
Број 34  Страна 1710                      „Службени лист општине Неготин“                         24.11.2021. 
 
      На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“,број: 54/2009, 
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. 
закон,103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019,72/2019 и 149/2020) и члана 15. Одлуке о 
буџету општине Неготин за 2021. годину  (“Сл. лист општине Неготин”, број: 19/2020 и 
10/2021),председник општине Неготин, д о н о с и 
        

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

 
I 

Из  средстава  утврђених  Одлуком о буџету општине Неготин за 2021.годину (“Сл. лист 
општине Неготин”, број: 19/2020), 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   50.000,00 динара.  

                                                          
II 

 Средства из става 1. овог решења распоређују се у оквиру раздела 5, програм 15-опште 
услуге локалне самоуправе 0602, програмска активност-функционисање месних заједница 0602-
0002, функција 160 – опште јавне услуге некласификоване на другом месту,на позицији 245- 
услуге по уговору, економској класификацији на четвртом нивоу конта 423700 –репрезентација 
,месној заједници Рогљево  за измирење обавеза за организовање манифестације „Берба грожђа“. 
  

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  месне заједнице Рогљево,број: 401-376/2021-II/04  од 
19.08.2021.године и Обавештења  председника  oпштине о доношењу решења из текуће  резерве за 
2021. годину, број: 401-376/2021-IV/04 од 09.09.2021.године, за одобравањем додатних средстава за 
редован рад месне заједнице  Рогљево   
,одобравају се  додатна   средства за измирење обавеза за организовање манифестације „Берба 
грожђа“  из текуће  резерве,на  економској класификацији на четвртом нивоу конта 423700 – 
репрезентација, у износу од 50.000,00 динара. 

Одлуком о буџету општине Неготин за 2021.годину (“Сл. лист општине Неготин”, број: 
19/2020 и 10/2021),у разделу 5, програму 15-опште услуге локалне самоуправе 0602, програмској 
активности-функционисање месних заједница 0602-0002, функцији 160 – опште јавне услуге 
некласификоване на другом месту,планирана средства на позицији 245- услуге по уговору, 
економској класификацији на четвртом нивоу конта 423700 – репрезентација ,су недовољна за 
измирење обавеза  за организовање манифестације „Берба грожђа“  у МЗ Рогљево.  

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

решења. 
 

Решење доставити : месној заједници Рогљево,Управи за трезор Експозитури  Неготин, 
Одељењу за буџет, финансије и локалну пореску администрацију и архиви Општинске управе 
општине Неготин.   
 
Број: 401-376/2021-II/04                  
Дана: 09.09.2021. године                                                              
Н е г о т и н 
 
 
 

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



24.11.2021.                      „Службени лист општине Неготин“                   Број  34 страна 1711 
 
Република  Србија 
ОПШТИНА НЕГОТИН 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН  
Број: 401-393/2021-II/04 
09.09.2021. 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 и 149/2020) 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 251-зграде и 
грађевински објекти, економска класификација  511200-изградња зграда и објеката, у  износу од  
150.000,00 динара, извор финансирања 08, ради обезбеђења средстава за редован рад месне 
заједнице Прахово, општине  Неготин.   
          

II 
 Измена апропријација ће се извршити умањењем позиције Одлуке о буџету општине 
Неготин за 2021.годину, и то: 
 - позиција 251-зграде и грађевински објекти, економска класификација  511200-изградња зграда и 
објеката, извор финансирања 08, у износу од   150.000,00 динара. 
 

III 
Износ  од  150.000,00  динара, преусмерава се за намене недовољно планиране Одлуком о  буџету 
општине Неготин за 2021.годину и Финансијским планом  месне  заједнице  Прахово  за 
2021.годину, а ради обезбеђења  средстава  за финансирање  месне заједнице Прахово, општине 
Неготин и то на позицији 248 – мaтeриjaл, економска класификација 426900 –материјали за 
посебне намене, 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 Прахово   за 2021.годину. 
 

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

VI 
 Сагласност за промену апропријација Mесној заједници  Прахово општине Неготин, 
објавити у „Службеном листу општине Неготин“. 
                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Број 34  Страна 1712                      „Службени лист општине Неготин“                         24.11.2021. 
 

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 и 149/2020) 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 248 – мaтeриjaл, 
економска класификација 426900 –материјали за посебне намене,нису предвиђена довољна 
средства за измирење обавеза за набавку поменутог материјала ,  извор финансирања 08,код  МЗ 
Прахово. 
 

Из тог разлога и на основу свега напред наведеног, одлучено је као у диспозитиву  
решења. 
 
 
РЕШЕЊЕ  ДОСТАВИТИ: Mесној заједници Прахово, Управи за трезор Експозитури Неготин, 
Одељењу за буџет, финансије и локалну пореску администрацију и архиви Општинске управе 
општине Неготин. 
 
 

 
 

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

 
 
                                                                               
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



24.11.2021.                      „Службени лист општине Неготин“                   Број  34 страна 1713 
 
 
Република  Србија 
ОПШТИНA НЕГОТИН 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН  
Број: 401-394/2021-II/04 
09.09.2021. 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 и 149/2020) 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 ОШ  

“ПАВЛЕ ИЛИЋ ВЕЉКО“ ПРАХОВО  У 2021.  ГОДИНИ 
 
I 

 Одобрава се промена апропријација основној школи “Павле Илић Вељко” Прахово, у 
оквиру законом предвиђене могућности до 10 % апропријације,  за раздео 5. Програм 9-основно 
образовање и васпитање 2002, програмску активност - функционисање основних школа 2002-0001,  
функцију 912 – Основно образовање, позиције 164, извор финансирања 01,наменe – стални 
трошкови,економска класификација 421400 – услуге комуникација,  у износу од 2.000,00 динара,за 
0,14 %,  за исплату јубиларне награде. 
                                                                                      II 

 Промена апропријације односи се на промену у финансијском плану ОШ “Павле Илић 
Вељко” Прахово   за 2021. годину тако што се умањује: 

- намена - стални трошкови,економска класификација 421400 – услуге комуникација , за 
0,14 %,   у износу од 2.000,00 динара, извор финансирања 01. 

