
Број 2  Страна 118                       „Службени лист општине Неготин“                                 04.02.2021. 

 

         На основу члана 48. и 49. Закона о локалним изборима („Сл. гласник РС“ број: 129/2007, 34/2010-
одлука УС и 54/2011, 12/2020, 16/2020 – аутентично тумачење и 68/2020) и Уверења издатoг од стране 
Изборне комисије општине Неготин број: 013-2/2021-2 од 25.01.2021. године, Скупштина општине 
Неготин, на седници одржаној дана 03.02. 2021. године, донела је 
 
 

ОДЛУКУ 
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИKУ 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
 

Члан 1. 
 ПОТВРЂУЈЕ СЕ мандат одборнику Скупштине општине Неготин, Горану Прнићу из 
Михајловца, са листе: АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА - 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ - ИВИЦА ДАЧИЋ, за кога је Изборна комисија општине 
Неготин издала Уверење о избору за одборника Скупштине општине Неготин број: 013-2/2021-2 од 
25.01.2021. године. 
 

Члан 2. 
 Мандат одборнику из члана 1. ове Одлуке траје до истека мандата одборника Скупштине 
општине Неготин изабраних на ванредним локалним изборима. 
 

Члан 3. 
 Ову одлуку објавити у „Службеном листу општине Неготин“. 
 

Образложење 

Правни основ за доношење Одлуке о потврђивању мандата одборнику Скупштине општине 
Неготин садржан је у Закону о локалним изборима („Сл. гласник РС“ број: 129/2007, 34/2010-одлука УС 
и 54/2011, 12/2020, 16/2020 – аутентично тумачење и 68/2020). 

Чланом 48. став 2. Закона о локалним изборима прописано је да када одборнику који је изабран 
са коалиционе изборне листе престане мандат пре истека времена на које је изабран, мандат се додељује 
првом следећем кандидату на изборној листи коме није био додељен мандат - припаднику исте 
политичке странке. Ставом 5. истог члана прописано је да мандат новог одборника траје до истека 
мандата одборника коме је престао мандат. 

Чланом 49. став 1. истог Закона прописано да је на одлуке скупштине јединице локалне 
самоуправе о престанку мандата одборника, као и о потврђивању мандата новом одборнику, допуштена 
жалба Управном суду. 

Како је Изборна комисија издала уверење број: 013-2/2021-2 од 25.01.2021. године за Горана 
Прнића из Михајловца, Скупштина општине Неготин донела је Одлуку као у диспозитиву. 

 
 Поука о правном средству: Против ове Одлуке може се изјавити жалба Управном суду у 
Београду у року од 48 часова од дана доношења Одлуке.  

 

Број: 016-5/2021-I/07 
Датум: 03.02.2021. године 
Неготин 
 
 
 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

ПРЕДСЕДНИК, 
мр Милан Уруковић,с.р.                         
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На основу члана 50. став 1. и 2. Закона о предшколском васпитању и образовању („Сл.гласник 
РС, бр. 18/2010, 101/2017, 113/2017 - др. закон, 95/2018 - др. закон, 10/2019 и 86/2019 - др. закон) и члана 
40. тачка 11. и 69. Статута општине Неготин („Сл. лист општине Неготин“, бр.4/2019), Скупштина 
општине Неготин на седници одржаној дана 03.02.2021. године, донела  је 

 
 

ОДЛУКУ 
О УМАЊЕЊУ ОБАВЕЗА РОДИТЕЉА, ОДНОСНО ДРУГИХ ЗАКОНСКИХ ЗАСТУПНИКА 

ДЕЦЕ, ПО ОСНОВУ ПЛАЋАЊА УСЛУГА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВE „ПЧЕЛИЦА“ 
НЕГОТИН, ЗА ПЕРИОД ТРАЈАЊА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 

НЕГОТИН ПРОГЛАШЕНЕ ДАНА 10.11.2020. ГОДИНЕ 
 
 
 

