
Број 38  Страна 2068                      „Службени лист општине Неготин“                         30.12.2021. 
 

 На основу члана 32. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 
129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016 - др. закон, 47/2018 и 111/2021- др. закон), члана 40. став 1. тачка 1. 
Статута општине Неготин („Сл. лист општине Неготин“, бр. 4/2019), члана 200. Пословника Скупштине 
општине Неготин („Сл.лист општине Неготин“, бр. 15/2019), а у вези са предлогом председника 
Скупштине општине Неготин за промену Пословника Скупштине општине Неготин број 016-45/2021-
I/07 од 24.12.2021. године, Скупштина општине Неготин, на седници одржаној дана 29.12.2021. године, 
донела је  
 
 

ОДЛУКУ 
О ПРИСТУПАЊУ ПРОМЕНИ ПОСЛОВНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН И 

ОБРАЗОВАЊУ РАДНОГ ТЕЛА 
 
 

Члан 1. 
 Приступа се промени Пословника Скупштине општине Неготин („Сл. лист општине Неготин“, 
бр. 15/2019). 
 
             Члан 2. 
 Образује се радно тело за израду нацрта одлуке о промени Пословника скупштине општине 
Неготин, у саставу: 

1. Иван Вељковић, председник, 
2. Горан Јовановић, заменик председника, 
3. Лидија Милосављевић, члан, 
4. Дејан Крстић, члан и  
5. Слађан Михајловић, члан. 

  
        Члан 3. 

Задатак радног тела из члана 2. ове одлуке је израда нацрта одлуке о промени Пословника 
Скупштине општине Неготин, у складу са предлогом председника Скупштине општине Неготин за 
промену Пословника Скупштине општине Неготин број 016-45/2021-I/07 од 24.12.2021. године. 

 
        Члан 4. 

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине 
Неготин“.  
 
 
 
Број: 016-46/2021-I/07 
Датум: 29.12.2021. године 
Неготин  
 
 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

ПРЕДСЕДНИК, 
мр Милан Уруковић, с.р. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



30.12.2021.                              „Службени лист општине Неготин“                   Број  38 страна 2069 

На основу члана члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др. закон, 47/2018 и 111/2021-др.закон), 
члана 12. став 1. тачка 11. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 
91/2019) и члана 40. тачка 69. Статута општине Неготин („Службени лист општине Неготин“, број 
4/2019), Скупштина општине Неготин, на седници одржаној дана 29.12.2021. године, донела је  

 
 
 

ОДЛУКУ 
О ДОДЕЉИВАЊУ ИСКЉУЧИВОГ ПРАВА ЈАВНOМ ПРЕДУЗЕЋУ 

ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ „БАДЊЕВО“ НЕГОТИН НА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ 
ПРУЖАЊА УСЛУГА У 2022. ГОДИНИ 

 
 
 

Члан 1. 
Јавном предузећу за комуналне делатности „Бадњево“ Неготин, чији је оснивач општина 

Неготин, ДОДЕЉУЈЕ СЕ искључиво право на обављање делатности пружања услуга одређених 
одлукама о оснивању и статутом овог јавног предузећа, на територији општине Неготин и од значаја за 
општину Неготин. 
 

Члан 2. 
Делатности из члана 1. ове Одлуке обављаће се у складу са планираним средствима према 

Одлуци којом се утврђује буџет општине Неготин за 2022. годину.  
 

Члан 3. 
За обављање делатности из члана 1. ове Одлуке неће се примењивати Закон о јавним набавкама 

(„Службени гласник Републике Србије“, број 91/2019). 
 

Члан 4. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине 

Неготин“. 
 
 
 
Број: 023-16/2021-I/07 
Датум: 29.12.2021. године 
Неготин  
 

 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
ПРЕДСЕДНИК, 

мр Милан Уруковић, с.р. 
 
 
 
 



Број 38  Страна 2070                      „Службени лист општине Неготин“                         30.12.2021. 
 

На основу члана 36. став 1. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 
83/2014-др.закон, 101/2016 - др. закон, 47/2018 и 111/2021- др. закон), члана 40. тачка 49. Статута 
општине Неготин („Сл.лист општине Неготин“, бр. 4/2019) и члана 62. став 3. и 4. и члана 63. став 1. 
Пословника Скупштине општине Неготин („Сл.лист општине Неготин“, бр. 15/2019), Скупштина 
општине Неготин на седници одржаној 29.12.2021. године, дoнела је 
 

РЕШЕЊЕ 
О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА ОДНОСЕ СА ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
 

Члан 1. 
У Комисију за односе са верским заједницама Скупштине општине Неготин, бирају се: 
 

1. Миодраг Петровић; 
2. Боривоје Анђеловић; 
3. Завиша Павловић; 
4. Дејан Крстић; 
5. Нада Станковић.  
 

Члан 2. 
Председник и заменик председника комисије бирају се из редова чланова комисије. 
 

Члан 3. 
Мандат председника, заменика председника и чланова Комисије из члана 1. и 2. овог Решења траје 

четири (4) године.  
 

Члан 4. 
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Неготин“. 
 

Број: 080-1/2021-I/07 
Датум: 29.12.2021. године  
Неготин 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
ПРЕДСЕДНИК, 

мр Милан Уруковић,с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



30.12.2021.                              „Службени лист општине Неготин“                   Број  38 страна 2071 

На основу члана 36. став 1. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 
83/2014-др.закон, 101/2016 - др. закон, 47/2018 и 111/2021- др. закон), члана 40. тачка 49. Статута 
општине Неготин („Сл.лист општине Неготин“, бр. 4/2019) и члана 62. став 3. и 4. и члана 63. став 1. 
Пословника Скупштине општине Неготин („Сл.лист општине Неготин“, бр. 15/2019), Скупштина 
општине Неготин на седници одржаној 29.12.2021. године, дoнела је 
 

РЕШЕЊЕ 
О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА САРАДЊУ СА СУСЕДНИМ ЗЕМЉАМА, 

МЕЂУНАРОДНИМ АСОЦИЈАЦИЈАМА ЛОКАЛНИХ ВЛАСТИ И РАДНИЦИМА НА 
ПРИВРЕМЕНОМ РАДУ У ИНОСТРАНСТВУ 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
 

Члан 1. 
У Комисију за сарадњу са суседним земљама, међународним асоцијацијама локалних власти и 

радницима на привременом раду у иностранству Скупштине општине Неготин, бирају се: 
 

1. Драгољуб Островљановић; 
2. Димитрије Бердић; 
3. Младен Ђурић; 
4. Душан Фурнигић; 
5. Крста Станковић Њењуловић. 
 

Члан 2. 
Председник и заменик председника комисије бирају се из редова чланова комисије. 
 

Члан 3. 
Мандат председника, заменика председника и чланова Комисије из члана 1. и 2. овог Решења траје 

четири (4) године.  
 

Члан 4. 
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Неготин“. 
 

Број: 016-47/2021-I/07 
Датум: 29.12.2021. године  
Неготин 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

ПРЕДСЕДНИК, 
мр Милан Уруковић,с.р. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Број 38  Страна 2072                      „Службени лист општине Неготин“                         30.12.2021. 
 

На основу члана 36. став 1. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 
83/2014-др.закон, 101/2016 - др. закон, 47/2018 и 111/2021- др. закон), члана 40. тачка 49. Статута 
општине Неготин („Сл.лист општине Неготин“, бр. 4/2019) и члана 62. став 3. и 4. и члана 63. став 1. 
Пословника Скупштине општине Неготин („Сл.лист општине Неготин“, бр. 15/2019), Скупштина 
општине Неготин на седници одржаној 29.12.2021. године, дoнела је 
 

РЕШЕЊЕ 
О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ СКУПШТИНЕ 

ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
 

Члан 1. 
У Комисију за заштиту животне средине Скупштине општине Неготин, бирају се: 
 

1. Татјана Лукић; 
2. Марина Михајловић; 
3. Драган Милошевић; 
4. Милош Симић; 
5. Марко Станојевић. 
 

Члан 2. 
Председник и заменик председника комисије бирају се из редова чланова комисије. 
 

Члан 3. 
Мандат председника, заменика председника и чланова Комисије из члана 1. и 2. овог Решења траје 

четири (4) године.  
 

Члан 4. 
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Неготин“. 
 
 

Број: 016-48/2021-I/07 
Датум: 29.12.2021. године  
Неготин 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
ПРЕДСЕДНИК, 

мр Милан Уруковић,с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



30.12.2021.                              „Службени лист општине Неготин“                   Број  38 страна 2073 

На основу члана 36. став 1. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 
83/2014-др.закон, 101/2016 - др. закон, 47/2018 и 111/2021- др. закон), члана 40. тачка 49. Статута 
општине Неготин („Сл.лист општине Неготин“, бр. 4/2019) и члана 62. став 3. и 4. и члана 63. став 1. 
Пословника Скупштине општине Неготин („Сл.лист општине Неготин“, бр. 15/2019), Скупштина 
општине Неготин на седници одржаној 29.12.2021. године, дoнела је 
 

РЕШЕЊЕ 
О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА ОМЛАДИНУ, СПОРТ И ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
 

Члан 1. 
У Комисију за омладину, спорт и физичку културу Скупштине општине Неготин, бирају се: 
 

1. Познан Стевановић; 
2. Владимир Лазић; 
3. Бојан Брадара; 
4. Драгиша Барагановић; 
5. Александра Предић. 
 

Члан 2. 
Председник и заменик председника комисије бирају се из редова чланова комисије. 
 

Члан 3. 
Мандат председника, заменика председника и чланова Комисије из члана 1. и 2. овог Решења траје 

четири (4) године.  
 

Члан 4. 
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Неготин“. 
 

Број: 016-49/2021-I/07 
Датум: 29.12.2021. године  
Неготин 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
ПРЕДСЕДНИК, 

мр Милан Уруковић,с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Број 38  Страна 2074                      „Службени лист општине Неготин“                         30.12.2021. 
 

На основу члана 36. став 1. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 
83/2014-др.закон, 101/2016 - др. закон, 47/2018 и 111/2021- др. закон), члана 40. тачка 49. Статута 
општине Неготин („Сл.лист општине Неготин“, бр. 4/2019) и члана 62. став 3. и 4. и члана 63. став 1. 
Пословника Скупштине општине Неготин („Сл.лист општине Неготин“, бр. 15/2019), Скупштина 
општине Неготин на седници одржаној 29.12.2021. године, дoнела је 
 

РЕШЕЊЕ 
О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА РАЗВОЈ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ 

ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
 

Члан 1. 
У Комисију за развој месних заједница Скупштине општине Неготин, бирају се: 
 

1. Љубиша Добрић; 
2. Воислав Поповић; 
3. Александар Станојевић; 
4. Љубиша Савић; 
5. Драган Паскуловић. 
 

Члан 2. 
Председник и заменик председника комисије бирају се из редова чланова комисије. 
 

Члан 3. 
Мандат председника, заменика председника и чланова Комисије из члана 1. и 2. овог Решења траје 

четири (4) године.  
 

Члан 4. 
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Неготин“. 
 
 

Број: 016-50/2021-I/07 
Датум: 29.12.2021. године  
Неготин 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
ПРЕДСЕДНИК, 

мр Милан Уруковић,с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



30.12.2021.                              „Службени лист општине Неготин“                   Број  38 страна 2075 

На основу члана 44. став 2.  Закона о култури („ Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 13/2016, 30/2016 - 
испр. и 6/2020, 47/2021 и 78/2021), члана 32. тачка 20. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, 
бр. 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др. закон, 47/2018 и 111/2021-др.закон)  и  члана 40. тачка 54.  
Статута општине Неготин („Сл. лист општине Неготин“, број: 4/2019), Скупштина општине Неготин на 
седници одржаној дана 29.12.2021. године, донела је 
 
 

РЕШЕЊЕ 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ 

НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ „ДОСИТЕЈ НОВАКОВИЋ“ У НЕГОТИНУ ЗА 2022. ГОДИНУ 
 

 
Члан 1. 