 
III 

  Износ од 2.000,00 динара, преусмерава се за намене недовољно планиране у 
финансијском плану буџетског корисника за 2021. годину за исплату јубиларне награде и то  за 
намену – награде запосленима и остали посебни расходи ,економској класификацији 416100 – 
награде запосленима и остали посебни расходи , у оквиру раздела,  програма, програмске 
активности и функције из става 1. овог решења. 
 
                                                                                     IV 
 За износ одобрене промене апропријација извршити промену у финансијском плану ОШ 
“Павле Илић Вељко” Прахово. 

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

                        VI 

 Сагласност за промену апропријација ОШ “Павле Илић Вељко” Прахово, објавити у 
„Службеном листу општине Неготин“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Број 34  Страна 1714                      „Службени лист општине Неготин“                         24.11.2021. 
 
 
 

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 и 149/2020)  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 9-основно образовање и васпитање 2002, програмској 
активности - функционисање основних школа 2002-0001, функцији 912 – Основно образовање, на 
позицији 164, намени – награде запосленима и остали посебни расходи ,економској класификацији 
416100 – награде запосленима и остали посебни расходи, извор финансирања 01, нису предвиђена 
довољна средства за исплату јубиларне награде. 

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

решења. 
 
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: ОШ “Павле Илић Вељко” Прахово,Управи за трезор Експозитури 
Неготин, Одељењу за буџет, финансије и локалну пореску администрацију и архиви Општинске 
управе.  
 

 
ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

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

 
                           
 
 
 
 
                                                                                                                                

                          
 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



24.11.2021.                      „Службени лист општине Неготин“                   Број  34 страна 1715 
 
 

На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“,број: 54/2009, 
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. 
закон,103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019,72/2019 и 149/2020) и члана 15. Одлуке о 
буџету општине Неготин за 2021. годину  (“Сл. лист општине Неготин”, број: 19/2020 и 10/2021),  
председник општине Неготин, д о н о с и 
 

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

 
I 

Из  средстава  утврђених  Одлуком о буџету општине Неготин за 2021.годину (“Сл. лист 
општине Неготин”, број: 19/2020 и 10/2021), у разделу 5- Општинска управа, програм 15-опште 
услуге локалне  самоуправе 0602, програмска активност – текућа буџетска резерва 0009, функција 
160 – опште јавне услуге некласификоване на другом месту, позиција 92, економска класификација 
499100 – средства резерве – текућа резерва,одобравају се средства у износу од  50.000,00 динара 
Народној библиотеци „Доситеј Новаковић“  Неготин.  

 
II 

 
 Средства из става 1. овог решења распоређују се у оквиру раздела 5, главе 3,програм 13-
развој културе и информисања 1201,програмска активност-функционисање локалних установа 
културе 0001, функција 820 – услуге културе, на позицији 222 –услуге по уговору,економској 
класификацији 423700 – репрезентација. 
 

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  Народне библиотеке „Доситеј Новаковић“  Неготин ,број:401-401/2021-
II/04 од 15.09.2021. године и Обавештења  председника  oпштине о доношењу решења из текуће  
резерве за 2021. годину, број: 401-401/2021-IV/04 од 15.09.2021. године за одобравањем додатних 
средстава за редован рад Народне библиотеке „Доситеј Новаковић“  Неготин , одобравају се  
додатна   средства у износу  од  50.000,00  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,глави 3, програму 13-развој културе и информисања 
1201,програмској активности-функционисање локалних установа културе 0001, функцији 820 – 
услуге културе, планирана средства на позицији 222 – услуге по уговору,економској 
класификацији 423700 – репрезентација (поклони), су недовољна  за набавку књига. 

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

Решење  доставити: Народној библиотеци „Доситеј Новаковић“  Неготин ,Управи за 
трезор Експозитури  Неготин, Одељењу за буџет, финансије и локалну пореску администрацију и 
архиви Општинске управе општине Неготин.   
                                               
 
Број: 401-401/2021-II/04                  
Дана: 15.09.2021. године                                                              
Н е г о т и н 
 
 

ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
Владимир Величковић, дипл. педагог физичке културе,с.р. 
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 На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“,број: 54/2009, 
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. 
закон,103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019,72/2019 и 149/2020) и члана 15. Одлуке о 
буџету општине Неготин за 2021. годину  (“Сл. лист општине Неготин”, број: 19/2020 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  50.000,00 динара 
Народној библиотеци „Доситеј Новаковић“  Неготин.  

 
II 

 
 Средства из става 1. овог решења распоређују се у оквиру раздела 5, главе 3,програм 13-
развој културе и информисања 1201,програмска активност-функционисање локалних установа 
културе 0001, функција 820 – услуге културе, на позицији 222 –услуге по уговору,економској 
класификацији 423700 – репрезентација. 
 