Члан 1. 
 Родитељи, односно други законски заступници деце који нису користили услуге Предшколске 
установе „Пчелица“ Неготин у периоду трајања ванредне ситуације на територији општине Неготин 
проглашене од стране председника општине Неготин дана 10.11.2020. године Одлуком број 870-65/2020-
II-07 из разлога недостављања неопходне документације за пријем деце и то: потврде послодавца којом 
се доказује да родитељ/законски заступник/старатељ има обавезу радног ангажовања код послодавца и 
потврде педијатра не старије од седам дана да је дете здраво и уредно вакцинисано (након одсуства 
детета због болести, као и након било ког одсуства детета дужег од седам дана), плаћаће 50% од 
економске цене. 
 
 

Члан 2. 
 Ову одлуку објавити у „Службеном листу општине Неготин“. 
 
 
 
 
Број: 380-1/2021-I/07 
Дана: 03.02.2021. године 
Неготин 

 
 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
ПРЕДСЕДНИК, 

мр Милан Уруковић, с.р. 
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На основу члана 15. став 2. и 3. и члана 20. став 1. тачка 13. Закона о локалној самоуправи 
(„Службни гласник РС“ број: 129/2007и 83/2014-др.закон,101/2016-др.закон, 47/2018), члана 28. став 2, 
члана 36. став 6,  члана 64. став 1, 2, члана 69. став 3. Закона о јавној својини ("Службени гласник РС", 
број: 72/11, 88/2013, 105/2014-др.закон, 108/2016, 113/2017,95/2018,153/2020)и члана 13. став 3. алинеја 
3, 40. став 25. Статута општине Неготин (“Службени лист општине Неготин”, број:4/2019), Скупштина 
општине Неготин на седници одржаној дана 03.02.2021. године, донела је 
 
 

ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О СТВАРИМА У ОПШТИНСКОЈ СВОЈИНИ 

 
 
 

Члан 1. 
 У Одлуци о стваримa у општинској својини („Службени лист општине Неготин“, бр. 7/2019) у 
члану 23. став 1. тачка 4) у: 
подтачки 5. бришу се речи:,,меница  као”; 
подтачки 6. бришу се речи:,,менично овлашћење према обрасцу, који је саставни део огласне 
документације” и додају речи:,,средство обезбеђења”. 
 
 

Члан 2. 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине 
Неготин“. 
 
 
 
Број: 404 - 13/2021-I/07 
Дана: 03.02.2021. године 
Н е г о т и н 
 
 
 
 
    

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
ПРЕДСЕДНИК, 

мр Милан Уруковић, с.р. 
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 На основу члана 20. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Службни гласник РС“ број: 
129/2007 и 83/2014-др.закон,101/2016-др.закон, 47/2018), члана 12. став 1. Уредбе условима прибављања 
и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно 
прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања 
и прикупљања писмених понуда ("Службени гласник РС", бр. 16/2018) и члана 40. став 1. тачка 22. 
Статута општине Неготин (“Службени лист општине Неготин”, број: 4/2019), Скупштина општине 
Неготин на седници одржаној дана 03.02.2021. године, донела је 
 

ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О  УТВРЂИВАЊУ ЗАКУПНИНЕ И НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ 

ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У СВОЈИНИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
 

Члан 1. 
 У Одлуци о утврђивању закупнине и накнаде за коришћење пословног простора у својини 
општине Неготин (,,Службени лист општине Неготин“, број: 5/2016, 32/2017, 11/2019) у члану 8. табела 
замењује се табелом која гласи:  
 
пословни 
простор 

зона 
1 1а 2 3 4 5 6 7 

канцеларија 420 315 250 50 40 30 15 10 
локал 400 300 170 50 40 30 15 10 
атеље 80 60 70 30 25 30 10 10 
производна 
хала 

80 60 70 30 25 30 10 5 

магацин 80 60 70 30 25 20 10 5 
тераса 50 37 40 20 15 10 5 3 
подрум 50 37 40 20 15 10 5 3 
поткровље 50 37 40 20 15 10 5 3 
ходник 50 37 40 20 15 10 5 3 
отворени 
складишни 
простор 

70 52 60 8 7 5 2 2 

затворени 
складишни 
простор 

70 52 60 8 7 5 2 2 

гаража 25 18 15 5 20 15 5 2 
спортска сала 25 18 15 5 4 3 2 2 
сала 25 18 15 5 4 3 2 2 
 

 
Члан 2. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине 
Неготин“. 
 