 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм рада са финансијским планом Народне библиотеке 
„Доситеј Новаковић“ у Неготину за 2022. годину који је усвојио Управни одбор Народне библиотеке 
„Доситеј Новаковић“ у Неготину на седници одржаној дана 15.12.2021. године, број 262. 
 

Члан 2. 
 Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Неготин“. 
 
 
Број: 022-40/2021-I/07 
Датум: 29.12.2021. године 
Неготин  
 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
ПРЕДСЕДНИК, 

мр Милан Уруковић, с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Број 38  Страна 2076                      „Службени лист општине Неготин“                         30.12.2021. 
 

На основу члана 44. став 2.  Закона о култури („ Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 13/2016, 30/2016 - 
испр. и 6/2020, 47/2021 и 78/2021), члана 32. тачка  20. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, 
бр. 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др. закони, 47/2018 и 111/2021) и члана 40. став 1. тачка 54.  
Статута општине Неготин („Сл.лист општине Неготин“, број: 4/2019), Скупштина општине Неготин на 
седници одржаној дана 29.12.2021. године, донела је 
 
 

РЕШЕЊЕ 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ  РАДА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ДОМА 

КУЛТУРЕ “СТЕВАН МОКРАЊАЦ“ НЕГОТИН  
ЗА 2022. ГОДИНУ 

 
 

Члан 1. 
 

 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм рада са финансијским планом Дома културе „Стеван 
Мокрањац“ Неготин за 2022. годину који је усвојио Управни одбор Дома културе „Стеван Мокрањац“ 
Неготин на седници одржаној дана 20.12.2021. године. 
 

Члан 2. 
 

 Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Неготин“. 
 
 
Број: 022-43/2021-I/07 
Датум: 29.12.2021. године 
Неготин 
 
 
 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

ПРЕДСЕДНИК, 
мр Милан Уруковић, с.р. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



30.12.2021.                              „Службени лист општине Неготин“                   Број  38 страна 2077 

На основу члана 44. став 2.  Закона о култури („ Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 13/2016, 30/2016 - 
испр. и 6/2020, 47/2021 и 78/2021), члана 32. тачка  20. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, 
бр. 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др. закони, 47/2018 и 111/2021) и члана 40. став 1. тачка 54.  
Статута општине Неготин („Сл.лист општине Неготин“, број: 4/2019), Скупштина општине Неготин на 
седници одржаној дана 29.12.2021. године, донела је 
 
 

РЕШЕЊЕ 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ 

ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА У НЕГОТИНУ ЗА 2022. ГОДИНУ 
 

 
 

Члан 1. 
 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм рада са финансијским планом Историјског архива у 
Неготину за 2022. годину који је усвојио Управни одбор Историјског архива у Неготину на седници 
одржаној дана 20.12.2021. године. 
 
 

Члан 2. 
 Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Неготин“. 
 
 
 
Број: 022-42/2021-I/07 
Датум: 29.12.2021. године 
Неготин  
 
 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
ПРЕДСЕДНИК, 

мр Милан Уруковић, с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Број 38  Страна 2078                      „Службени лист општине Неготин“                         30.12.2021. 
 

На основу члана 44. став 2. Закона о култури („ Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 13/2016, 30/2016 - 
испр. и 6/2020, 47/2021 и 78/2021), члана 32. тачка  20. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, 
бр. 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др. закон 47/2018 и 111/2021-др.закон) и члана 40. став 1. тачка 
54. Статута општине Неготин („Сл.лист општине Неготин“, број: 4/2019), Скупштина општине Неготин 
на седници одржаној, дана 29.12.2021. године, донела је 
 
 

РЕШЕЊЕ 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ МУЗЕЈА 

КРАЈИНЕ У НЕГОТИНУ ЗА 2022. ГОДИНУ 
 
 

Члан 1. 
 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм рада са финансијским планом Музеја Крајине у 
Неготину за 2022. годину који је усвојио Управни одбор Музеја Крајине у Неготину на седници 
одржаној дана 13.12.2021. године. 
 

Члан 2. 
 Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Неготин“. 
 
 
Број: 022-36/2021-I/07 
Датум: 29.12.2021. године 
Неготин 
 
 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
ПРЕДСЕДНИК, 

мр Милан Уруковић, с.р. 
 

                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



30.12.2021.                              „Службени лист општине Неготин“                   Број  38 страна 2079 

На основу члана 32. тачка 20. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, 129/2007, 
83/2014-др.закон, 101/2016-др. закон, 47/2018 и 111/2021-др. закон) и члана 40. став 1. тачка 54. Статута 
општине Неготин („Сл. лист општине Неготин“, бр. 4/2019), Скупштина општине Неготин на седници 
одржаној дана 29.12.2021. године, донела је 
 
 

РЕШЕЊЕ 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ 

ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН ЗА 2022. ГОДИНУ 
 
 

Члан 1. 
 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм рада са финансијским планом  Туристичке организације 
општине Неготин за 2022. годину, који је усвојио Управни одбор Туристичке организације општине 
Неготин на седници одржаној дана 16.12.2021. године. 
 

Члан 2. 
  Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Неготин “. 
 
 
 
 
 
Број: 022-41/2021-I/07 
Датум: 29.12.2021. године 
Неготин  
 
 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
ПРЕДСЕДНИК, 

мр Милан Уруковић, с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Број 38  Страна 2080                      „Службени лист општине Неготин“                         30.12.2021. 
 

На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 
129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др. закон, 47/2018 и 111/2021-др. закон) и члана 40. став 1. тачка 
54. Статута општине Неготин („Сл. лист општине Неготин“, број: 4/2019), Скупштина општине Неготин 
на седници одржаној дана 29.12.2021. године, донела је 
 
 

РЕШЕЊЕ 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД НЕГОТИН 

ЗА 2022. ГОДИНУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ 
 
 
 

Члан 1. 
 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм рада Центра за социјални рад у Неготину за 2022. 
годину са финансијским планом, који је Управни одбор Центра за социјални рад Неготин донео на 
седници одржаној дана 20.12.2021. године. 
 

Члан 2. 
  Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Неготин“. 
 
 
 
Број: 022-44/2021-I/07 
Датум: 29.12.2021. године  
Неготин  
 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
ПРЕДСЕДНИК, 

мр Милан Уруковић, с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



30.12.2021.                              „Службени лист општине Неготин“                   Број  38 страна 2081 

На основу чланова 116. став 5. и 177. став 1. 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 32. став 
1. тачка 9. 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 13. Статута општине Неготин („Сл. лист општине 
Неготин“, бр. 4/2019) Скупштина општине Неготин на седници одржаној дана 29.12.2021. године, 
донела је 

 
 

РЕШЕЊЕ 
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ЧЛАНОВИМА УПРАВНОГ ОДБОРА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ 

„ПЧЕЛИЦА“ У НЕГОТИНУ 
 
 

Члан 1. 
 ПРЕСТАЈЕ МАНДАТ члановима Управног одбора Предшколске установе „Пчелица“ у 
Неготину и то: 

1. Горан Патрујкић, представник јединице локалне самоуправе, 
2. Марија Стакић, представник јединице локалне самоуправе, 
3. Емилија Петровић, представник јединице локалне самоуправе, 
4. Светлана Јонашковић, представник из реда запослених, 
5. Божица Николић, представник из реда запослених, 
6. Јелена Милојевић, представник из реда запослених, 
7. Дамир Јовановић, представник из реда родитеља,  
8. Мирјана Деретић, представник из реда родитеља, 
9. Драган Гмитровић, представник из реда родитеља. 

 
 

Члан 2. 
 Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Неготин“. 
 
 
 
Број: 022-46/2021-I/07 
Датум: 29.12.2021. године 
Неготин  
 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
ПРЕДСЕДНИК 

мр Милан Уруковић, с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Број 38  Страна 2082                      „Службени лист општине Неготин“                         30.12.2021. 
 

На основу члана 116. став 5. 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 32. став 1. тачка 9. 
Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и 
47/2018), члана 40. став 1. тачка 13. Статута општине Неготин („Сл. лист општине Неготин“, бр. 4/2019), 
Скупштина општине Неготин на седници одржаној дана 29.12.2021. године, донела је 
 
 
 

РЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ПЧЕЛИЦА“ 

У НЕГОТИНУ 
 

 
    Члан 1. 

  За чланове Управног одбора Предшколске установе „Пчелица“ у Неготину именују се: 
 - Горан Патрујкић, представник јединице локалне самоуправе, 
- Марија Стакић, представник јединице локалне самоуправе 
 - Слободан Дијановић, представник јединице локалне самоуправе, 
 
 - Мирјана Стојановић, представник из реда запослених, 
 - Светлана Јонашковић, представник из реда запослених, 
 - Данијела Марковић, представник из реда запослених, 
 
 - Драган Гмитровић, представник из реда родитеља, 
 - Дамир Јовановић, представник из реда родитеља, 
 - Маја Цветковић, представник из реда родитеља. 
 

Члан 2. 
  Мандат чланова Управног одбора Предшколске установе „Пчелица“ у Неготину траје четири (4) 
године. 

  Члан 3. 
  Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Неготин“. 
 
 
 
Број: 022-31/2021-I/07 
Датум: 29.12.2021. године 
Неготин 
 

 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
ПРЕДСЕДНИК, 

мр Милан Уруковић, с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



30.12.2021.                              „Службени лист општине Неготин“                   Број  38 страна 2083 

На основу члана 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“,бр.4/2019) Скупштина 
општине Неготин, на седници одржаној дана 29.12.2021. године, донела је 
  
 

РЕШЕЊЕ 
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА  ПОЉОПРИВРЕДНЕ 

ШКОЛЕ СА ДОМОМ УЧЕНИКА „РАЈКО БОСНИЋ“, БУКОВО - НЕГОТИН 
 
 

Члан 1. 
 У Решењу о именовању чланова Школског одбора Пољопривредне  школе са домом ученика 
„Рајко Боснић“ Буково - Неготин („Сл.лист општине Неготин“, бр. 27/2018) у члану 1.  врше се следеће 
измене: 
 
 I – РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности чланови Школског одбора Пољопривредне школе са домом 
ученика „Рајко Боснић“ Буково - Неготин, и то: 

- Ивана Јаковљевић, представник из реда запослених,  
- Слађана Стојановић, представник из реда родитеља,  
- Крста Станковић, представник из реда родитеља и  
- Гордана Миладиновић, представник из реда родитеља. 

 
 II – ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Школског одбора Пољопривредне школе са домом ученика 
„Рајко Боснић“ Буково - Неготин, и то: 

- Благоје Стојановић, представник из реда запослених, 
- Татјана Момчиловић, представник из реда родитеља, 
- Драгана Манојловић, представник из реда родитеља и 
- Андријана Николић - Мијушковић, представник из реда родитеља. 

 
Члан 2. 

 Мандат новоименованих чланова Школског одбора из члана 1. тачка II овог Решења траје до 
истека мандата Школског одбора Пољопривредне школе са домом ученика „Рајко Боснић“ Буково - 
Неготин.  

 
Члан 3. 

 Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Неготин“. 
 
 
Број: 022-35/2021-I/07 
Датум: 29.12.2021.године 
Неготин  
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
ПРЕДСЕДНИК, 

мр Милан Уруковић,с.р.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Број 38  Страна 2084                      „Службени лист општине Неготин“                         30.12.2021. 
 

На основу члана 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 29.12.2021. године, донела је 
 
 
 

РЕШЕЊЕ 
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА  

НЕГОТИНСКЕ ГИМНАЗИЈЕ У НЕГОТИНУ 
 

 
Члан 1. 

