј Новаковић“ у Неготину , на позицији 222-економској класификацији 423500-стручне 
услуге,додају се на  извору 07-добровољни трансфери од физичких и правних лица додатна финансијска 
средства у износу од 60.000,00 динара, на позицији 231-економској класификацији 512200-административна 
опрема, у износу од 540.000,00 динара у укупном износу од 600.000,00 динара.  

     
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 2021.годину (“Сл. лист општине Неготин”, број: 19/2020), у 

разделу 5, глави 5.03,програму 13- развој културе и информисања  1201,функционалној класификацији 820- 
услуге културе ,пројекту Набавка опреме за дигитализацију у Народној библиотеци „Доситеј Новаковић“ у 
Неготину,није на апропријацијама  за извршење расхода  у поступку доношења буџета увршћен  извор 
финансирања 07- добровољни трансфери од физичких и правних лица са  износом  од 600.000,00 динара из 
тог разлога потребно је додати  финансијска средства   на позицији 222-економској класификацији 423500-
стручне услуге, у износу од 60.000,00 динара, на позицији 231-економској класификацији 512200-
административна опрема, у износу од 540.000,00 динара. 

Из тог разлога и на основу свега напред наведеног, одлучено је као у диспозитиву  решења. 
Решење  доставити: Народној библиотеци „Доситеј Новаковић“  Неготин ,Управи за трезор 

Експозитури  Неготин, Одељењу за буџет, финансије и локалну пореску администрацију и архиви Општинске 
управе општине Неготин.   
                                                 
 
Број: 400-12/2021-IV/04                  
Дана: 16.06.2021. године                                                              
Н е г о т и н 
 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН                                   
Зорица Мијушковић,дипл.прав., 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, 31/2019,72/2019 и 149/2020), члана 52. Закона о локалној самоуправи („Сл. 
гласник РС“ бр. 129/2007,83/2014-др. закон, 101/2016-др. закон и 47/2018),Уговора о суфинансирању 
реализације пројекта очувања и заштите земљишта као природног ресурса у 2021. години на територији 
општине Неготин,број:401-00-01038/2021-04 од 12.07.2021. године,  и  члана 28.  Одлуке о буџету општине 
Неготин од за 2021. годину  (“Сл. лист општине Неготин”, број: 19/2020 и 10/2021), Општинска управа 
општине Неготин,  
д о н о с и 
       

Р Е Ш Е Њ Е 
 

I 
У  Одлуци о буџету општине Неготин за 2021. годину (“Сл. лист општине Неготин”, број: 19/2020 и 

10/2021), члану 5. Посебног дела, у разделу 5- Општинска управа, програму 6-заштита животне средине  
0401,уводи се Пројекат 0401-7012 под називом „Пројекат очувања и заштите земљишта као природног 
ресурса у 2021. години на територији општине Неготин“ у износу од 694.000,00 динара (извор финансирања 
01) и износу од 2.774.000,00 динара (извор финансирања 07),на основу Уговора о суфинансирању реализације 
пројекта очувања и заштите земљишта као природног ресурса у 2021. години на територији општине 
Неготин,број:401-00-01038/2021-04 од 12.07.2021. године. 

 
II 

Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у разделу 5- Општинска управа,програму 6-заштита 
животне средине  0401,функционална класификација 560-заштита животне средине некласификована на 
другом месту, уводи се Пројекат 0401-7012 под називом „Пројекат очувања и заштите земљишта као 
природног ресурса у 2021. години на територији општине Неготин“, у износу од 694.000,00 динара (извор 
финансирања 01)  и износу од 2.774.000,00 динара (извор финансирања 07),уводи се  нова позиција у буџету 
145/6-економска класификација 541100 - земљиште,а у складу са Уговором о суфинансирању реализације 
пројекта очувања и заштите земљишта као природног ресурса у 2021. години на територији општине 
Неготин,број:401-00-01038/2021-04 од 12.07.2021. године, Министарства заштите животне средине Републике 
Србије.  

     
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 2021.годину (“Сл. лист општине Неготин”, број: 19/2020 и 

10/2021),у разделу 5, програму 6-заштита животне средине  0401,није предвиђен и познат у поступку 
доношења буџета Пројекат  0401-7012 под називом „Пројекат очувања и заштите земљишта као природног 
ресурса у 2021. години на територији општине Неготин“, у износу од 694.000,00 динара (извор финансирања 
01) и износу од 2.774.000,00 динара (извор финансирања 07). 

За наведени пројекат учешће Министарства заштите животне средине  Републике Србије  износи 
2.774.000,00  динара и учешће општине Неготин износи 694.000,00 динара,потребно је у буџету отворити 
нову позицију 145/6-економска класификација 541100 - земљиште. 