Број: 361 - 3/2021-I/07 
Дана: 03.02.2021. године 
Н е г о т и н 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
ПРЕДСЕДНИК, 

мр Милан Уруковић, с.р. 
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На основу члана члана 47. став 4. и члана 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 03.02.2021. године, донела је 
 
 

ОДЛУКУ 
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 

 
 
 Општина Неготин, давалац концесије, одобрава другу 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 додаје став 3. који гласи: 
 „Изузетно од става 1. овог члана уговор се продружава до 6. августа 2021.године.” 
 Анекс бр 2. 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 13. фебруара 2021. године.  
 Објективни разлог за измену уговора је околност да је превозник без своје кривице био 
онемогућен у спровођењу својих уговорних обавеза због проглашња ванредног стања у Републици 
Србији у периоду од 15. марта до 6. маја 2020. године и проглашења ванредне ситуације на теритроји 
општине Неготин од 10. новембра која траје у тренутку доношења ове одлуке. 
 Овлашћује се председник општине Неготин да у име Општине Неготин, као даваоца концесије, 
потпише Анекс бр 2. о другој 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.  
 

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. 
 Концесионар се обратио захтевом за продужење за 118 радних дана уговореног рока концесије 
за линијски превоз путника која истиче 12. фебруара 2021. године за период у коме без своје кривице 
није могао обављати приградски превоз у пуном капцитету и оставривати своја права и обавезе из 
уговора о концесији, због проглашења ванредног стања у Републици Србији и ванредне ситуације у 
Општини Неготин. 
 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.” 
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 С обзиром да је у току трајања концесије проглашено ванредно стање у Републици Србији у 
периоду од 15. марта до 6. маја 2020. године и проглашена је ванредна ситуација на територији општине 
Неготин од 10. новембра која траје у тренутку доношења ове одлуке, превозник без своје кривице је био 
онемогућен у спровођењу својих уговорних обавеза, те је одлучено сагласно члану 18. став 5. Закона о 
јавно-приватном партнерству и концесијама. 
 На основу свега изнетог одлучено је да се закључи Анекс бр 2. 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.  
 
 
 
Број: 344 -14/2021-I/07  
Датум: 03.02. 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 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 03.02. 2021. године, донела је 
 
 
 

ОДЛУКУ 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА КОНАЧНИ НАЦРТ AНЕКСА БР 2. 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 
 

 
 

Члан 1. 
 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на коначни нацрт Анекса бр. 2 о другој 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 2. 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 
 

Члан 3. 
 Ову Одлуку објавити у „Службеном листу општине Неготин“. 
 
 
 
 
Број: 344 - 15/2021-I/07  
Датум: 03.02. 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) и члана 40. 
тачка 54. Статута општине Неготин („Сл. лист општине Неготин“, бр. 4/2019), Скупштина општине 
Неготин на седници одржаној дана 03.02.2021.године донела је  
 

РЕШЕЊЕ  
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРВУ ИЗМЕНУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА СА 

ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 
„БАДЊЕВО“ НЕГОТИН ЗА 2021. ГОДИНУ  

 
 
 

Члан 1. 
 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на прву измену Програма пословања са финансијским планом Јавног 
предузећа за комуналне делатности „Бадњево“ Неготин за 2021. годину, коју је донео Надзорни одбор 
ЈКП „Бадњево“ Одлуком број 64-05/2021 од 13.01.2021. године. 