 У Решењу о именовању чланова Школског одбора Неготинске гимназије у Неготину („Сл. лист 
општине Неготин“, број 27/2018 и 13/2020) врши се следећа измена: 
 
 I-РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности, чланови Школског одбора Неготинске гимназије у Неготину, 
и то: 
 -Немања Станојевић, представник јединице локалне самоуправе; 
 -Лидија Љубић, представник из реда родитеља; 
 -Снежана Ђорђевић, представник из реда родитеља. 
 
 II-ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Школског одбора Неготинске гимназије у Неготину и то: 
 -Марина Николић, представник јединице локалне самоуправе; 
 -Звонко Живковић, представник из реда родитеља; 
 -Маја Мицић Рајчић, представник из реда родитеља: 
 

Члан 2. 
 Мандат новоименованих чланова Школског одбора Неготинске гимназије у Неготину, из члана 
1. овог решења, траје до истека мандата Школског одбора Неготинске гимназије у Неготину.  
 

Члан 3. 
 Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Неготин“. 
 
 
Број: 022-27/2021-I/07 
Датум: 29.12.2021. године 
Неготин 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
ПРЕДСЕДНИК, 

мр Милан Уруковић,с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



30.12.2021.                              „Службени лист општине Неготин“                   Број  38 страна 2085 

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 29.12.2021. године, донела је 
 
 
 

РЕШЕЊЕ 
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА  

OСНОВНЕ ШКОЛЕ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“ У НЕГОТИНУ 
 
 

Члан 1. 
 У Решењу о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Бранко Радичевић“ у 
Неготину („Сл. лист општине Неготин“, број 27/2018) врши се следећа измена: 
 
 I-РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности, чланови Школског одбора Основне школе „Бранко 
Радичевић“ у Неготину, и то: 
 -Бојан Мариновић, представник из реда запослених; 
 -Градимир Костић, представник из реда родитеља. 
 
 II-ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Школског одбора Основне школе „Бранко Радичевић“ у Неготину 
и то: 
 -Драган Ђукић, представник из реда запослених; 
 -Јелена Томић, представник из реда родитеља. 
 

Члан 2. 
 Мандат новоименованих чланова Школског одбора Основне школе „Бранко Радичевић“ у 
Неготину, из члана 1. овог решења, траје до истека мандата Школског одбора Основне школе „Бранко 
Радичевић“ у Неготину.  
 

Члан 3. 
 Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Неготин“. 
 
 
Број: 022-20/2021-I/07 
Датум: 29.12.2021. године 
Неготин 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
ПРЕДСЕДНИК, 

мр Милан Уруковић,с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Број 38  Страна 2086                      „Службени лист општине Неготин“                         30.12.2021. 
 

На основу члана 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 29.12.2021. године, донела је 
 
 
 

РЕШЕЊЕ 
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА  

OСНОВНЕ ШКОЛЕ „ МОМЧИЛО РАНКОВИЋ“ У РАЈЦУ 
 
 

Члан 1. 
 У Решењу о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Момчило Ранковић“ у Рајцу 
(„Сл. лист општине Неготин“, број 35/2018 и 19/2019) врши се следећа измена: 
 
 I-РАЗРЕШАВА СЕ дужности члан Школског одбора Основне школе „Момчило Ранковић“ у 
Рајцу и то: 
 -Данијела Павловић, представник из реда родитеља. 
 
 II-ИМЕНУЈЕ СЕ за члана Школског одбора Основне школе „Момчило Ранковић“ у Рајцу и то: 
 -Миљана Спасић, представник из реда родитеља. 
 

Члан 2. 
 Мандат новоименованог члана Школског одбора Основне школе „Момчило Ранковић“ у Рајцу, 
из члана 1. овог решења, траје до истека мандата Школског одбора Основне школе „Момчило Ранковић“ 
у Рајцу.  
 

Члан 3. 
 Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Неготин“. 
 
 
Број: 022-25/2021-I/07 
Датум: 29.12.2021. године 
Неготин 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
ПРЕДСЕДНИК 

мр Милан Уруковић,с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



30.12.2021.                              „Службени лист општине Неготин“                   Број  38 страна 2087 

На основу члана 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 29.12.2021. године, донела је 
 
 
 

РЕШЕЊЕ 
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА  

OСНОВНЕ ШКОЛЕ „СТЕВАН МОКРАЊАЦ“ У КОБИШНИЦИ 
 
 

Члан 1. 
 У Решењу о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Стеван Мокрањац“ у 
Кобишници („Сл. лист општине Неготин“, број 21/2018 и 15/2020) врши се следећа измена: 
 
 I-РАЗРЕШАВА СЕ дужности, члан Школског одбора Основне школе „Стеван Мокрањац“ у 
Кобишници и то: 
 -Живорад Војводановић, представник из реда родитеља. 
 
 II-ИМЕНУЈЕ СЕ за члана Школског одбора Основне школе „Стеван Мокрањац“ у Кобишници 
и то: 
 -Иван Гудојевић, представник из реда родитеља. 
 

Члан 2. 
 Мандат новоименованог члана Школског одбора Основне школе „Стеван Мокрањац“ у 
Кобишници,  из члана 1. овог решења, траје до истека мандата Школског одбора Основне школе „Стеван 
Мокрањац“ у Кобишници.  
 

Члан 3. 
 Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Неготин“. 
 
 
Број: 022-28/2021-I/07 
Датум: 29.12.2021. године 
Неготин 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
ПРЕДСЕДНИК, 

мр Милан Уруковић,с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Број 38  Страна 2088                      „Службени лист општине Неготин“                         30.12.2021. 
 

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 29.12.2021. године, донела је 
 
 
 

РЕШЕЊЕ 
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА  

OСНОВНЕ ШКОЛЕ „ВУК КАРАЏИЋ“ У НЕГОТИНУ 
 
 

Члан 1. 
 У Решењу о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Вук Караџић“ у Неготину 
(„Сл. лист општине Неготин“, број 21/2018) врши се следећа измена: 
 
 I-РАЗРЕШАВА СЕ дужности члан Школског одбора Основне школе „Вук Караџић“ у 
Неготину и то: 
 -Синиша Матовић, представник из реда родитеља. 
 
 II-ИМЕНУЈЕ СЕ за члана Школског одбора Основне школе „Вук Караџић“ у Неготину и то: 
 -Ненад Дојчиновић, представник из реда родитеља. 
 

Члан 2. 
 Мандат новоименованог члана Школског одбора Основне школе „Вук Караџић“ у Неготину, из 
члана 1. овог решења, траје до истека мандата Школског одбора Основне школе „Вук Караџић“ у 
Неготину.  
 

Члан 3. 
 Решење објавити у „Службеном листу општине Неготин“. 
 
 
Број: 022-32/2021-I/07 
Датум: 29.12.2021. године 
Неготин 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
ПРЕДСЕДНИК, 

мр Милан Уруковић,с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



30.12.2021.                              „Службени лист општине Неготин“                   Број  38 страна 2089 

На основу члана 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“,бр.4/2019) Скупштина 
општине Неготин, на седници одржаној дана 29.12.2021. године, донела је 
  

 
РЕШЕЊЕ 

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“, бр. 27/2018, 31/2018, 33/2018 и 12/2021) у члану 1, врши се 
следећа измена: 
 
 I – РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности чланова Школског одбора Уметничке школе „Стеван 
Мокрањац“ у Неготину,  

- Лидија Ковач, представник из реда запослених, 
     - Горан Чурић, представник из реда родитеља и 
     - Валентина Стојановић, представник из реда родитеља.  

 
 II – ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Школског одбора Уметничке школе „Стеван Мокрањац“ у 
Неготину,  

- Весна Гарабантин, представник из реда запослених, 
- Ненад Тодоровић, представник из реда родитеља и 
- Живорад Војводановић, представник из реда родитеља. 

 
  

Члан 2. 
 Мандат новоименованих чланова Школског одбора 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: 022-33/2021-I/07 
Датум: 29.12.2021. године 
Неготин  
 
 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

ПРЕДСЕДНИК, 
мр Милан Уруковић,с.р. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Број 38  Страна 2090                      „Службени лист општине Неготин“                         30.12.2021. 
 

На основу члана 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“,бр.4/2019) Скупштина 
општине Неготин, на седници одржаној дана 29.12.2021. године, донела је 
  

 
РЕШЕЊЕ 

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ У 
НЕГОТИНУ 

  
 

Члан 1. 
 У Решењу о именовању чланова Школског одбора Техничке школе у Неготину („Сл. лист 
општине Неготин“, бр. 21/2018, 31/2018 и 17/2019) у члану 1. тачка 8. врши се следећа измена: 
 
 I – РАЗРЕШАВА СЕ дужности члан Школског одбора Техничке школе у Неготину, Бобана 
Алексић, представник из реда родитеља.  
 
 II – ИМЕНУЈЕ СЕ за члана Школског одбора Техничке школе у Неготину, Милан Пешић, 
представник из реда родитеља. 
  

Члан 2. 
 Мандат новоименованог члана Школског одбора из члана 1. став 3. овог Решења траје до истека 
мандата Школског одбора Техничке школе у Неготину.  
 

Члан 3. 
 Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Неготин“. 
 
 
 
Број: 022-26/2021-I/07 
Датум: 29.12.2021. године 
Неготин 

 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
ПРЕДСЕДНИК, 

мр Милан Уруковић,с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



30.12.2021.                              „Службени лист општине Неготин“                   Број  38 страна 2091 

На основу члана 13. и 14. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 
34/2010- Одлука УС, 54/2011, 12/2020, 16/2020-аутентично тумачење и 68/2020), члана 32. став 1. тачка 
20. Закона о локалној самоуправи ( “Службени гласник РС” бр. 129/07, 83/14,101/2016 - др. закон, 
47/2018 и 111/2021-др. закон) и члана 40. став 1. тачка 50. Статута оштине Неготин („Службени лист 
општине Неготин“ бр. 4/2019), Скупштина општине Неготин, на седници одржаној дана 29.12.2021. 
године, донела је 

 
РЕШЕЊЕ 

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ 
ОПШТИНЕ НЕГОТИН У СТАЛНОМ САСТАВУ И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА 

 
 

Члан 1. 
 У  решењу о именовању председника и чланова Изборне комисије општине Неготин у сталном 
саставу и њихових заменика („Сл. лист општине Неготин“, бр. 10/2021), у члану 1. редни број 9, 10. и 11. 
мења се и гласи: 
 „9. за члана  - СЛАВИЦА ЈАНКОВИЋ из Неготина, на предлог одборничке групе НАРОДНА 
СТРАНКА, 
      за заменика члана – ЦВЕТКО СТАНКОВИЋ из Неготина, на предлог одборничке групе 
НАРОДНА СТРАНКА,        
 10. за члана  - ДРАГАНА ПАШИЋ из Неготина, на предлог одборничке групе  НАРОДНА 
СТРАНКА, 
      за заменика члана – ДРАГАН ШУЈЕРАНОВИЋ из Неготина, на предлог одборничке групе 
НАРОДНА СТРАНКА,        
 11. за члана  -  ДРАГАНА МАРИНОВИЋ – СИМОНОВИЋ из Неготина, на предлог 
одборничке групе НАРОДНА СТРАНКА, 
      за заменика члана – МИЛАН ЂОРЂЕВИЋ из Сикола, на предлог одборничке групе 
НАРОДНА СТРАНКА.“        
 

Члан 2. 
 На ово Решење допуштена је жалба Управном суду у Београду у року од 24 часа од његовог 
доношења. 
 

Члан 3. 
 Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Неготин“. 
 
 
Број: 013-19/2021-I/07 
Датум: 29.12.2021. године  
Неготин  
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
ПРЕДСЕДНИК, 

мр Милан Уруковић,с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Број 38  Страна 2092                      „Службени лист општине Неготин“                         30.12.2021. 
 