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  Народне библиотеке „Доситеј Новаковић“  Неготин ,број:401-401/2021-
II/04 од 15.09.2021. године и Обавештења  председника  oпштине о доношењу решења из текуће  
резерве за 2021. годину, број: 401-401/2021-IV/04 од 15.09.2021. године за одобравањем додатних 
средстава за редован рад Народне библиотеке „Доситеј Новаковић“  Неготин , одобравају се  
додатна   средства у износу  од  50.000,00  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,глави 3, програму 13-развој културе и информисања 
1201,програмској активности-функционисање локалних установа културе 0001, функцији 820 – 
услуге културе, планирана средства на позицији 222 – услуге по уговору,економској 
класификацији 423700 – репрезентација (поклони), су недовољна  за набавку књига. 

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

Решење  доставити: Народној библиотеци „Доситеј Новаковић“  Неготин ,Управи за 
трезор Експозитури  Неготин, Одељењу за буџет, финансије и локалну пореску администрацију и 
архиви Општинске управе општине Неготин.   
                                                 
рој: 401-401/2021-II/04                  
Дана: 15.09.2021. године                                                              
Н е г о т и н 
 

ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ НЕГОТИН                                                                      
                              Владимир Величковић, дипл. педагог физичке културе,с.р.  
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Република  Србија 
ОПШТИНА НЕГОТИН 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН  
Број: 401-399/2021-II/04 
14.09.2021. 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 и 149/2020) 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,до 10 % апропријације,  раздео 5-општинска управа,  програм   
2– комуналне делатности  1102, програмска активност –управљање/одржавање јавним осветљењем 
0001, функција 640–улична расвета, позиција 155-стални трошкови, економска класификација 
421200- енергетске услуге, у износу од  4.670.000,00  динара, извор  финансирања 01, ради 
обезбеђења средстава за редован рад Општинске управе општине Неготин. 
 

II 
 
 Измена апропријација ће се извршити умањењем позиције Одлуке о буџету општине 
Неготин за 2021.годину, и то: 
 - позиција 155-стални трошкови, економска класификација 421200- енергетске услуге,  у износу од 
4.670.000,00  динара,за 9,37 %, извор  финансирања 01.  
 

III 
 
Износ  од  4.670.000,00   динара, преусмерава се за намене недовољно планиране Одлуком о буџету 
општине Неготин за 2021.годину, а ради обезбеђења средстава   за редован рад Општинске управе 
општине Неготин и то на позицији 76-услуге по уговору,економска класификација 423100-
административне услуге,износ од  800.000,00 динара ,економска класификација 423400-услуге 
информисања,износ од 490.000,00 динара и економска класификација 423900-остале опште 
услуге,износ од 200.000,00 динара, на позицији 79-материјал, економска класификација 426100-
административни материјал,износ од 400.000,00 динара, у оквиру раздела 5,програма 15-опште 
услуге локалне самоуправе 0602,програмске активности –функционисање локалне самоуправе и 
градских општина 0001 и функције 130-опште услуге, на позицији  97-отплата домаћих 
камата,економска класификација 441400-отплата камата домаћим пословним банкама,износ од 
380.000,00 динара, у оквиру раздела 5,програма   15– опште услуге локалне самоуправе 0602, 
програмске активности –сервисирање јавног дуга   0003 и  функције 170–трансакције јавног дуга и 
на позицији  140-новчане казне и пенали по решењу судова,економска класификација  483100 – 
новчане казне и пенали по решењу судова, износ од 2.400.000,00 динара  у оквиру раздела 5, 
програма   2– комуналне делатности  1102, програмске активности –зоохигијена 0004, функције 
540–заштита биљног и животињског света и крајолика, извор финансирања 01. 
 

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. 
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                                                                                     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“. 
                                                                                     
                                                                    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 и 149/2020) )  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-општинска управа, програму   15– опште услуге локалне самоуправе 0602, 
програмске активности –функционисање локалне самоуправе и градских општина  0001, функцији 
130–опште услуге, позицији 76-услуге по уговору,економска класификација 423100-
административне услуге,износ од  800.000,00 динара ,економска класификација 423400-услуге 
информисања,износ од 490.000,00 динара и економска класификација 423900-остале опште 
услуг,износ од 200.000,00 динара, нису предвиђена  средства  за финансирање услуга по уговору, 
на позицији 79-материјал, економска класификација 426100-административни материјал,износ од 
400.000,00 динара,за набавку административног материјала, програму   15– опште услуге локалне 
самоуправе 0602, програмске активности –сервисирање јавног дуга   0003, функцији 170–
трансакције јавног дуга, на позицији  97-отплата домаћих камата,економска класификација 441400-
отплата камата домаћим пословним банкама,износ од 380.000,00 динара,за отплату камата за нови 
кредит и   програму   2– комуналне делатности  1102, програмске активности –зоохигијена 0004, 
функцији 540–заштита биљног и животињског света и крајолика, на позицији  140-новчане казне и 
пенали по решењу судова,економска класификација  483100 – новчане казне и пенали по решењу 
судова, износ од  2.400.000,00 динара,за финансирање накнада нематеријалне штете настале услед 
уједа паса и мачака луталица ,извор финансирања 01. 
  

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

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

ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
                              Владимир Величковић, дипл. педагог физичке културе,с.р.  
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Република  Србија 
ОПШТИНА НЕГОТИН 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН  
Број: 401-403/2021-II/04 
16.09.2021. 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 и 149/2020) 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,до 10 % апропријације,  раздео 5-општинска управа,  програм   
7– организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура   0701, програмска активност –јавни 
градски и приградски превоз путника  0004, функција 451–друмски саобраћај, позиција 123- 
трошкови путовања, економска класификација 422400- трошкови путовања ученика, у износу од  
7.000.000,00 динара, извор  финансирања 01, ради обезбеђења средстава за редован рад Општинске 
управе општине Неготин. 
 