 
Члан 2. 

 Ово решење објавити у „Службеном листу општине Неготин“.  
 
 
 
 
Број: 402-17/2021-I/07 
Датум: 03.02.2021. године 
Неготин  
 
 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
ПРЕДСЕДНИК, 

мр Милан Уруковић,с.р. 
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На основу члана 61. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/2016 и 
88/2019) и члана 40. тачка 54. Статута општине Неготин („Сл. лист општине Неготин“, бр. 4/2019), 
Скупштина општине Неготин на седници одржаној дана 03.02.2021. године, донела је 
 
 

РЕШЕЊЕ 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ  ЈКП „ БАДЊЕВО“ НЕГОТИН  КОРИШЋЕЊА И 

РАСПОРЕЂИВАЊА СРЕДСТАВА СУБВЕНЦИЈА ЗА 2021. ГОДИНУ ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
 
 
 

Члан 1. 
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм ЈКП „Бадњево“ Неготин коришћења и распоређивања 

средстава субвенција за 2021. годину општине Неготин, који је усвојио Надзорни одбор ЈКП „Бадњево“ 
Неготин на седници одржаној 29.12.2020. године одлуком број 3730-05/2020-2. 
 
 

Члан 2. 
 Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Неготин“. 
 
 
 
 
Број: 402-18/2021-I/07 
Датум: 03.02.2021. године 
Неготин 
 
 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
ПРЕДСЕДНИК, 

мр Милан Уруковић, с.р. 
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          На основу члана 121. став 1. и 2. 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), члана 3. став 4. 
Правилника о општинском савету родитеља („Сл. гласник РС“, бр. 72/2018) и члана 40. тачка 69. Статута 
општине Неготин („Сл.лист општине Неготин“, бр. 4/2019), Скупштина општине Неготин, на седници 
одржаној дана 03.02. 2021. године, донела је 
 
 

РЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ ОПШТИНСКОГ САВЕТА РОДИТЕЉА OПШТИНЕ НЕГОТИН ЗА ШКОЛСКУ 

2020/2021. ГОДИНУ 
 

 
Члан 1. 

 ИМЕНУЈЕ СЕ Општински савет родитеља општине Неготин за школску 2020/2021. годину, 
који чине представници савета родитеља свих васпитно-образовних и образовно-васпитних установа на 
територији општине Неготин, у саставу: 
 
1.Представници Неготинске гимназије, Неготин: 

- Маја Мицић Рајчић, члан, 
- Звонко Живковић, заменик члана; 

 
2.Представници Техничке школе,  Неготин: 

- Милан Черчелановић, члан, 
- Зоран Буквић, заменик члана; 

 
3.Представници Пољопривредне школе са домом ученика „Рајко Боснић“, Неготин: 

- Саша Солеша, члан, 
- Зоран Станковић, заменик члана; 

 
4.Представници Уметничке школе „Стеван Мокрањац“, Неготин: 

- Марјан Кeрчуљ, члан, 
- Лана Николић, заменик члана; 

 
5.Представници ОШ „12. СЕПТЕМБАР“, Неготин: 
  - Гордана Бранковић Васиљевић, члан, 

- Јелена Антић, заменик члана; 
 
6.Представници ОШ „Вера Радосављевић“, Неготин: 

- Мирјана Јеврић, члан, 
- Маја Питаревић, заменик члана; 

 
7.Представници ОШ „Бранко Радичевић“, Неготин: 

- Вања Кицурић, члан, 
- Јована Младеновић, заменик члана; 

 
8.Представници ОШ „Вук Караџић“, Неготин: 

- Љубисав Божиловић, члан, 
 - Јелена Везурић, заменик члана; 

 
9.Представници ОШ „Момчило Ранковић“ Рајац: 

- Данијела Павловић, члан, 
- Ненад Николић, заменик члана; 

 
10.Представници ОШ „Стеван Мокрањац“, Кобишница: 