На основу члана 20. став 1. тачка 2. и члана 32. Закона о локалној самоуправи (,,Службени 
гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 – др.закон, 101/2016-др. закон, 47/2018 и 111/2021-др. закон), 
члана 9. став 3. Закона о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“, бр. 88/2011, 104/2016 и 
95/2018), члановима 29. и 30. Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама (,,Службени 
гласник РС“, број 88/2011, 15/2016 и 104/2016) и члана 40. став 1. тачка 69. Статута општине Неготин 
(,,Службени лист општине Неготин“, број: 4/2019), Скупштина општине Неготин, на седници 
одржаној дана 29.12.2021. године,  донела је 

 
 

РЕШЕЊЕ 
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ СТРУЧНОГ ТИМА ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈЕ ЗА 

ЛИНИЈСКИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА У ПРИГРАДСКОМ САОБРАЋАЈУ НА ТЕРИТОРИЈИ 
ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

 
Члан 1. 

У Решењу о именовању стручног тима за давање концесије за линијски превоз путника у 
приградском саобраћају на територији општине Неготин („Сл. лист општине Неготин“, бр. 30/2014, 
6/2015 и 15/2020), став I мења се и гласи: 

1. Богдан Гугић, заменик председника општине Неготин, председник; 
2. Зорица Мијушковић, начелник општинске управе општине Неготин, заменик председника; 
3. Предраг Станић, руководилац одељења за општу управу, имовинске и стамбено-комуналне 

послове, члан; 
4. Весна Лазаревић, службеник за јавне набавке, заменик члана; 
5. Мирослав Кнежевић, руководилац одељења за буџет, финансије и локалну пореску 

администрацију, члан; 
6. Милоје Банковић, члан Општинског већа општине Неготин задужен за привреду, заменик 

члана; 
7. Драган Радовановић,  инспектор за заштиту животне средине, члан; 
8. Зоран Уруковић, комунални инспектор, заменик члана; 
9. Данијел Станојевић, мастер инжењер саобраћаја, члан; 
10. Драган Ђорђевић, дипл. маш. инжењер, заменик члана. 

 
 

Члан 2. 
 Ово решење објавити у „Службеном листу општине Неготин“.  
 
 
Број: 344-182/2021-I/07 
Датум: 29.12.2021. године 
Неготин 
 
                                                          

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
ПРЕДСЕДНИК, 

мр Милан Уруковић, с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



30.12.2021.                              „Службени лист општине Неготин“                   Број  38 страна 2093 

Република  Србија 
ОПШТИНА НЕГОТИН 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН  
Број: 401-607/2021-II/04 
27.12.2021. године 
Н е г о т и н 
 
 
 

На основу члана 61. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“,број: 54/2009, 
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 
103/2015,  99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019,149/2020, 118/2021 и 118/2021-др. закон) и  члана 
14. 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 ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ПРОМЕНУ АПРОПРИЈАЦИЈА ОДОБРЕНИХ ДОМУ 
КУЛТУРЕ „СТЕВАН  МОКРАЊАЦ“  У 2021. ГОДИНИ 

I 
 
 Одобрава се промена апропријација Дому културе „Стеван Мокрањац“ Неготин, у оквиру  
законом  предвиђене  могућности,   раздео 5,  глава 3,  програм  13-развој културе и информисања 
1201,програмска активност-функционисање локалних установа културе 0001, функција 820 –услуге 
културе, позиција 223-специјализоване услуге, економска класификација 424200 –услуге 
образовања,културе и спорта, у износу од 70.000,00 динара, извор финансирања 04, ради обезбеђења 
средстава за редован рад Дома културе „Стеван Мокрањац“ Неготин. 

             
II 

 
 Измена апропријација ће се извршити умањењем позиције Одлуке о буџету општине Неготин за 
2021.годину, и то: 
   - позиција 223-специјализоване услуге, економска класификација 424200 –услуге 
образовања,културе и спорта, у износу од  70.000,00 динара ,извор финансирања 04. 

           
III 

 
Износ  од  70.000,00   динара, преусмерава се за намене недовољно планиране Одлуком о буџету 

општине Неготин за 2021.годину,а  ради обезбеђења средстава  за рад  Дома културе „Стеван 
Мокрањац“ Неготин за 2021.годину и то:  

- на позицији 225-материјал, економска класификација 426100 – административни материјал , у 
износу од 20.000,00 динара и  

- на позицији 231-машине и опрема , економска класификација 5122 – административна опрема , 
у износу од 50.000,00 динара,извор финансирања 04, у оквиру раздела, главе,програма, пројекта и 
функције из става 1. овог решења. 

 
IV 

 
За износ одобрене промене апропријација извршити измене распоређених средстава на 

одговарајућим позицијама Одлуке о буџету општине Неготин за 2021. годину  и  Финансијског плана за  
рад  Дома културе „Стеван Мокрањац“ Неготин за 2021. годину. 

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

Чланом 61.  Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“,број: 54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015, 
99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019,72/2019,149/2020, 118/2021 и 118/2021-др. закон) регулисано је да у 
току године може се извршити преусмеравање апропријације одобрене на име одређеног расхода и 
издатка и из осталих извора могу се мењати без ограничења. 

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

Одлуком о буџету општине Неготин за 2021.годину (“Сл. лист општине Неготин”, број: 19/2020 
и 10/2021), у  разделу  5, глави  3, програму  13-развој културе и информисања 1201, програмској 
активности-функционисање локалних установа културе 0001, функцији 820 –услуге културе,на позицији  
225-материјал, економска класификација 426100 – административни материјал , у износу од 20.000,00 
динара и позицији 231-машине и опрема , економска класификација 5122 – административна опрема , у 
износу од 50.000,00 динара,извор финансирања 04,нису предвиђена довољна средства за рад  Дома 
културе „Стеван Мокрањац“ Неготин. 

 
 Из тог разлога и на основу свега напред наведеног, одлучено је као у диспозитиву  решења. 

 
 

РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: Дому  културе „Стеван Мокрањац“ Неготин, Управи за трезор 
Експозитури Неготин, Одељењу за буџет, финансије и локалну пореску администрацију и архиви 
Општинске управе општине Неготин.  

      
               Обрадила 
      Љиљана Лицуловић 

 
 
                ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ НЕГОТИН                                                                      

                                         Владимир Величковић, дипл. педагог физичке културе,с.р. 
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Република  Србија 
ОПШТИНА НЕГОТИН 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН  
Број: 401-570/2021-II/04 
14.12.2021. године 
Н е г о т и н 
 
 

На основу члана 61. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“,број: 54/2009, 
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 
103/2015,  99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020,118/2021 и 118/2021-др. закон) и  члана 
14. 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 ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ПРОМЕНУ АПРОПРИЈАЦИЈА ОДОБРЕНИХ МЕСНИМ 
ЗАЈЕДНИЦАМА У 2021. ГОДИНИ 

 

I 
Одобрава се промена апропријација Месним заједницама општине Неготин, у оквиру законом 

предвиђене могућности,  раздео 5,  глава 4-месне заједнице, програм 15-опште услуге локалне  
самоуправе  0602, програмска активност- функционисање месних  заједница 0602-0002, функција 160 – 
опште јавне услуге некласификоване на другом месту,позиција 245-услуге по уговору, економска 
класификација  423500- стручне услуге, у  износу од  20.000,00 динара и економска класификација  
423900-  остале опште услуге, у  износу од  50.000,00 динара, позиција 246- специјализоване услуге, 
економска класификација  424900- остале специјализоване  услуге, у  износу од  25.000,00 динара  и 
позиција 249-порези,обавезне таксе,казне,пенали и камате, економска класификација  482200- обавезне 
таксе, у  износу од  20.000,00 динара извор финансирања 08, ради обезбеђења средстава за редован рад 
месне заједнице Вратна, општине  Неготин.   

          
II 

 Измена апропријација ће се извршити умањењем позиције Одлуке о буџету општине Неготин за 
2021.годину, и то: 

 - позиција 245-услуге по уговору, економска класификација  423500- стручне услуге, у  износу 
од  20.000,00 динара и економска класификација  423900-  остале опште услуге, у  износу од  50.000,00 
динара, 

 - позиција 246- специјализоване услуге, економска класификација  424900- остале 
специјализоване  услуге, у  износу од  25.000,00 динара  и 

 -  позиција 249-порези,обавезне таксе,казне,пенали и камате, економска класификација  482200- 
обавезне таксе, у  износу од  20.000,00 динара, извор финансирања 08. 

 
III 

 Износ  од  115.000,00  динара, преусмерава се за намене недовољно планиране Одлуком 
о  буџету општине Неготин за 2021.годину и Финансијским планом  месне  заједнице  Вратна   за 
2021.годину, а ради обезбеђења  средстава  за финансирање  месне заједнице Вратна , општине Неготин 
и то на позицији 252 – машине и опрема, економска класификација 512900 – опрема за 
производњу,моторна,непокретна и немоторна опрема, а  у оквиру раздела, главе, програма, програмске 
активности и функције из става 1. овог решења. 
   
                                                                                     IV  

За износ одобрене промене апропријација извршити измене распоређених средстава на 
одговарајућим позицијама Одлуке о буџету општине Неготин за 2021. годину и Финансијског плана  
месне  заједнице Вратна     за 2021.годину. 
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                   V 

 О реализацији  дате  сагласности  стараће се Одељење за буџет,финансије и локалну пореску 
администрацију. 

 

VI 
 Сагласност за промену апропријација Mесној заједници Вратна  општине Неготин, објавити у 
„Службеном листу општине Неготин“. 
 
 
 
                            
                                                                     О б р а з л о ж е њ е  
 
 
 

Чланом 61.  Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“,број: 54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015, 
99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019,72/2019,149/2020,118/2021 и 118/2021-др. закон) регулисано је да у 
току године може се извршити преусмеравање апропријације одобрене на име одређеног расхода и 
издатка и из осталих извора могу се мењати без ограничења. 

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

Одлуком о буџету општине Неготин за 2021.годину („Сл. лист општине Неготин“, број:   
19/2020 и 10/2021),  у  разделу 5,   глави 4 – месне заједнице, програму 15-опште услуге локалне 
самоуправе  0602, програмској активности - функционисање месних заједница 0602-0002, функцији 160 
– опште јавне услуге некласификоване на другом месту, позицији 252 – машине и опрема, економска 
класификација 512900 – опрема за производњу,моторна,непокретна и немоторна опрема, нису 
предвиђена довољна средства за набавку моторне опреме, извор финансирања 08,код  МЗ Вратна. 

 
Из тог разлога и на основу свега напред наведеног, одлучено је као у диспозитиву  решења. 

 
 

РЕШЕЊЕ  ДОСТАВИТИ: Mесној заједници Вратна, Управи за трезор Експозитури Неготин, 
Одељењу за буџет, финансије и локалну пореску администрацију и архиви Општинске управе општине 
Неготин. 

 
 

              Обрадила: 
    Љиљана Лицуловић 

 
 
       

                          ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ НЕГОТИН                                                                      
                                                         Владимир Величковић, дипл. педагог физичке културе,с.р.                           
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На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“,број: 54/2009, 73/2010, 

101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон,103/2015, 
99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019,72/2019,149/2020,118/2021 и 118/2021-др. закон) 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   10.000,00 динара Неготинској 
гимназији 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 413100- накнаде у натури, 
за исплату поклон пакетића ,на основу захтева Неготинске  гимназије Неготин , број:401-589/2021-II/04 
од 20.12.2021. 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 Неготинске  гимназије  Неготин, број:401-589/2021-II/04 од 20.12.2021. 