II 
 Измена апропријација ће се извршити умањењем позиције Одлуке о буџету општине 
Неготин за 2021.годину, и то: 
 - позиција 123- трошкови путовања, економска класификација 422400- трошкови путовања 
ученика, у износу од 7.000.000,00   динара,за 10 %, извор  финансирања 01.  

 
III 

Износ  од  7.000.000,00   динара, преусмерава се за намене недовољно планиране Одлуком 
о буџету општине Неготин за 2021.годину, а ради обезбеђења средстава   за редован рад 
Општинске управе општине Неготин и то на позицији 74-стални трошкови,економска 
класификација 421200-енергетске услуге,износ од  400.000,00 динара, у оквиру раздела 5,програма 
15-опште услуге локалне самоуправе 0602,програмске активности –функционисање локалне 
самоуправе и градских општина 0001 и функције 130-опште услуге,на позицији 116-текуће 
поправке и одржавање, економска класификација 425100- текуће поправке и одржавање зграда и 
објеката,износ од 2.500.000,00 динара, у оквиру раздела 5,програма 15-опште услуге локалне 
самоуправе 0602,програмске активности –функционисање месних заједница  0002 и функције 443-
изградња, на позицији  136-специјализоване услуге,економска класификација 424900-остале 
специјализоване услуге,износ од 500.000,00 динара, у оквиру раздела 5,програма 2-комуналне 
делатности 1102,програмске активности –одржавање чистоће на површинама јавне намене  0003 и 
функције 510-управљање отпадом, на позицији  158-дотације организацијама за обавезно 
социјално осигурање ,економска класификација  464100 –текуће дотације организацијама за 
обавезно социјално осигурање, износ од 1.000.000,00 динара, у оквиру раздела 5,програма 12-
здравствена заштита 1801,програмске активности –функционисање установа примарне здравствене 
заштите 0001 и функције 740-услуге јавног здравства и  на позицији  160-дотације невладиним 
организацијама  ,економска класификација  481900 – дотације осталим непрофитним 
институцијама, износ од  2.600.000,00 динара, у оквиру раздела 5,програма 13-развој спорта и 
омладине  1301,програмске активности –подршка локалним спортским 
организацијама,удружењима и савезима  0001 и функције 810- услуге рекреације и спорта,извор 
финансирања 01. 
 

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. 
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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“. 
             

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 и 149/2020) )  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,програму 15-опште услуге локалне самоуправе 0602,програмске 
активности –функционисање локалне самоуправе и градских општина 0001 и функцији 130-опште 
услуге,  позицији 74-стални трошкови,економска класификација 421200-енергетске услуге,износ од  
400.000,00 динара, нису предвиђена  довољна средства  за набавку мазута, програму 15-опште 
услуге локалне самоуправе 0602,програмске активности –функционисање месних заједница  0002 и 
функцији 443-изградња, на позицији 116-текуће поправке и одржавање, економска класификација 
425100- текуће поправке и одржавање зграда и објеката,износ од 2.500.000,00 динара, за 
финансирање радова у МЗ, програму 2-комуналне делатности 1102,програмске активности –
одржавање чистоће на површинама јавне намене  0003 и функцији 510-управљање отпадом, на 
позицији  136-специјализоване услуге,економска класификација 424900-остале специјализоване 
услуге,износ од 500.000,00 динара,за набавку клупа, програму 12-здравствена заштита 
1801,програмске активности –функционисање установа примарне здравствене заштите 0001 и 
функцији 740-услуге јавног здравства, на позицији  158-дотације организацијама за обавезно 
социјално осигурање ,економска класификација  464100 –текуће дотације организацијама за 
обавезно социјално осигурање, износ од 1.000.000,00 динара, за набавку возила за дијализу и 
програму 13-развој спорта и омладине  1301,програмске активности – подршка локалним 
спортским организацијама, удружењима и савезима  0001 и функцији 810- услуге рекреације и 
спорта и позицији  160-дотације невладиним организацијама  ,економска класификација  481900 – 
дотације осталим непрофитним институцијама, износ од  2.600.000,00 динара ,за рад Спортског 
савеза,извор финансирања 01. 
  

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

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

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

 
 
 
 
 

                          
 
 
 
 
 
 



24.11.2021.                      „Службени лист општине Неготин“                   Број  34 страна 1721 
 
Република  Србија 
ОПШТИНА НЕГОТИН 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН  
Број: 401-404/2021-II/04 
16.09.2021. 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 и 149/2020) 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,до 10 % апропријације,  раздео 5-општинска управа,  програм   
2– комуналне делатности    1102, програмска активност –управљање/одржавање јавним 
осветљењем   0001, функција 640–улична расвета, позиција 156-специјализоване услуге, економска 
класификација 424900- остале специјализоване услуге, у износу од  1.600.000,00 динара, извор  
финансирања 01, ради обезбеђења средстава за редован рад Општинске управе општине Неготин. 
 

II 
 
 Измена апропријација ће се извршити умањењем позиције Одлуке о буџету општине 
Неготин за 2021.годину, и то: 
 - позиција 156-специјализоване услуге, економска класификација 424900- остале специјализоване 
услуге, у износу од  1.600.000,00 динара, за 8,84 %, извор  финансирања 01.  
 