- Живорад Војводановић, члан, 
 - Ирена Крушковић, заменик члана; 
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11.Представници ОШ „Хајдук Вељко“,  Штубик: 
- Мирољуб Миладиновић, члан, 
- Иван Вујић, заменик члана; 

 
12.Представници ОШ „Павле Илић Вељко“, Душановац: 

- Јелена Радојковић,члан, 
- Жаклина Предић, заменик члана; 

 
13.Представници ОШ „Павле Илић Вељко“, Прахово: 

- Будимка Томић, члан, 
- Ирена Јовановић, заменик члана; 

 
14.Представници ОШ „Јован Јовановић Змај“, Јабуковац: 

- Александар Вељковић, члан, 
- Данијел Гојковић, заменик члана; 

 
15.Представници ОШ „Бранислав Нушић“ ,Уровица: 

- Дивна Бордејевић, члан, 
- Соња Петровић, заменик члана; 

 
16.Представници Предшколске установе „Пчелица“ Неготин: 

- Драган Гмитровић, члан, 
- Бојан Мариновић, заменик члана. 

 
Члан 2. 

Општински савет родитеља има председника и заменика председника, које бирају чланови 
већином гласова од укупног броја чланова Општинског савета. 

 
Члан 3. 

Општински савет родитеља: 
 -даје мишљење, иницира акције и предлаже мере за остваривање права детета, унапређивање 
образовања, васпитања и безбедности деце, односно ученика у општини; 
 -учествује у утврђивању општинских планова и програма који су од значаја за остваривање образовања, 
васпитања и безбедности деце; 
-прати и разматра могућности за унапређивање једнаког приступа, доступности и могућности  
образовања и васпитања за децу, односно ученике, спречавања социјалне искључености деце односно 
ученика из угрожених и осетљивих група на територији општине; 
-пружа подршку савету родитеља свих установа на територији општине у вези са питањима  из њихове 
надлежности; 
 -заступа интересе деце и ученика општине у ситуацијама које су од значаја за унапређивање њиховог 
образовања, васпитања, безбедности и добробити на територији општине; 
-сарађује са организацијама које делују у области образовања и васпитања, заштите здравља, социјалне 
заштите, културе, заштите и унапређења права детета и људских права; 
 -обавља и друге послове у вези са образовањем и васпитањем на територији општине. 
 

Члан 4. 
Општински савет родитеља саставља полугодишњи извештај о свом раду и доставља га 

установама за које је Општински савет родитеља именован и Скупштини општине Неготин. 
     

Члан 5. 
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Неготин“. 

                    
Број: 610-2/2021-I/07 
Дана: 03.02.2021. године 
Неготин 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

ПРЕДСЕДНИК, 
мр Милан Уруковић,с.р. 



04.02.2021.                             „Службени лист општине Неготин“                             Број  2 страна 129 

 

На основу члана 22. став 1., 27. став 13. Закона о јавној својини (,,Службени гласник РС”, број: 
72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 -др. Закон, 108/2016, 113/2017, 95/2018, 153/2020), члана 32. Одлуке 
о стварима у општинској својини  (“Службени лист општине Неготин”, број: 7/2019)  и члана 40. став 1. 
тачка 35. Статута општине Неготин (“Службени лист општине Неготин”, број: 4/2019), Скупштина 
општине Неготин на седници одржаној дана 03.02.2021. године, донела је 
 

РЕШЕЊЕ 
О ОДУЗИМАЊУ ОСНОВНОЈ ШКОЛИ ,,ПАВЛЕ ИЛИЋ ВЕЉКО” ИЗ ПРАХОВА ПРАВА 

КОРИШЋЕЊА НА НЕПОКРЕТНОСТИМА 
НА К.П.БР. 3058 И 3059 У К.О.: РАДУЈЕВАЦ 

И РУШЕЊУ ОБЈЕКАТА НА К.П.БР. 3058 И 3059 У К.О.: РАДУЈЕВАЦ 
 
 Основној школи ,,Павле Илић Вељко” из Прахова одузима се право коришћења: 
 