године   и  Обавештења  председника  oпштине о доношењу решења из текуће  резерве за 2021. годину, 
број:401-589/2021-IV/04 од 20.12.2021. године за одобравањем додатних средстава за редован рад  
Неготинске  гимназије   Неготин ,одобравају се додатна средства у износу од  10.000,00  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 413100- накнаде у натури, за исплату поклон 
пакетића,нису планирана   довољна средства у 2021. години. 

 
Из тог разлога и на основу свега напред наведеног, одлучено је као у диспозитиву  решења. 

 
Решење доставити: Неготинскoj  гимназији  Неготин, Управи за трезор Експозитури Неготин, 

Одељењу за буџет, финансије и локалну пореску администрацију и архиви Општинске управе општине 
Неготин.   
 
Обрадила: 
Љиљана Лицуловић 
 
Број: 401-589/2021-II/04                  
Дана: 20.12.2021. године                                                              
Н е г о т и н 

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



Број 38  Страна 2098                      „Службени лист општине Неготин“                         30.12.2021. 
 

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, 149/2020,118/2021 и 118/2021-др. закон ) 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  120.000,00 динара.  

 
II 

 Средства из става 1. овог решења распоређују се у оквиру раздела 5, програм 15-опште услуге 
локалне самоуправе 0602, програмска активност-функционисање локалне самоуправе и градских 
општина 0001, функција 160 – опште јавне услуге некласификоване на другом месту, на позицији 90- 
стални трошкови, економској класификацији 421100 –трошкови платног промета и банкарских услуга,у 
износу од 120.000,00 динара. 
 

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

IV 
 Решење  објавити у „Службеном листу општине Неготин“. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
На основу Обавештења  председника  oпштине о доношењу решења из текуће  резерве за 2021. 

годину, број: 401-593/2021-IV/04 од 21.12.2021. године за одобравањем додатних средстава за редован 
рад Општинске управе општине Неготин, одобравају се  додатна   средства у износу  од  120.000,00 
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 15-опште услуге локалне самоуправе 0602, програмској активности – 
функционисање локалне самоуправе и градских општина 0001, функцији 160 – опште јавне услуге 
некласификоване на другом месту, планирана средства на позицији 90- стални трошкови, економској 
класификацији 421100 –трошкови платног промета и банкарских услуга,су недовољна за плаћање 
провизије до краја године.  

 
Из тог разлога и на основу свега напред наведеног, одлучено је као у диспозитиву  решења. 

 
Решење  доставити: Управи за трезор Експозитури  Неготин, Одељењу за буџет, финансије и 

локалну пореску администрацију и архиви Општинске управе општине Неготин.   
                                                 
                  Обрадила:  
        Љиљана Лицуловић 
 
Број: 401-593/2021-II/04                  
Дана: 21.12.2021. године                                                              
Н е г о т и н 
 
 

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

 
              



30.12.2021.                              „Службени лист општине Неготин“                   Број  38 страна 2099 

      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, 31/2019,72/2019,149/2020, 118/2021 и 118/2021-др. закон) 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   105.000,00 динара.  

 
II 

 Средства из става 1. овог решења распоређују се у оквиру раздела 5, програм 15-опште услуге 
локалне самоуправе 0602,програмска активност- управљање у ванредним ситуацијама 0014,функција 
220 – цивилна одбрана ,на позицији  105-машине и опрема,економској класификацији  512900 – опрема 
за производњу,моторна,непокретна и немоторна опрема. 

 
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: 401-608/2021-IV/04 од 28.12.2021. године за одобравањем додатних средстава за редован 
рад Општинске управе општине Неготин, одобравају се  додатна   средства у износу  од 105.000,00 
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 15-опште услуге локалне самоуправе 0602,програмска активност- 
управљање у ванредним ситуацијама 0014,функција 220 – цивилна одбрана, планирана средства на 
позицији 105-машине и опрема,економској класификацији  512900 – опрема за 
производњу,моторна,непокретна и немоторна опрема,су недовољна за  набавку агрегата и моторне 
тестере.  

 
Из тог разлога и на основу свега напред наведеног, одлучено је као у диспозитиву  решења. 

 
Решење  доставити: Управи за трезор Експозитури  Неготин, Одељењу за буџет, финансије и 

локалну пореску администрацију и архиви Општинске управе општине Неготин.   
                                                 
                  Обрадила:  
        Љиљана Лицуловић 
 
Број: 401-608/2021-II/04                  
Дана: 28.12.2021. године                                                              
Н е г о т и н 
 

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



Број 38  Страна 2100                      „Службени лист општине Неготин“                         30.12.2021. 
 

Република  Србија 
ОПШТИНА НЕГОТИН 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН  
Број: 401-592/2021-II/04 
21.12.2021. године 
Н е г о т и н 
 
 
 

На основу члана 61. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“,број: 54/2009, 
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 
103/2015,  99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020,118/2021 и 118/2021-др. закон) и  члана 
14. 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 ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ПРОМЕНУ АПРОПРИЈАЦИЈА ОДОБРЕНИХ 
ОПШТИНСКОЈ  УПРАВИ  ОПШТИНЕ НЕГОТИН  У 2021. ГОДИНИ 

 
I 

 Одобрава се промена апропријација Општинској управи  општине Неготин, у оквиру  законом  
предвиђене  могућности,  раздео 5-општинска управа,  програм   15 – опште услуге локалне самоуправе 
0602, пројекат „Развој комплекса Неготинских пимница“ 7002, функција 620–развој заједнице, позиција 
151- зграде и грађевински објекти,економска класификација 511400- пројектно планирање, у износу од  
74.000,00  динара, извор  финансирања 13, ради обезбеђења средстава за редован рад Општинске управе 
општине Неготин. 

 
II 

 Измена апропријација ће се извршити умањењем позиције Одлуке о буџету општине Неготин за 
2021.годину, и то: 

 - позиција 151- зграде и грађевински објекти,економска класификација 511400- пројектно 
планирање, у износу од  74.000,00  динара, извор  финансирања 13.   

 
III 

Износ  од  74.000,00 динара, преусмерава се за намене недовољно планиране Одлуком о буџету 
општине Неготин за 2021.годину, а ради обезбеђења средстава  за  релизацију пројекта „Развој 
комплекса Неготинских пимница“ 7002   и то позицији  149-специјализоване услуге, економска 
класификација 424900- остале специјализоване услуге, извор финансирања 13, у оквиру раздела, 
програма, пројекта и функције из става 1. овог решења. 
 

IV 
 За износ одобрене промене апропријација извршити измене распоређених средстава на 
одговарајућим позицијама Одлуке о буџету општине Неготин за 2021.годину  и Финансијског плана за 
рад Општинске управе  општине Неготин за 2021. годину. 

 
V 

 О реализацији  дате  сагласности стараће се Одељење за буџет, финансије и локалну пореску 
администрацију.    
 

VI 
 Сагласност за промену апропријација Општинској управи  општине Неготин, објавити у 
„Службеном листу општине Неготин“. 
 
               
                                                                        
 
 
 
 



30.12.2021.                              „Службени лист општине Неготин“                   Број  38 страна 2101 

                                                                    О б р а з л о ж е њ е  
 
 

Чланом 61.  Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“,број: 54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015, 
99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019,72/2019, 149/2020,118/2021 и 118/2021-др. закон) регулисано је да у 
току године може се извршити преусмеравање апропријације одобрене на име одређеног расхода и 
издатка и из осталих извора могу се мењати без ограничења. 

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

Одлуком о буџету општине Неготин за 2021. годину (“Сл. лист општине Неготин”, број: 19/2020 
и 10/2021),  у  разделу 5-општинска управа,  програму   15 – опште услуге локалне самоуправе 0602, 
пројекту „Развој комплекса Неготинских пимница“ 7002, функцији 620–развој заједнице , позицији  149-
специјализоване услуге, економска класификација 424900- остале специјализоване услуге, извор 
финансирања 13, нису предвиђена  довољна средства  за  релизацију пројекта „Развој комплекса 
Неготинских пимница“ 7002. 

  
Из тог разлога и на основу свега напред наведеног, одлучено је као у диспозитиву  решења. 

 
 

РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: Управи за трезор Експозитури Неготин, Одељењу за буџет, 
финансије и локалну пореску администрацију и архиви Општинске управе општине Неготин.  

 
      

           Обрадила 
Љиљана Лицуловић 

 
 
 ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ НЕГОТИН                                                                      

                                                         Владимир Величковић, дипл. педагог физичке културе,с.р.                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Број 38  Страна 2102                      „Службени лист општине Неготин“                         30.12.2021. 
 

               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, 31/2019,72/2019,149/2020,118/2021 и 118/2021-др. закон) 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 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 413100 – накнаде у 
натури,по захтеву број: 401-580/2021-II/04 од   16.12.2021.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: 401-580/2021-II/04 од  

16.12.2021.године и Обавештења  председника  oпштине о доношењу решења из текуће  резерве за 2021. 
годину, број: 401-  580/2021-IV/04 од   16.12.2021. године,одобравају се додатна средства у износу од  
30.000,00 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 413100 – накнаде у натури, нису планирана довољна 
финансијска средства у 2021. години  за исплату накнаде за новогодишње пакетиће у  Основној  школи 
„Павле Илић Вељко” у Прахово. 

 
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.   
 
Обрадила: 
Љиљана Лицуловић 
 
Број: 401-580/2021-II/04                  
Дана:  16.12.2021. године                                                              
Н е г о т и н 

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

 



30.12.2021.                              „Службени лист општине Неготин“                   Број  38 страна 2103 

                             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, 149/2020,118/2021 и 118/2021-др. закон) 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 71.000,00 динара Основној школи „Хајдук 
Вељко”   Штубик. 

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 414300-отпремнине и 
помоћи износ од 71.000,00 динара, за исплату помоћи због смрти члана уже породице запосленог а на 
основу захтева основне школе „Хајдук Вељко“ Штубик број: 401-596/2021-II/04 од 23.12.2021.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 „Хајдук Вељко”   Штубик, број:401-596/2021-II/04 од 

23.12.2021.године, и Обавештења  председнику  oпштине о доношењу решења из текуће  резерве за 
2021. годину, број: 401-596/2021-IV/04 од 23.12.2021. године, одобравају се додатна средства у износу од 
71.000,00 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 414300-отпремнине и помоћи, нису планирана довољна 
финансијска средства у 2021. години  за исплату помоћи због смрти члана уже породице запосленог. 

 
Из тог разлога и на основу свега напред наведеног, одлучено је као у диспозитиву  решења. 

 
Решење доставити: Основној школи  „Хајдук Вељко”   Штубик, Управи за трезор Експозитури 

Неготин, Одељењу за буџет, финансије и локалну пореску администрацију и архиви Општинске управе 
општине Неготин.   
 
Обрадила: 
Љиљана Лицуловић 
  
 
Број: 401-596/2021-II/04                  
Дана: 23.12.2021. године                                                              
Н е г о т и н 

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



Број 38  Страна 2104                      „Службени лист општине Неготин“                         30.12.2021. 
 

Република  Србија 
ОПШТИНA НЕГОТИН 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН  
Број: 401-582/2021-II/04 
17.12.2021. године 
Н е г о т и н 
 
 

На основу члана 61. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“,број: 54/2009, 
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 
103/2015,  99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020,118/2021 и 118/2021-др. закон) и  члана 
14. 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 ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА  ПРОМЕНУ АПРОПРИЈАЦИЈА ОДОБРЕНИХ ТЕХНИЧКОЈ 
ШКОЛИ НЕГОТИН  У 2021.  ГОДИНИ 

I 
 Одобрава се промена апропријација Техничкој школи Неготин, у оквиру законом предвиђене 
могућности до 10 % апропријације,  за раздео 5. Програм 10-средње образовање и васпитање 2003, 
програмску активност - функционисање средњих школа 2003-0001,  функцију 920 – Средње образовање, 
позиције 165, извор финансирања 01,наменe – стални трошкови ,економска класификација 421200 –  
енергетске услуге,  у износу од 30.000,00 динара,за 1,14 %, за исплату накнаде за новогодишње пакетиће 
у Техничкој школи Неготин . 