III 
 

Износ  од  1.600.000,00    динара, преусмерава се за намене недовољно планиране Одлуком 
о буџету општине Неготин за 2021.годину, а ради обезбеђења средстава   за редован рад 
Општинске управе општине Неготин и то на позицији 74-стални трошкови,економска 
класификација 421200-енергетске услуге, у оквиру раздела 5,програма 15-опште услуге локалне 
самоуправе 0602,програмске активности –функционисање локалне самоуправе и градских општина 
0001 и функције 130-опште услуге,извор финансирања 01. 
 
                                                                                    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“. 
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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 и 149/2020) )  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,програму 15-опште услуге локалне самоуправе 0602,програмске 
активности –функционисање локалне самоуправе и градских општина 0001 и функцији 130-опште 
услуге,  позицији 74-стални трошкови,економска класификација 421200-енергетске услуге,износ од  
1.600.000,00 динара, нису предвиђена  довољна средства  за набавку мазута,извор финансирања 01. 
  

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

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

ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
Владимир Величковић, дипл. педагог физичке културе,с.р. 
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Република  Србија 
ОПШТИНА НЕГОТИН 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН  
Број: 401-405/2021-II/04 
16.09.2021. 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 и 149/2020) 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,до 10 % апропријације,  раздео 5-општинска управа,  програм   
11– социјална и дечија заштита 0901, програмска активност –породични и домски 
смештај,прихватилишта и друге врсте смештаја   0002, функција 070–социјална помоћ угроженом 
становништву,некласификована на другом месту, позиција 60-специјализоване услуге, економска 
класификација 424900- остале специјализоване услуге, у износу од  100.000,00 динара, извор  
финансирања 01, ради обезбеђења средстава за редован рад Општинске управе општине Неготин. 

 
II 

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

 - позиција 60-специјализоване услуге, економска класификација 424900- остале 
специјализоване услуге, у износу од  100.000,00  динара, за 10 %, извор  финансирања 01.  

 
III 

Износ  од  100.000,00   динара, преусмерава се за намене недовољно планиране Одлуком о 
буџету општине Неготин за 2021.годину, а ради обезбеђења средстава   за редован рад Општинске 
управе општине Неготин и то на позицији 65-дотације невладиним организацијама ,економска 
класификација 481100- дотације  Црвеном крсту, у оквиру раздела 5,програма   11– социјална и 
дечија заштита 0901,програмске активности –подршка реализацији програма Црвеног крста  0005 и 
функције 090-социјална заштита некласификована на другом месту,извор финансирања 01. 
 

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“. 
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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 и 149/2020) )  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,програму    11– социјална и дечија заштита 0901,програмске 
активности –подршка реализацији програма Црвеног крста  0005 и функцији 090-социјална 
заштита некласификована на другом месту,износ од  100.000,00   динара, нису предвиђена  
довољна средства  за спровођење планираних активности Црвеног крста,извор финансирања 01. 

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

решења. 
 

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

 
 

ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
Владимир Величковић, дипл. педагог физичке културе,с.р. 
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На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“,број: 54/2009, 
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. 
закон,103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019,72/2019 и 149/2020) и члана 15. Одлуке о 
буџету општине Неготин за 2021. годину  (“Сл. лист општине Неготин”, број: 19/2020 и 10/2021),  
председник општине Неготин, д о н о с и 
        

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

 
I 

Из  средстава  утврђених  Одлуком о буџету општине Неготин за 2021.годину (“Сл. лист 
општине Неготин”, број: 19/2020 и 10/2021), у разделу 5- Општинска управа, програм 15-опште 
услуге локалне  самоуправе 0602, програмска активност – текућа буџетска резерва 0009, функција 
160 – опште јавне услуге некласификоване на другом месту, позиција 92, економска класификација 
499100 – средства резерве – текућа резерва, одобравају се средства у износу од   17.000,00 динара.  

II 
 Средства из става 1. овог решења распоређују се у оквиру раздела 5, програм 15-опште 
услуге локалне самоуправе 0602, програмска активност-функционисање месних заједница 0602-
0002, функција 160 – опште јавне услуге некласификоване на другом месту, на позицији 246- 
специјализоване услуге, економској класификацији 424600 –услуге очувања животне 
средине,науке и геодетске услуге,износ од 12.000,00 динара и  на позицији  247- текуће поправке и 
одржавање, економској класификацији 425100 – текуће поправке и одржавање  зграда и објеката 
,износ од 5.000,00 динара,месној заједници Сиколе  за измирење обавеза по рачунима за геодетске 
услуге и за набавку материјала за водовод месне заједнице и дома културе. 

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

IV 
 Решење  објавити у „Службеном листу општине Неготин“. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

На основу захтева МЗ Сиколе,број: 401-402/2021-II/04 од 15.09.2021. године и Обавештења  
председника  oпштине о доношењу решења из текуће  резерве за 2021. годину, број: 401-402/2021-
IV/04 од 15.09.2021. године,за одобравањем додатних средстава за редован рад месне заједнице 
Сиколе, из текуће  резерве, одобравају се  додатна   средства  за измирење обавеза по рачунима за 
геодетске услуге и за набавку материјала за водовод месне заједнице и дома културе  у МЗ Сиколе, 
на позицији 246- специјализоване услуге, економској класификацији 424600 –услуге очувања 
животне средине,науке и геодетске услуге, износ од 12.000,00 динара и  на позицији  247- текуће 
поправке и одржавање, економској класификацији 425100 – текуће поправке и одржавање  зграда и 
објеката, износ од 5.000,00 динара. 