 
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: 400-18/2021-IV/04                  
Дана: 02.08.2021. године                                                              
Н е г о т и н 
 
 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН                                   
Зорица Мијушковић,дипл.прав., 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, 31/2019,72/2019 и 149/2020), члана 52. Закона о локалној самоуправи („Сл. 
гласник РС“ бр. 129/2007,83/2014-др. закон, 101/2016-др. закон и 47/2018),Уговора о донацији за дељење 
бесплатних оброка у селима Браћевац и Тамнич,број:401-115/2021-II/05 од 10.05.2021. године  и  члана 28.  
Одлуке о буџету општине Неготин од за 2021. годину  (“Сл. лист општине Неготин”, број: 19/2020 и 10/2021), 
Општинска управа општине Неготин,  
д о н о с и 
       

Р Е Ш Е Њ Е 
 

I 
У  Одлуци о буџету општине Неготин за 2021. годину (“Сл. лист општине Неготин”, број: 19/2020 и 

10/2021), члану 5. Посебног дела, у разделу 5, програму 3- локални економски развој  1501,програмској 
активности –унапређење привредног и инвестиционог амбијента 0001,функцији 474-вишенаменски развојни 
пројекти,на позицији 130,економској класификацији 426900-материјали за посебне намене,додају се на  
извору 06-донације од међународних организација, додатна финансијска средства у износу од 770.000,00 
динара,на основу Уговора о донацији за дељење бесплатних оброка у селима Браћевац и Тамнич,број:401-
115/2021-II/05 од 10.05.2021. године. 

 
II 

Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у разделу 5, програму 3- локални економски развој  
1501,програмској активности –унапређење привредног и инвестиционог амбијента 0001,функцији 474-
вишенаменски развојни пројекти,на позицији 130,економској класификацији 426900-материјали за посебне 
намене,додају се на  извору 06-донације од међународних организација, додатна финансијска средства у 
износу од 770.000,00 динара. 

     
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 2021.годину (“Сл. лист општине Неготин”, број: 19/2020 и 
10/2021), у разделу 5, програму 3- локални економски развој  1501,програмској активности –унапређење 
привредног и инвестиционог амбијента 0001,функцији 474-вишенаменски развојни пројекти,није на 
апропријацији  за извршење расхода  у поступку доношења буџета увршћен  извор финансирања 06-донације 
од међународних организација, на основу Уговора о донацији за дељење бесплатних оброка у селима 
Браћевац и Тамнич,број:401-115/2021-II/05 од 10.05.2021. године ,са  износом  од 770.000,00 динара,из тог 
разлога потребно је додати  финансијска средства   на позицији 130,економској класификацији 426900-
материјали за посебне намене. 

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: 400-19/2021-IV/04                  
Дана: 05.08.2021. 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 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
 

1. Извештај о извршењу Одлуке о буџету  општине Неготин за период 
  јануар - септембар 2021.године         1339 

2. Одлука о усвајању Извештаја о раду са финансијским извештајем Јавног предузећа 
    за изградњу и експлоатацију регионалног водосистема „Боговина“ Бор за 2020. годину  1394 
3. Одлука о усвајању Извештаја о раду са финансијским извештајем и мишљењем овлашћеног  
     ревизора на финансијски извештај Јавног предузећа за комуналне деллатности „Бадњево“  
     Неготин за 2020. годину         1395  

4. Одлука о давању сагласности и усвајању предлога пројекта јавно – приватног партнерства  
         без елемената концесије  за реконструкцију система даљинског грејања уз уговорену 
          испоруку топлотне енергије из дрвне биомасе и природног гаса у општини Неготин  1396 

- предлога пројекта јавно – приватног партнерства без елемената концесије  за 
        реконструкцију система даљинског грејања уз уговорену испоруку топлотне  
        енергије из дрвне биомасе  и   природног гаса у општини Неготин   1397  

5.     Одлука о трећој измени уговора о поверавању комуналне делатности линијског приградског  
        превоза путника на територији општине Неготин број 344-16/2016-II/07 од 08.02.2016. године 1459 
6.  Одлука о давању сагласности на коначан нацрт  Анекс број 3. о трећој измени уговора о  

поверавању комуналне делатности линијског приградског превоза на територији општине 
Неготин број 344 -16/2016-II/07 од 08.02.2016. године      1461 

- Анекс број 3 о трећој измени уговора о поверавању комуналне делатности 
        линијског приградског превоза на територији општине Неготин  
       број 344 -16/2016-II/07 од 08.02.2016. године      1462 

7.      Решење о приступању укидању дела пута на к.п.бр. 15781 у К.О.: Душановац         1463 
8.      Решење           1464 
9.      Решење о давању сагласности на другу измену и допуну програма пословања са 
         Финансијским планом Јавног предузећа за комуналне делатности „Бадњево“  
         Неготин за 2021. годину         1466 
10. Решење о измени Решења о именовању чланова школског одбора Уметничке школе 

„Стеван Мокрањац“ у Неготину        1467 
                                      

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
 

1. Правилник о изменама и допунама Правилника о финансирању програма којима се 
   oстварује општи интерес у области спорта на територији општине Неготин    1468 
 
     ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
 
1. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве      1469 
2. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве      1470 
3. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве      1471 
4. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве      1472 
5. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве      1473 
6. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве      1474 
7. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве      1475 
8. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве      1476 
9. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве      1477 
10. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве      1478 
11. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве      1479 
12. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве      1480 
13. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве      1481 

 
НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

 
 
1. Решење            1482 
2. Решење            1483 
3. Решење            1484 