 
II 

 Промена апропријације односи се на промену у финансијском плану Техничке школе  Неготин 
за 2021. годину тако што се умањује: 

- намена - стални трошкови ,економска класификација 421200 –енергетске услуге, за 1,14 %, у 
износу од 30.000,00 динара, извор финансирања 01. 

 
 III 

  Износ од 30.000,00 динара, преусмерава се за намене недовољно планиране у финансијском 
плану буџетског корисника за 2021. годину за исплату накнаде за новогодишње пакетиће  у Техничкој 
школи Неготин  и то за намену – накнаде у натури,економској класификацији 413100 – накнаде у 
натури, у оквиру раздела,  програма, програмске активности и функције из става 1. овог решења. 
 

IV 
 За износ одобрене промене апропријација извршити промену у финансијском плану Техничке 
школе  Неготин. 

V 
 О  реализацији дате сагласности стараће се Одељење за буџет, финансије и локалну пореску 
администрацију. 

VI 
 Сагласност за промену апропријација Техничке школе  Неготин,објавити у „Службеном листу 
општине Неготин“. 
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                                                                         О б р а з л о ж е њ е  
 

Чланом 61. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“,број: 54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015, 
99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021 и 118/2021-др. закон)  регулисано је да у 
току године може се извршити преусмеравање апропријације одобрене на име одређеног расхода и 
издатка у износу до 10% вредности апропријације за расход и издатак чији се износ умањује.  

 
Председник општине доноси решење о повећању односно смањењу апропријације путем 

преусмеравања.  
Одлуком о буџету општине Неготин за 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, на 
позицији 165, намени – накнаде у натури,економској класификацији 413100 – накнаде у натури,  извор 
финансирања 01, нису предвиђена довољна средства  за исплату накнаде за новогодишње пакетиће у 
Техничкој школи Неготин. 

 
Из тог разлога и на основу свега напред наведеног, одлучено је као у диспозитиву  решења. 

 
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: Teхничкoj шкoли Неготин,Управи за трезор Експозитури Неготин, Одељењу 
за буџет, финансије и локалну пореску администрацију и архиви Општинске управе.  

 
 
 

               Обрадила                                                                                
    Љиљана Лицуловић 
                                                                                      ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ НЕГОТИН                                                                      

                                                             Владимир Величковић, дипл. педагог физичке културе,с.р.                           
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Република  Србија 
ОПШТИНА НЕГОТИН 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН  
Број: 401-590/2021-II/04 
20.12.2021. године 
Н е г о т и н 
 
 
 

На основу члана 61. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“,број: 54/2009, 
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 
103/2015,  99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020,118/2021 и 118/2021-др. закон) и  члана 
14. 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 ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ПРОМЕНУ АПРОПРИЈАЦИЈА ОДОБРЕНИХ ТУРИСТИЧКОЈ 
ОРГАНИЗАЦИЈИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН  У 2021. ГОДИНИ 

 

I 
 
 Одобрава се промена апропријација Туристичкој организацији општине Неготин, у оквиру  
законом  предвиђене  могућности, до 10 % апропријације, раздео 5,  глава 2,  програм  4-развој туризма  
1502, функција 473-туризам, пројекат-Манифестација сајам меда и вина 7004, позиција 205, економска 
класификација 423700– репрезентација, у износу од 9.000,00 динара, извор финансирања 01, ради 
обезбеђења средстава за редован рад Туристичке организације општине Неготин. 
 

II 
 

 Измена апропријација ће се извршити умањењем позиције Одлуке о буџету општине Неготин за 
2021.годину, и то: 
   - позиција 205, економска класификација 423700– репрезентација, у износу од 9.000,00 динара, 
за 1,52 %,извор финансирања 01. 

           
III 

 
Износ  од  9.000,00   динара, преусмерава се за намене које нису планиране Одлуком о буџету 

општине Неготин за 2021.годину, а  ради обезбеђења средстава  за рад  Туристичке организације 
општине Неготин за 2021.годину и то на  позицији:  

- на позицију  208, економску класификацију  426900–материјали за посебне намене, извор 
финансирања 01, у оквиру раздела, главе, програма, пројекта и функције из става 1. овог решења. 

 
IV 

 
За износ одобрене промене апропријација извршити измене преусмерених средстава на 

одговарајућим позицијама Одлуке о буџету општине Неготин за 2021. годину  и  Финансијског плана за  
рад  Туристичке организације  општине Неготин за 2021. годину. 

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

Чланом  61.  Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“,број: 54/2009, 73/2010,   
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 

103/2015,  99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020,118/2021 и 118/2021-др. закон)  
регулисано је да у току године може се извршити преусмеравање апропријације одобрене на име 
одређеног расхода и издатка  у износу до 10% вредности апропијације за расход и издатак чији се износ 
умањује.  

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

Одлуком о буџету општине Неготин за 2021.годину („Сл. лист општине Неготин“, број:   
19/2020 и 10/2021),  у  разделу  5,  глави  2, програму 4-развој туризма  1502, функцији 473–туризам, 
пројекат- Манифестација сајам меда и вина 7004, нису планирана довољна средства на позицији 208, 
економска класификација  426900–материјали за посебне намене, ради обезбеђења средстава за редован 
рад Туристичке организације општине Неготин. 

 
 Из тог разлога и на основу свега напред наведеног, одлучено је као у диспозитиву  решења. 

 
 

РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: Туристичкој организацији Неготин,Управи за трезор Експозитури 
Неготин, Одељењу за буџет, финансије и локалну пореску администрацију и архиви Општинске управе 
општине Неготин.  

      
Обрадила 
Љиљана Лицуловић 
 

 
 
                          ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ НЕГОТИН                                                                      

                                                         Владимир Величковић, дипл. педагог физичке културе,с.р.                           
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Број 38  Страна 2108                      „Службени лист општине Неготин“                         30.12.2021. 
 

Република  Србија 
ОПШТИНА НЕГОТИН 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН  
Број: 401-595/2021-II/04 
23.12.2021. године 
Н е г о т и н 
 
 
 

На основу члана 61. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“,број: 54/2009, 
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 
103/2015,  99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020,118/2021 и 118/2021-др. закон) и  члана 
14. 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 ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ПРОМЕНУ АПРОПРИЈАЦИЈА ОДОБРЕНИХ 
ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ „ПЧЕЛИЦА“  НЕГОТИН  У 2021. ГОДИНИ 

 

I 
 
 Одобрава се промена апропријација Предшколској установи „Пчелица“ Неготин , у оквиру  
законом  предвиђене  могућности, раздео 5,  глава 5.01, програм 8-предшколско васпитање и образовање 
2001, програмска активност -функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања  
2001-0001, функција 911–предшколско образовање, позиција 175, економска класификација 423300– 
услуге образовања и усавршавања запослених, у износу од 47.000,00 динара, економска класификација 
423900– остале опште услуге, у износу од 59.000,00 динара, позиција 176, економска класификација 
424200– услуге образовања,културе и спорта , у износу од 4.000,00 динара, економска класификација 
424300– медицинске  услуге, у износу од 113.000,00 динара,  позиција 177, економска класификација 
425200– текуће поправке и одржавање опреме  у износу од 66.000,00 динара, извор финансирања 07, 
ради обезбеђења средстава за редован рад Предшколске установе „Пчелица“ Неготин. 
 

II 
 

 Измена апропријација ће се извршити умањењем позиције Одлуке о буџету општине Неготин за 
2021.годину, и то: 
   - позиција 175, економска класификација 423300– услуге образовања и усавршавања 
запослених, у износу од 47.000,00 динара, економска класификација 423900– остале опште услуге, у 
износу од 59.000,00 динара,  
                 -  позиција 176, економска класификација 424200– услуге образовања,културе и спорта , у 
износу од 4.000,00 динара, економска класификација 424300– медицинске  услуге, у износу од 
113.000,00 динара  и 
                 -  позиција 177, економска класификација 425200– текуће поправке и одржавање опреме  у 
износу од 66.000,00 динара, извор финансирања 07. 

           
III 

 
Износ  од  289.000,00   динара, преусмерава се за намене које нису планиране Одлуком о буџету 

општине Неготин за 2021.годину, а  ради обезбеђења средстава  за рад  Предшколске установе 
„Пчелица“ Неготин   за 2021.годину и то :  

- на позицију  178, економску класификацију  426800–материјали за одржавање хигијене и 
угоститељство, извор финансирања 07, у оквиру раздела, главе, програма, програмске активности  и 
функције из става 1. овог решења. 
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IV 
 

За износ одобрене промене апропријација извршити измене преусмерених средстава на 
одговарајућим позицијама Одлуке о буџету општине Неготин за 2021. годину  и  Финансијског плана за  
рад  Предшколске установе „Пчелица“ Неготин   за 2021. годину. 

V 
 
 О  реализацији  дате  сагласности стараће се Одељење за буџет,финансије и локалну пореску 
администрацију.                                                      
                                                        
 

VI 
 
 Сагласност за промену апропријација Предшколске установе „Пчелица“ Неготин  , објавити у 
„Службеном листу општине Неготин“. 
 
 
 
                                                                      О б р а з л о ж е њ е  
 
 

Чланом 61.  Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“,број: 54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015, 
99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019,72/2019,149/2020,118/2021 и 118/2021-др. закон) регулисано је да у 
току године може се извршити преусмеравање апропријације одобрене на име одређеног расхода и 
издатка и из осталих извора могу се мењати без ограничења. 

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

Одлуком о буџету општине Неготин за 2021.годину („Сл. лист општине Неготин“, број:   
19/2020 и 10/2021),  у  разделу  5,  глави   5.01, програму 8-предшколско васпитање и образовање 2001, 
програмској активности - функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања  2001-
0001, функцији 911–предшколско образовање , нису планирана довољна средства на позицији 178, 
економска класификација  426800–материјали за одржавање хигијене и угоститељство, извор 
финансирања 07, ради обезбеђења средстава за редован рад Предшколске установе  „Пчелица“ Неготин. 

 
 Из тог разлога и на основу свега напред наведеног, одлучено је као у диспозитиву  решења. 

 
 

РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: Предшколској установи „Пчелица“ Неготин,Управи за трезор 
Експозитури Неготин, Одељењу за буџет, финансије и локалну пореску администрацију и архиви 
Општинске управе општине Неготин.  

      
Обрадила 
Љиљана Лицуловић 
 

 
 
                          ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ НЕГОТИН                                                                      

                                                         Владимир Величковић, дипл. педагог физичке културе,с.р.                           
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



Број 38  Страна 2110                      „Службени лист општине Неготин“                         30.12.2021. 
 

Република  Србија 
ОПШТИНА НЕГОТИН 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН  
Број: 401-611/2021-II/04 
28.12.2021. године 
Н е г о т и н 
 
 
 

На основу члана 61. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“,број: 54/2009, 
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 
103/2015,  99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020,118/2021 и 118/2021-др. закон) и  члана 
14. 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 ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ПРОМЕНУ АПРОПРИЈАЦИЈА ОДОБРЕНИХ ИСТОРИЈСКОМ 
АРХИВУ ОПШТИНЕ НЕГОТИН  У 2021. ГОДИНИ 

 

I 
 Одобрава се промена апропријација Историјском архиву Неготин, у оквиру  законом  
предвиђене  могућности,  раздео 5,  глава 3,  програм  13-развој културе и информисања 1201, 
програмска активност функционисање локалних установа културе 0001, функција 820 –услуге културе, 
позиција 218-накнаде трошкова за запослене, економска класификација  415100 – накнаде трошкова за 
запослене , у износу од 35.000,00 динара, извор финансирања 04 и позиција  220- стални трошкови, 
економска класификација  421200 –енергетске услуге, у износу од 10.000,00 динара,  извор финансирања 
08, ради обезбеђења средстава за редован рад Историјског архива Неготин. 