Одлуком о буџету општине Неготин за 2021.годину (“Сл. лист општине Неготин”, број: 
19/2020 и 10/2021),у разделу 5, програму 15-опште услуге локалне самоуправе 0602, програмској 
активности-функционисање месних заједница 0602-0002, функцији 160 – опште јавне услуге 
некласификоване на другом месту,планирана средства на позицији 246- специјализоване услуге, 
економској класификацији 424600 –услуге очувања животне средине,науке и геодетске услуге и на 
позицији 247- текуће поправке и одржавање, економској класификацији 425100 – текуће поправке 
и одржавање  зграда и објеката,су недовољна за измирење обавеза по рачунима за геодетске услуге 
и за набавку материјала за водовод месне заједнице и дома културе  у МЗ Сиколе. 

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

Решење доставити : месној заједници Сиколе,Управи за трезор Експозитури  Неготин, 
Одељењу за буџет, финансије и локалну пореску администрацију и архиви Општинске управе 
општине Неготин.   
                                                 
Број: 401-402/2021-II/04                  
Дана: 15.09.2021. године                                                              
Н е г о т и н 

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



Број 34  Страна 1726                      „Службени лист општине Неготин“                         24.11.2021. 
 
Република  Србија 
ОПШТИНА НЕГОТИН 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН  
Број: 401-400/2021-II/04 
17.09.2021. 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 и 149/2020) 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% апропијације, раздео 5,  глава 2,  програм  4-развој 
туризма  1502, програмска активност -управљање развојем туризма 0001, функција 473 - туризам, 
позиција 192, економска класификација 423400 – услуге информисања,у износу од 70.000,00 
динара, за  3,35%, , 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 192, економска класификација 423400 – услуге информисања, у износу од 
70.000,00 динара, за  3,35%, , извор финансирања 01. 

           
           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  Туристичке 
организације општине Неготин за 2021.годину и то:  

- на позицији  194, економска класификација  425100 – текуће поправке и одржавање 
зграда и објеката, извор финансирања 01, 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 за  рад  Туристичке организације  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 Туристичке организације  општине Неготин, 
објавити у „Службеном листу општине Неготин“. 
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                                                                      О б р а з л о ж е њ е  
 

Чланом  61.  Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“,број: 54/2009, 73/2010,   
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 
103/2015,  99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 и 149/2020)  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 и програмској  активности –управљање развојем туризма 0001,  на позицији 194, 
економска класификација  425100 – текуће поправке и одржавање зграда и објеката,извор 
финансирања 01,нису предвиђена довољна средства за 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.  

      
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Број 34  Страна 1728                      „Службени лист општине Неготин“                         24.11.2021. 
 

На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“,број: 54/2009, 
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. 
закон,103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019,72/2019 и 149/2020) и члана 15. Одлуке о 
буџету општине Неготин за 2021. годину  (“Сл. лист општине Неготин”, број: 19/2020 и 10/2021),  
председник општине Неготин, д о н о с и 
 
       

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

 
I 

 
Из  средстава  утврђених  Одлуком о буџету општине Неготин за 2021.годину (“Сл. лист 

општине Неготин”, број: 19/2020), 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   1.800.000,00 
динара.  

 
II 

 
 Средства из става 1. овог решења распоређују се у оквиру раздела 5, програм 15-опште 
услуге локалне самоуправе 0602, програмска активност-функционисање локалне самоуправе и 
градских општина 0001, функција 130 – опште услуге, на позицији 74 – стални трошкови 
,економској класификацији  421400 –услуге комуникација. 
 

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: 401-440/2021-IV/04 од 06.10.2021. године за одобравањем додатних средстава за 
редован рад Општинске управе општине Неготин, одобравају се  додатна   средства у износу  од  
1.800.000,00  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 130 – опште 
услуге, планирана средства на позицији 74 – стални трошкови ,економској класификацији 421400 –
услуге комуникација,су недовољна  за  финансирање трошкова поште.  

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

решења. 
 

Решење  доставити: Управи за трезор Експозитури  Неготин, Одељењу за буџет, 
финансије и локалну пореску администрацију и архиви Општинске управе општине Неготин.   
                                                 
 
Број: 401-440/2021-II/04                  
Дана: 06.10.2021. године                                                              
Н е г о т и н 
 
 

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



24.11.2021.                      „Службени лист општине Неготин“                   Број  34 страна 1729 
 
 

На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“,број: 54/2009, 
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. 
закон,103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019,72/2019 и 149/2020) и члана 15. Одлуке о 
буџету општине Неготин за 2021. годину  (“Сл. лист општине Неготин”, број: 19/2020 и 10/2021),  
председник општине Неготин, д о н о с и 
 
       

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

 
I 

Из  средстава  утврђених  Одлуком о буџету општине Неготин за 2021.годину (“Сл. лист 
општине Неготин”, број: 19/2020 и 10/2021), у разделу 5- Општинска управа, програм 15-опште 
услуге локалне  самоуправе 0602, програмска активност – текућа буџетска резерва 0009, функција 
160 – опште јавне услуге некласификоване на другом месту, позиција 92, економска класификација 
499100 – средства резерве – текућа резерва, одобравају се средства у износу од   600.000,00 динара.  