1) на непокретностима на катастарској парцели 3058 у К.О.: Радујевац: 
 

1. објекту редни број 1 - ЗГРАДИ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА површине 323m2, 
2. грађевинском земљишту површине 1678m2; 

 
2) на непокретностима на катастарској парцели 3059 у К.О.: Радујевац: 
 

1. објекту редни број 1 - ЗГРАДИ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА површине 426m2, 
2. објекту редни број 2 - ПОМОЋНА ЗГРАДА површине 50m2, 
3. грађевинском земљишту површине 966m2. 

 
 Покреће се поступак отуђења из јавне својине општине Неготин рушењем: 
 
1) објекта редни број 1 - ЗГРАДЕ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА површине 323m2 на катастарској парцели 
3058 у К.О.: Радујевац, 
2) објекта редни број 1 - ЗГРАДЕ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА површине 426m2 на катастарској парцели 
3059 у К.О.: Радујевац, 
3)  објекта редни број 2 - ПОМОЋНЕ ЗГРАДЕ површине 50m2, на катастарској парцели 3059 у К.О.: 
Радујевац. 
 
            Формира се Комисија за спровођење поступка отуђења из јавне својине општине Неготин 
рушењем, у следећем саставу: 
 

1. Горан Лепојевић, председник, 
2. Драгица Живковић, заменик председника, 
3. Соња Стојичевић, члан, 
4. Раде Младеновић, заменик члана, 
5. Ружица Милановић, члан, 
6. Аника Радојковић, заменик члана 
7. Мирослав Кнежевић, члан,  
8. Весна Лазаревић, заменик члана. 

 
 Задатак комисије из овог решења је да у поступку отуђења непокретности рушењем у свему 
поступи према одредбама Закона о јавној својини и достави Скупштини општине Неготин записник са 
одговарајућим предлогом o отуђењу  из јавне својине општине Неготин рушењем: предложи 
прибављање пројекта и законом прописаних одобрења за рушење објекта и одређивање надзора, 
процени обезбеђење потребних средстава у буџету општине за те намене, предложи складиштење 
материјала и поступак располагања материјалом, прибављање документације за спровођење промена 
насталих рушењем објекта у Служби за катастар непокретности Неготин. 
 
 Решење објавити у “Службеном листу општине Неготин”. 
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Образложење 
 