            
II 

 Измена апропријација ће се извршити умањењем позиције Одлуке о буџету општине Неготин за 
2021.годину, и то: 
   - позиција 218-накнаде трошкова за запослене, економска класификација  415100 – накнаде 
трошкова за запослене , у износу од 35.000,00 динара, извор финансирања 04 и  
                  - позиција  220- стални трошкови, економска класификација  421200 –енергетске услуге, у 
износу од 10.000,00 динара, извор финансирања 08.            

 
III 

 
Износ  од  45.000,00  динара, преусмерава се за намене недовољно планиране Одлуком о буџету 

општине Неготин за 2021.годину,а  ради обезбеђења средстава  за рад  Историјског архива Неготин за 
2021.годину и то:  

- на позицији 216-накнаде у натури , економска класификација  413100 – накнаде у натури, у 
износу од 10.000,00 динара, извор финансирања 04,  

- на позицији 217-социјална давања запосленима, економска класификација  414400 – помоћ у 
медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом, у износу од 
25.000,00 динара, извор финансирања 04 и 

 - на позицији  222-услуге по уговору , економска класификација  423700 – репрезентација, у 
износу од 10.000,00 динара, извор финансирања 08, у оквиру раздела, програма, програмске активности 
и функције из става 1. овог решења. 

 
IV 

 
За износ одобрене промене апропријација извршити измене распоређених средстава на 

одговарајућим позицијама Одлуке о буџету општине Неготин за 2021. годину  и  Финансијског плана за  
рад  Историјског архива Неготин за 2021. годину. 
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                                      V 
 
 О  реализацији  дате  сагласности стараће се Одељење за буџет,финансије и локалну пореску 
администрацију.                                                      
                                                        
 
                                                                                 VI 
 
 Сагласност за промену апропријација Историјског архива Неготин , објавити у „Службеном 
листу општине Неготин“. 
 
 
 
                                                                      О б р а з л о ж е њ е  
 

Чланом 61.  Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“,број: 54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015, 
99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019,72/2019, 149/2020,118/2021 и 118/2021-др. закон) регулисано је да у 
току године може се извршити преусмеравање апропријације одобрене на име одређеног расхода и 
издатка и из осталих извора могу се мењати без ограничења. 

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

Одлуком о буџету општине Неготин за 2021.годину (“Сл. лист општине Неготин”, број: 19/2020 
и 10/2021),   у  разделу  5,  глави  3,  програму  13-развој културе и информисања 1201, програмској 
активности функционисање локалних установа културе 0001, функцији 820 –услуге културе, на позицији 
216-накнаде у натури , економска класификација  413100 – накнаде у натури, у износу од 10.000,00 
динара, извор финансирања 04, на позицији 217-социјална давања запосленима, економска 
класификација  414400 – помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге 
помоћи запосленом, у износу од 25.000,00 динара, извор финансирања 04 и  на позицији  222-услуге по 
уговору , економска класификација  423700 – репрезентација, у износу од 10.000,00 динара, извор 
финансирања 08,нису предвиђена довољна средства за рад  Историјског архива Неготин. 

 
 Из тог разлога и на основу свега напред наведеног, одлучено је као у диспозитиву  решења. 

 
 

РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: Историјском архиву Неготин, Управи за трезор Експозитури 
Неготин, Одељењу за буџет, финансије и локалну пореску администрацију и архиви Општинске управе 
општине Неготин.  

      
               Обрадила 
      Љиљана Лицуловић 

 
 
                          ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ НЕГОТИН                                                                      

                                                         Владимир Величковић, дипл. педагог физичке културе,с.р.                           
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 



Број 38  Страна 2112                      „Службени лист општине Неготин“                         30.12.2021. 
 

Република  Србија 
ОПШТИНА НЕГОТИН 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН  
Број: 401-581/2021-II/04 
16.12.2021. године 
Н е г о т и н 
 
 
 

На основу члана 61. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“,број: 54/2009, 
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 
103/2015,  99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020,118/2021 и 118/2021-др. закон) и  члана 
14. 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 ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ПРОМЕНУ АПРОПРИЈАЦИЈА ОДОБРЕНИХ ИСТОРИЈСКОМ 
АРХИВУ ОПШТИНЕ НЕГОТИН  У 2021. ГОДИНИ 

 

I 
 Одобрава се промена апропријација Историјском архиву Неготин, у оквиру  законом  
предвиђене  могућности,  раздео 5,  глава 3,  програм  13-развој културе и информисања 1201, 
програмска активност функционисање локалних установа културе 0001, функција 820 –услуге културе, 
позиција  223- специјализоване услуге, економска класификација на четвртом нивоу конта 424900 –
остале специјализоване услуге, у износу од 60.000,00 динара, извор финансирања 08, ради обезбеђења 
средстава за редован рад Историјског архива Неготин. 

            
II 

 Измена апропријација ће се извршити умањењем позиције Одлуке о буџету општине Неготин за 
2021.годину, и то: 
   - позиција 223- специјализоване услуге, економска класификација на четвртом нивоу конта 
424900 –остале специјализоване услуге ,у износу од 60.000,00 динара, извор финансирања 08. 

           
III 

Износ  од  60.000,00  динара, преусмерава се за намене недовољно планиране Одлуком о буџету 
општине Неготин за 2021.годину,а  ради обезбеђења средстава  за рад  Историјског архива Неготин за 
2021.годину и то:  

- на позицији 230-зграде и грађевински објекти, економска класификација на четвртом нивоу  
конта 511400 –пројектно планирање, извор финансирања 08, у оквиру раздела, програма, програмске 
активности и функције из става 1. овог решења. 

 
IV 

 
За износ одобрене промене апропријација извршити измене распоређених средстава на 

одговарајућим позицијама Одлуке о буџету општине Неготин за 2021. годину  и  Финансијског плана за  
рад  Историјског архива Неготин за 2021. годину. 

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

Чланом 61.  Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“,број: 54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015, 
99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019,72/2019, 149/2020,118/2021 и 118/2021-др. закон) регулисано је да у 
току године може се извршити преусмеравање апропријације одобрене на име одређеног расхода и 
издатка и из осталих извора могу се мењати без ограничења. 

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

Одлуком о буџету општине Неготин за 2021.годину (“Сл. лист општине Неготин”, број: 19/2020 
и 10/2021),   у  разделу  5,  глави  3,  програму  13-развој културе и информисања 1201, програмској 
активности функционисање локалних установа културе 0001, функцији 820 –услуге културе,на позицији  
230-зграде и грађевински објекти, економска класификација на четвртом нивоу  конта 511400 –
пројектно планирање,извор финансирања 08,нису предвиђена довољна средства за рад  Историјског 
архива Неготин. 

 
 Из тог разлога и на основу свега напред наведеног, одлучено је као у диспозитиву  решења. 

 
 

РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: Историјском архиву Неготин, Управи за трезор Експозитури 
Неготин, Одељењу за буџет, финансије и локалну пореску администрацију и архиви Општинске управе 
општине Неготин.  

      
               Обрадила 
      Љиљана Лицуловић 

 
 
                          ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ НЕГОТИН                                                                      

                                                         Владимир Величковић, дипл. педагог физичке културе,с.р.                           
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      На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“,број: 54/2009, 
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. 
закон,103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019,72/2019, 149/2020, 118/2021 и 118/2021-др. закон) 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  5.000,00 динара.  

 
II 

 Средства из става 1. овог решења распоређују се у оквиру раздела 3, програм 16-политички 
систем локалне самоуправе 2101,програмској активности- функционисање извршних органа  0002, 
функцији 111– извршни и законодавни органи,на позицији 32/1 - накнаде у натури, економској 
класификацији 413100- накнаде у натури. 
 

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: 401-606/2021-IV/04 од 27.12.2021. године за одобравањем додатних средстава за редован 
рад Општинског већа, одобравају се  додатна   средства у износу  од  5.000,00  динара из текуће  резерве.  

Одлуком о буџету општине Неготин за 2021.годину („Сл. лист општине Неготин“, број: 19/2020 
и 10/2021), у разделу 3-Општинско веће, програму 16-политички систем локалне самоуправе 
2101,програмској активности-  функционисање извршних органа  0002, функцији 111– извршни и 
законодавни органи,нису планирана средства на позицији 32/1 - накнаде у натури, економској 
класификацији 413100- накнаде у натури која су неопходна за  доделу поклона за Нову годину-  новчане 
честитке детету  запосленог.  

 
Из тог разлога и на основу свега напред наведеног, одлучено је као у диспозитиву  решења. 

 
Решење  доставити: Управи за трезор Експозитури  Неготин, Одељењу за буџет, финансије и 

локалну пореску администрацију и архиви Општинске управе општине Неготин.   
                                                 
                  Обрадила:  
        Љиљана Лицуловић 
 
Број: 401-606/2021-II/04                  
Дана: 27.12.2021. године                                                              
Н е г о т и н 
 
 

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

 



30.12.2021.                              „Службени лист општине Неготин“                   Број  38 страна 2115 

              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, 31/2019,72/2019,149/2020, 118/2021 и 118/2021-др. закон) 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 20.000,00 динара.  

 
II 

 Средства из става 1. овог решења распоређују се у оквиру раздела 2, програм 16-политички 
систем локалне самоуправе 2101,програмској активности- функционисање извршних органа   0002, 
функцији 111– извршни и законодавни органи,на новој позицији 19/1 - накнаде у натури, економској 
класификацији 413100- накнаде у натури. 
 

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: 401-605/2021-IV/04 од 27.12.2021. године за одобравањем додатних средстава за редован 
рад Председника  општине, одобравају се  додатна   средства у износу  од  20.000,00  динара из текуће  
резерве.  

Одлуком о буџету општине Неготин за 2021.годину („Сл. лист општине Неготин“, број: 19/2020 
и 10/2021), у разделу 2, програму 16-политички систем локалне самоуправе 2101,програмској 
активности-  функционисање извршних органа   0002, функцији 111– извршни и законодавни 
органи,нису  планирана средства на позицији 19/1 - накнаде у натури, економској класификацији 
413100- накнаде у натури, која су неопходна за  доделу поклона за Нову годину-  новчане честитке 
детету  запосленог.  

  
Из тог разлога и на основу свега напред наведеног, одлучено је као у диспозитиву  решења. 

 
Решење  доставити: Управи за трезор Експозитури  Неготин, Одељењу за буџет, финансије и 

локалну пореску администрацију и архиви Општинске управе општине Неготин.   
                                                 
                  Обрадила:  
        Љиљана Лицуловић 
 
 
Број: 401-605/2021-II/04                  
Дана: 27.12.2021. године                                                              
Н е г о т и н 
 
 

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



Број 38  Страна 2116                      „Службени лист општине Неготин“                         30.12.2021. 
 

      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, 149/2020,118/2021 и 118/2021-др. закон), члана 52. 
Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/2007,83/2014-др. закон, 101/2016-др. закон и 
47/2018),Уговора за јавну набавку услуга извођење геодетско-техничких радова у поступку комасације у 
КО Тамнич за партију 1,број:4042-13/2021-II/04 од 27.08.2021. 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) увећавају се јавни приходи, економска класификација 733154-текући наменски  
трансфери,у ужем смислу,од републике у корист нивоа општина, извор финансирања 07,  за износ од 
785.000,00 динара, на основу Уговора за јавну набавку услуга извођење геодетско-техничких радова у 
поступку комасације у КО Тамнич за партију 1,број:4042-13/2021-II/04 од 27.08.2021. године и извода 
Управе за трезор број 29 од 22.12.2021. године. 