 
II 

 
 Средства из става 1. овог решења распоређују се у оквиру раздела 5, програм 6-заштита 
животне средине  0401, програмска активност –управљање заштитом животне средине 
0001,функција 560 – заштита животне средине некласификована на другом месту,на позицији 143 – 
специјализоване услуге,економској класификацији 424900 – остале специјализоване услуге у 
износу од  600.000,00 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: 401-442/2021-IV/04 од 06.10.2021. године за одобравањем додатних средстава за 
редован рад Општинске управе општине Неготин, одобравају се  додатна   средства у износу  од 
600.000,00  динара из текуће  резерве.  

Одлуком о буџету општине Неготин за 2021.годину („Сл. лист општине Неготин“, број: 
19/2020 и 10/2021), у разделу 5, програму 6-заштита животне средине  0401, програмској 
активности –управљање заштитом животне средине 0001,функцији 560 – заштита животне средине 
некласификована на другом месту,нису планирана довољна средства на позицији 143 – 
специјализоване услуге,економској класификацији 424900 – остале специјализоване услуге, за 
чишћење дивљих депонија.  

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

решења. 
 

Решење  доставити: Управи за трезор Експозитури  Неготин, Одељењу за буџет, 
финансије и локалну пореску администрацију и архиви Општинске управе општине Неготин.   
                                                 
 
Број: 401-442/2021-II/04                  
Дана: 06.10.2021. године                                                              
Н е г о т и н 
 

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



Број 34  Страна 1730                      „Службени лист општине Неготин“                         24.11.2021. 
 

На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“,број: 54/2009, 
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. 
закон,103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019,72/2019 и 149/2020) и члана 15. Одлуке о 
буџету општине Неготин за 2021. годину  (“Сл. лист општине Неготин”, број: 19/2020 и 
10/2021),председник општине Неготин, д о н о с и 
        

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

 
I 

Из  средстава  утврђених  Одлуком о буџету општине Неготин за 2021.годину (“Сл. лист 
општине Неготин”, број: 19/2020 и 10/2021), у разделу 5- Општинска управа, програм 15-опште 
услуге локалне  самоуправе 0602, програмска активност – текућа буџетска резерва 0009, функција 
160 – опште јавне услуге некласификоване на другом месту, позиција 92, економска класификација 
499100 – средства резерве – текућа резерва,одобравају се средства у износу од   228.000,00 динара.  

                                                         
II 

 Средства из става 1. овог решења распоређују се у оквиру раздела 5, програм 15-опште 
услуге локалне самоуправе 0602, програмска активност-функционисање месних заједница 0602-
0002, функција 160 – опште јавне услуге некласификоване на другом месту,на позицији  245- услуге 
по уговору, економској класификацији 423900 – остале опште услуге, у износу од  по 228.000,00 
динара,за следеће месне заједнице на територији општине Неготин: 
Браћевац,Брестовац,Вратна,Душановац,Јабуковац,Карбулово,Кобишница,Ковилово,Плавна,Рогљево
,Смедовац,Тамнич,Трњане,Уровица,Црномасница и Чубра у износу од по 10.000,00 динара и 
Сиколе у износу од  68.000,00 динара што је укупан износ од 228.000,00 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 захтева месних заједница ,број: 401-441/2021-II/04 од 06.10.2021. године и 
Обавештења  председника  oпштине о доношењу решења из текуће  резерве за 2021. годину, број: 
401-441/2021-IV/04 од 06.10.2021. године, за одобравањем додатних средстава за редован рад 
месних заједница на територији  општине Неготин,одобравају се  додатна   средства у износу  од  
228.000,00  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 месних заједница 0602-0002, функцији 160 – опште јавне услуге 
некласификоване на другом месту,планирана средства на позицији 245- услуге по 
уговору,економској класификацији 423900 – остале опште услуге,су недовољна за плаћање 
чишћења амбуланти.  

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

Решење доставити: Месним заједницама:Браћевац, Брестовац,Вратна,  Душановац, 
Јабуковац, Карбулово, Кобишница, Ковилово, Плавна, Рогљево, Смедовац,  Тамнич, Трњане, 
Уровица, Црномасница, Чубра и Сиколе,Управи за трезор Експозитури  Неготин, Одељењу за 
буџет, финансије и локалну пореску администрацију и архиви Општинске управе општине 
Неготин.   
 
Број: 401-441/2021-II/04                  
Дана: 06.10.2021. године                                                              
Н е г о т и н 
 

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



24.11.2021.                      „Службени лист општине Неготин“                   Број  34 страна 1731 
 
      На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“,број: 54/2009, 
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. 
закон,103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019,72/2019 и 149/2020) и члана 15. Одлуке о 
буџету општине Неготин за 2021. годину  (“Сл. лист општине Неготин”, број: 19/2020 и 10/2021),  
председник општине Неготин, д о н о с и 
       

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

 
I 

 
Из  средстава  утврђених  Одлуком о буџету општине Неготин за 2021.годину (“Сл. лист 

општине Неготин”, број: 19/2020), у разделу 5- Општинска управа, програм 15-опште услуге 
локалне  самоуправе 0602, програмска активност – текућа буџетска резерва 0009, функција 160 – 
опште јавне услуге некласификоване на другом месту, позиција 92, економска класификација 
499100 – средства резерве – текућа резерва, одобравају се средства у износу од 100.000,00 динара.  

 
II 

 
 Средства из става 1. овог решења распоређују се у оквиру раздела 1, програм 16-
политички систем локалне самоуправе 2101,програмској активности- подршка раду извршних 
органа власти и скупштине  0003, функцији 160 – опште јавне услуге некласификповане на другом 
месту,на позицији 16 - услуге по уговору,економској класификацији 423400 – услуге 
информисања. 
 