 Општинско веће општине Неготин утврдило је предлог овог решења и проследило га 
Скупштини општине Неготин на даљу надлежност. 
 Основна школа ,,Павле Илић Вељко” из Прахова изјаснила се да се настава у подручном 
одељењу у Радујевцу одвија у објекту на к.п.бр 2718 у К.О.: Радујевац, и да непокретности на к.п.бр. 
3059 и 3058 у К.О.: Радујевац  тзв. ,,старе школе” у Радујевцу нису у функцији остваривања 
надлежности, односно делатности носиоца Основне школе ,,Павле Илић Вељко” из Прахова и не 
користе се дужи временски период. 
 Грађевински инспектор, Одељења за инспекцијске послове, Општинске управе општине 
Неготин, забранио је Основној школи ,,Павле Илић Вељко” из Прахова коришћења објекта на к.п.р. 3058 
и 3059 у К.О.: Радујевац. 
 Правни основ за доношење решења о одузимању права коришћења садржан је у члану 22. став 
1. Закона о јавној својини:,, Одредбе ст. 7. до 10. овог члана сходно се примењују и код одузимања 
непокретности у својини аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе, с тим што о одузимању 
одлучује надлежни орган аутономне покрајине, односно јединице локалне самоуправе.”, а став 7. 
гласи:,,Влада може одлучити да се непокретност у јавној својини Републике Србије на којој постоји 
уписано право коришћења носиоца права коришћења из члана 18. овог закона, која није у функцији 
остваривања надлежности, односно делатности носиоца права коришћења на тој непокретности, ако се 
не користи дужи временски период, или се користи супротно закону, другом пропису или природи и 
намени непокретности, одузме од носиоца права коришћења.” 
 Правни основ за доношење решења о отуђењу из јавне својине општине Неготин рушењем 
садржан је у члану  27. став 13. Закона о јавној својини:,,У погледу утврђивања надлежности за 
одлучивање о отуђењу непокретности из јавне својине, отуђењем се сматра и одлучивање о расходовању 
и рушењу објекта, осим у случају кад рушење наложи надлежни орган због тога што објекат склон паду 
угрожава безбедност, односно кад надлежни орган наложи рушење објекта изграђеног супротно 
прописима о планирању и изградњи.” 
 Закон о јавној својини, члан 29. став 4. уређује:,, Изузетно од става 1. овог члана, непокретне 
ствари се могу прибавити или отуђити непосредном погодбом, али не испод од стране надлежног органа 
процењене тржишне вредности непокретности (код отуђења), односно не изнад те вредности (код 
прибављања), ако у конкретном случају то представља једино могуће решење. Предлог акта, односно акт 
о оваквом располагању мора да садржи образложење из кога се може утврдити постојање ових 
околности. 
 Такође је чланом 32. Одлуке о стварима и општинској својини прописано: 
 „Скупштина општине покреће поступак и доноси одлуку о прибављању односно отуђењу 
непокретности на предлог општинског већа општине Неготин. 
 Одлуком о приступању прибављања односно отуђења непокретности образује се комисија за 
прибављање односно отуђење непокретности чији задатак је да спроведе поступак прикупљања писаних 
понуда или јавног надметања односно непосредне погодбе и предложи доношење одлуке. “ 
 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 отуђењу непокретности у 
јавној својини општине. 
 Обзиром на разлоге наведене у образложењу доноси се решење као у диспозитиву. 
 
Број: 464 - 5/2021-I/07 
Датум: 03.02.2021. године 
Неготин 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
ПРЕДСЕДНИК, 

мр Милан Уруковић, с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 



04.02.2021.                             „Службени лист општине Неготин“                             Број  2 страна 131 

 

На основу члана 65. Статута општине Неготин („Сл. лист општине Неготин“, брoj: 4/2019), 
члана 5. и 11.  Одлуке о буџету општине Неготин за 2021. годину („Сл. лист општине Неготин“, број: 
19/2020) и члана 7. Одлуке о финансијској подршци породици са децом на територији општине Неготин 
(„Сл. лист општине Неготин“, број: 28/2015, 8/2017,17/2019 и 01/2020), председник oпштине, д о н о с и 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
I 

 ОДОБРАВА СЕ исплата из буџета општине Неготин за 2021. годину, раздео 5.  програм 11. 
- социјална и дечија заштита 0901, програмска активност –подршка деци и породици са децом 
0901-0006, функција 040 - породица и деца, позиција 56/0, економска класификација 472000 – 
накнаде за социјалну заштиту из буџета - остале накнаде из буџета, конто на шестом нивоу 472931- 
једнократна помоћ - прворођена беба, у укупном  износу од  60.109,00 динара за једно новорођено 
дете, на име  поклона.       
    

II 
 Поклон из члана 1. овог решења, у износу од 60.109,00  динара, уплатиће се на текући рачун 
мајци новорођене бебе у 2021. години, Наташи Митровић из Неготина, ЈМБГ 160798457013, ул. ЈНА 
002/33,   Неготин.  
 