 
II 

Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у разделу 5- Општинска управа,програму 5-
пољопривреда и рурални развој 0101, програмска  активност – подршка за спровођење пољопривредне 
политике у локалној заједници 0001, 
функционална класификација 421 – пољопривреда, на позицију 110-специјализоване услуге,  економску 
класификацију 424600- услуге очувања животне средине ,науке и геодетске услуге износ од 785.000,00 
динара,на извору 07 -трансфери од других нивоа власти. 

     
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 5-пољопривреда и рурални развој 0101, програмска  активност – 
подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници 0001,функционална 
класификација 421 – пољопривреда, на апропријацији  за извршење расхода износи наменских 
трансфера  нису могли бити познати у поступку доношења одлуке о буџету, на извору финансирања 07- 
трансфери од других нивоа власти, те је из тог разлога потребно увећати  финансијска средства у износу 
од 785.000,00  динара и то, позицију 110-специјализоване услуге,  економску класификацију 424600- 
услуге очувања животне средине ,науке и геодетске услуге, на извору 07- трансфери од других нивоа 
власти. 

Из тог разлога и на основу свега напред наведеног, одлучено је као у диспозитиву  решења. 
 

Решење  доставити: Управи за трезор Експозитури  Неготин, Одељењу за буџет, финансије и 
локалну пореску администрацију и архиви Општинске управе општине Неготин.   
                                                 
Обрадила:  
Љиљана Лицуловић 
 
Број: 400-35/2021-IV/04                  
Дана: 24.12.2021. године                                                              
Н е г о т и н 
 
 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН                                   
Зорица Мијушковић, дипл.прав.,с.р. 

                              



30.12.2021.                              „Службени лист општине Неготин“                   Број  38 страна 2117 

  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, 31/2019,72/2019,149/2020,118/2021 и 118/2021-др. закон), члана 52. 
Закона о локалној самоуправи  („Сл. гласник РС“ бр. 129/2007,83/2014-др. закон, 101/2016-др. закон и 
47/2018), Одлуке о додели поклона за Нову годину-новчане честитке деци запослених и радно 
ангажованих лица  у органима општине Неготин у 2021. години,број: 401-572/2021-III/07 од 22.12.2021. 
године  и  члана 28.  Одлуке о буџету општине Неготин  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 6. Посебног дела,у разделу 2- Председник општине,програму 16-политички 
систем локалне самоуправе  2101,програмске активности –функционисање извршних органа 2101-0002, 
функционалне класификације 111-извршни и законодавни органи,отвара се нова апропријација 19/1-
накнаде у натури,у износу од 20.000,00 динара,извор финансирања 01.  

                                                         
II 

 Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у разделу 2- Председник општине,програму 16-
политички систем локалне самоуправе  2101,програмске активности – функционисање извршних органа 
2101-0002,функционалне класификације 111-извршни и законодавни органи,у износу од 20.000,00 
динара,извор финансирања 01.  
 

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

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

О б р а з л о ж е њ е 
 

Одлуком о буџету општине Неготин за 2021.годину (“Сл. лист општине Неготин”, број: 19/2020 
и 10/2021) , у разделу 2- Председник општине,програму 16-политички систем локалне самоуправе  
2101,програмске активности – функционисање извршних органа 2101-0002,функционалне 
класификације 111-извршни и законодавни органи,није предвиђена и позната у поступку доношења 
буџета  позиција 19/1- накнаде у натури, економска класификација 413100- накнаде у натури, у износу 
од  20.000,00 динара,извор финансирања 01. 

За доделу поклона за Нову годину-  новчане честитке детету  запосленог у појединачном износу 
од  5.000,00 динара,по детету,потребно је у буџету отворити  нову апропријацију 19/1,економска 
класификација 413100- накнаде у натури. 

Из тог разлога и на основу свега напред наведеног, одлучено је као у диспозитиву  решења. 
 

Решење  доставити: Управи за трезор Експозитури  Неготин, Одељењу за буџет, финансије и 
локалну пореску администрацију и архиви Општинске управе општине Неготин.   
                                                 
Обрадила:  
Љиљана Лицуловић 
 
Број: 400-37/2021-IV/04                  
Дана: 27.12.2021. године                                                              
Н е г о т и н 
 

 
НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

Зорица Мијушковић,дипл.прав.,с.р. 
 



Број 38  Страна 2118                      „Службени лист општине Неготин“                         30.12.2021. 
 

      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, 31/2019,72/2019,149/2020,118/2021 и 118/2021-др. закон), члана 52. 
Закона о локалној самоуправи  („Сл. гласник РС“ бр. 129/2007,83/2014-др. закон, 101/2016-др. закон и 
47/2018), Одлуке о додели поклона за Нову годину-новчане честитке деци запослених и радно 
ангажованих лица  у органима општине Неготин у 2021. години,број: 401-572/2021-III/07 од 22.12.2021. 
године  и  члана 28.  Одлуке о буџету општине Неготин  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 6. Посебног дела,у разделу 3- Општинско веће,програму 16-политички систем 
локалне самоуправе  2101,програмске активности –функционисање извршних органа 2101-0002, 
функционалне класификације 111-извршни и законодавни органи,отвара се нова апропријација 32/1-
накнаде у натури,у износу од 5.000,00 динара,извор финансирања 01.  

                                                         
II 

 Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у разделу 3- Општинско веће,програму 16-
политички систем локалне самоуправе  2101,програмске активности – функционисање извршних органа 
2101-0002,функционалне класификације 111-извршни и законодавни органи,у износу од 5.000,00 
динара,извор финансирања 01.  
 

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

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

О б р а з л о ж е њ е 
Одлуком о буџету општине Неготин за 2021.годину (“Сл. лист општине Неготин”, број: 19/2020 

и 10/2021) , у разделу 3- Општинско веће,програму 16-политички систем локалне самоуправе  
2101,програмске активности – функционисање извршних органа 2101-0002,функционалне 
класификације 111-извршни и законодавни органи,није предвиђена и позната у поступку доношења 
буџета  позиција 32/1- накнаде у натури, економска класификација 413100- накнаде у натури, у износу 
од  5.000,00 динара,извор финансирања 01. 

За доделу поклона за Нову годину-  новчане честитке детету  запосленог у појединачном износу 
од  5.000,00 динара,по детету,потребно је у буџету отворити  нову апропријацију 32/1,економска 
класификација 413100- накнаде у натури. 

Из тог разлога и на основу свега напред наведеног, одлучено је као у диспозитиву  решења. 
 

Решење  доставити: Управи за трезор Експозитури  Неготин, Одељењу за буџет, финансије и 
локалну пореску администрацију и архиви Општинске управе општине Неготин.   
                                                 
Обрадила:  
Љиљана Лицуловић 
 
Број: 400-38/2021-IV/04                  
Дана: 27.12.2021. 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, 31/2019,72/2019,149/2020,118/2021 и 118/2021-др. закон), члана 52. 
Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016-др. закон и 
47/2018) и  члана 28.  Одлуке о буџету општине Неготин  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) увећавају се јавни приходи, економска класификација 733154-текући наменски 
трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист новоа општина, извор 07, код Предшколске установе 
„Пчелица“ Неготин за износ од 320.000,00 динара, на основу Споразума о коришћењу трансферних 
средстава из буџета Републике Србија за 2021. годину за припремни предшколски програм, са 
Министарством просвете, науке и технолошког развоја од 12.01.2021. године број 610-00-00014/2021-07, 
наш број 451-1/2021-II/05 од 22.01.2021. године и извода Управе за трезор број 349 од 21.12.2021. 
године. 

 
II 

Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у разделу 5-Општинска управа, глава 5.01, 
програм 8-предшколско васпитање и образовање 2001, програмска активност функционисање и 
остваривање предшколског васпитања и образовања  2001-0001, функција 911–предшколско образовање, 
на позицију 178-материјал, економску класификацију 426800–материјал за одржавање хигијене и 
угоститељство, извор 07, код Предшколске установе „Пчелица“ Неготин. 

     
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, глави 5.01, програм 8-предшколско васпитање и образовање 2001, програмска 
активност функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања  2001-0001, функција 
911–предшколско образовање, на апропријацији  за извршење расхода износи наменских средстава ЈЛС 
нису могли бити познати у поступку доношења одлуке о буџету, на извору финансирања 07-трансфери 
од других нивоа власти, те је из тог разлога потребно увећати  финансијска средства у износу од 
320.000,00 динара, на позицији 178-материјал, економску класификацију 426800-материјал за одржавање 
хигијене и угоститељство, код Предшколске установе „Пчелица“ Неготин. 

Обрадила: Из тог разлога и на основу свега напред наведеног, одлучено је као у диспозитиву  
решења. 

Решење  доставити: Предшколској установи „Пчелица“ Неготин, Управи за трезор експозитури  
Неготин, Одељењу за буџет, финансије и локалну пореску администрацију и архиви Општинске управе 
општине Неготин.   
 
Обрадила:  
Љиљана Лицуловић 
 
Број: 400-39/2021-IV/04                  
Дана: 29.12.2021. 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, 31/2019,72/2019,149/2020,118/2021 и 118/2021-др. закон), члана 52. 
Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/2007,83/2014-др. закон, 101/2016-др. закон и 
47/2018) и  члана 28.  Одлуке о буџету општине Неготин  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) увећавају се јавни приходи, економска класификација 745151-остали приходи у 
корист  нивоа општина, извор 08, код месних заједница за износ од 24.000,00 динара, на основу захтева 
МЗ Сиколе, број: 401-597/2021-II/04 од 24.12.2021. године  и извода Управе за трезор број 71 од 
16.12.2021. године. 

 
II 

Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у разделу 5- Општинска управа, програму 15-
опште услуге локалне самоуправе 0602, програмска активност–функционисање месних заједница 0002, 
функционална класификација 160-опште јавне услуге накласификоване на другом месту, на позицију 
244-стални трошкови,економску класификацију 421200-енергетске услуге у износу од 7.000,00 динара, 
позицију 247-текуће поправке и одржавање,економску класификацију 425100- текуће поправке и 
одржавање зграда и објеката у износу од 10.000,00 динара  и позицију 248-материјал ,економску 
класификацију 426900- материјали за посебне намене  у износу од 7.000,00 динара, на извору 08-
добровољни трансфери од физичких и правних лица код МЗ Сиколе. 

     
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, глави 5.04, програму 15-опште услуге локалне самоуправе 0602, програмској 
активности–функционисање месних заједница 0002, функционалној класификацији  160-опште јавне 
услуге накласификоване на другом месту, код МЗ Сиколе, на апропријацији  за извршење расхода 
износи трансфера нису могли бити познати у поступку доношења одлуке о буџету, на извору 
финансирања 08-добровољни трансфери од физичких и правних лица, те је из тог разлога потребно 
увећати  финансијска средства у износу од 24.000,00 динара и то, позицију 244-стални 
трошкови,економску класификацију 421200-енергетске услуге за 7.000,00 динара, позицију 247-текуће 
поправке и одржавање,економску класификацију 425100- текуће поправке и одржавање зграда и 
објеката за  10.000,00 динара  и позицију 248-материјал ,економску класификацију 426900- материјали за 
посебне намене  за 7.000,00 динара,на извору 08-добровољни трансфери од физичких и правних лица 
код МЗ Сиколе. 

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

финансије и локалну пореску администрацију и архиви Општинске управе општине Неготин.   
                                              
Обрадила:  
Љиљана  Лицуловић 
 
Број: 400-36/2021-IV/04                  
Дана: 24.12.2021. године                                                              
Н е г о т и н 
 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
Зорица Мијушковић, дипл.прав.,с.р. 
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