III 
О спровођењу овог решења стараће се Одељење за буџет, финансије и локалну пореску 

администрацију. Исплата једнократне помоћи за новорођену бебу извршиће се на текући рачун  Наташе 
Митровић, број: 160-5400100740881-08  Banca Intesa. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
 На основу Пријаве рођења Здравственог центра Неготин, број протокола: 001 од 
06.01.2021.године, наш број: 401-13/2021-II/04 од 18.01.2021. године, о прворођеној беби у Новој години, 
издвајају се средства у износу од 60.109,00 динара (Сл. гласник РС, број: 156/2020). 
 Одлуком о финансијској подршци породици са децом на територији општине Неготин, чланом 
7., дефинисано је да прворођено дете у општини Неготин у Новој годони, стиче право на једнократну 
новчану помоћ, под условом да мајка детета има пребивалиште на територији општине Неготин. 
Једнократна новчана помоћ за прворођено дете у Новој години исплаћује се у висини од једне просечне 
месеечне нето зараде, исплаћене у Републици Србији, за претходни месец.    

Одлуком о буџету општине Неготин за 2021.годину („Сл. лист општине Неготин“, број: 19/2020) 
у разделу 5, програму 11. -социјална и дечија заштита 0901, програмској активности –подршка деци и 
породици са децом 0901-0006, функцији 040-породица и деца, позицији 56/0, економска класификација 
472000 – накнаде за социјалну заштиту из буџета - остале накнаде из буџета, конто на шестом нивоу 
472931- једнократна помоћ - прворођена беба , планирана су средства на име поклона за прворођено дете 
у 2021. години. 
 Из тог разлога и на основу свега напред наведеног, одлучено је као у диспозитиву решења.   
 РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:  Наташи Митровић, Одељењу за буџет, финансије  и локалну 
пореску администрацију и архиви.  
 
Број:401-13/2021-II/04 
Дана: 18.01.2021.године 
Н е г о т и н  
 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
Владимир Величковић, дипл. педагог физичке културе,с.р. 
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На основу члана 65. став 1. тачка 9. Статута општине Неготин (,,Службени лист општине 

Неготин”, број:4/2019) члана 2. Одлуке о стипендирању студената и ученика  средњих школа општине 
Неготин (,,Службени лист општине Неготин“, број:16/2017)  члана 3. Одлуке о измени и допуни Одлуке 
о стипендирању студената и ученика средњих школа општине Неготин (,,Службени лист општине 
Неготин”, број:15/2020), Председник општине Неготин , д о н о с и 
 
 

ПРОГРАМ 
О СТИПЕНДИРАЊУ СТУДЕНАТА ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА И 

УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА 
 

 Утврђује се Програм стипендирања студената и ученика средњих школа који садржи: број 
стипендија и врсту дефицитарних струка и занимања, број стипендија за посебно надарене студенте, број 
стипендија за ученике средњих школа. 
 
 I- Програм стипендирања студената високошколских установа које образују кадрове 
дефицитарних струка и занимања у општини Неготин: 
 1.   Наставник немачког језика........................................................1 стипендија 
 2.   Наставник математике...............................................................1 стипендија 
 3.   Наставник физике......................................................................1 стипендија 
 4.   Наставник технике и технологије..............................................1 стипендија 
 5.   Дипл историчар.........................................................................1 стипендија 
 6.   Хемијски инжењер.....................................................................1 стипендија 
 7.   Дипл инж електронике...............................................................1 стипендија 
 8.   Дипл инж енергетике..................................................................1 стипендија  
 9.   Социјални радник.......................................................................1 стипендија 
 10.  Андрагог................................................................................... 1 стипендија 
 11. Проф. музике, смер: дириговање, виолина, труба, гитара, кларинет, хармоника,        
етномузиколог............................................................................1 стипендија 
  
 II- Програм стипендирања посебно надарених студената који су према наставном програму 
високошколске установе постигли просечну оцену најмање 9,00 и имају најмање остварених 120 ЕСПБ 
поена.........................................................................    2 стипендије 
 
 III-Програм стипендирања  ученика средњих школа. ............. 30 стипендије 
 
 
 Овај Програм објавити у ,,Службеном листу општине Неготин“. 
 
 
 
 Број:670- 3/2021-II/05 
 Дана:  29.01.2021.године 
 Н е г о т и н 
 
 
 
 

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