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: 401-446/2021-IV/04 од 11.10.2021. године за одобравањем додатних средстава за 
редован рад Општинске управе општине Неготин, одобравају се  додатна   средства у износу  од  
100.000,00 динара из текуће  резерве.  

Одлуком о буџету општине Неготин за 2021.годину („Сл. лист општине Неготин“, број: 
19/2020 и 10/2021), у разделу 1, програму 16-политички систем локалне самоуправе 
2101,програмској активности- подршка раду извршних органа власти и скупштине  0003, функцији 
160 – опште јавне услуге некласификоване на другом месту, планирана средства на позицији 16 -  
услуге по уговору,економској класификацији 423400 – услуге информисања,су недовољна  за 
објављивање.  

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

решења. 
 

Решење  доставити: Управи за трезор Експозитури  Неготин, Одељењу за буџет, 
финансије и локалну пореску администрацију и архиви Општинске управе општине Неготин.   
                                                 
 
Број: 401-446/2021-II/04                  
Дана: 11.10.2021. године                                                              
Н е г о т и н 
 
 

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



Број 34  Страна 1732                      „Службени лист општине Неготин“                         24.11.2021. 
 

На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“,број: 54/2009, 
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. 
закон,103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019,72/2019 и 149/2020) и члана 15. Одлуке о 
буџету општине Неготин за 2021. годину  (“Сл. лист општине Неготин”, број: 19/2020 и 10/2021),  
председник општине Неготин, д о н о с и 
       

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

 
I 

 
Из  средстава  утврђених  Одлуком о буџету општине Неготин за 2021.годину (“Сл. лист 

општине Неготин”, број: 19/2020 и 10/2021), у разделу 5- Општинска управа, програм 15-опште 
услуге локалне  самоуправе 0602, програмска активност – текућа буџетска резерва 0009, функција 
160 – опште јавне услуге некласификоване на другом месту, позиција 92, економска класификација 
499100 – средства резерве – текућа резерва,одобравају се средства у износу од   3.000.000,00 
динара.  

 
II 

 
 Средства из става 1. овог решења распоређују се у оквиру раздела 5, програм 2-комуналне 
делатности 1102,програмска активност-зоохигијена  0004,функција 540 – заштита биљног и 
животињског света и крајолика,на позицији 140-новчане казне и пенали по решењу 
судова,економској класификацији  483100 – новчане казне и пенали по решењу судова. 
 

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: 401-447/2021-IV/04 од 12.10.2021. године за одобравањем додатних средстава за 
редован рад Општинске управе општине Неготин, одобравају се  додатна   средства у износу  од 
3.000.000,00  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 2-комуналне делатности 1102,програмској активности-
зоохигијена  0004,функцији 540 – заштита биљног и животињског света и крајолика, планирана 
средства на позицији 140-новчане казне и пенали по решењу судова,економској класификацији  
483100 – новчане казне и пенали по решењу судова,су недовољна за финансирање накнада 
нематеријалне штете настале услед уједа паса и мачака луталица.  

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

решења. 
 

Решење  доставити: Управи за трезор Експозитури  Неготин, Одељењу за буџет, 
финансије и локалну пореску администрацију и архиви Општинске управе општине Неготин.   
 
Број: 401-447/2021-II/04                  
Дана: 12.10.2021. године                                                              
Н е г о т и н 
 
 

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



24.11.2021.                      „Службени лист општине Неготин“                   Број  34 страна 1733 
 
Република  Србија 
ОПШТИНA НЕГОТИН 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН  
Број: 401-451/2021-II/04 
15.10.2021. 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 и 149/2020) 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 ОШ  “ВУК 

КАРАЏИЋ“ НЕГОТИН  У 2021.  ГОДИНИ 
 
I 

 Одобрава се промена апропријација основној школи “Вук Караџић” Неготин, у оквиру 
законом предвиђене могућности до 10 % апропријације,  за раздео 5. Програм 9-основно 
образовање и васпитање 2002, програмску активност - функционисање основних школа 2002-0001,  
функцију 912 – Основно образовање, позиције 164, извор финансирања 01,наменe – награде 
запосленима и остали посебни расходи,економска класификација 416100 –  награде запосленима и 
остали посебни расходи,  у износу од 30.000,00 динара,за 4,41 %,  за исплату трошкова превоза 
радника на посао и са посла. 
                                                                                      II 

 Промена апропријације односи се на промену у финансијском плану ОШ “Вук Караџић” 
Неготин     за 2021. годину тако што се умањује: 

- намена - награде запосленима и остали посебни расходи ,економска класификација 
416100  – награде запосленима и остали посебни расходи, за 4,41 %, 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 трошкова превоза радника на 
посао и са посла  и то за намену – накнаде трошкова за запослене,економској класификацији 
415100 – накнаде трошкова за запослене , у оквиру раздела,  програма, програмске активности и 
функције из става 1. овог решења. 
 
                                                                                     IV 
 За износ одобрене промене апропријација извршити промену у финансијском плану ОШ 
“Вук Караџић” Неготин. 
 

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

                        VI 

 Сагласност за промену апропријација ОШ “Вук Караџић” Неготин , објавити у 
„Службеном листу општине Неготин“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Број 34  Страна 1734                      „Службени лист општине Неготин“                         24.11.2021. 
 
 
                                                                         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 и 149/2020)  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 9-основно образовање и васпитање 2002, програмској 
активности - функционисање основних школа 2002-0001, функцији 912 – Основно образовање, на 
позицији 164, намени – накнаде трошкова за запослене,економској класификацији 415100 – 
накнаде трошкова за запослене, извор финансирања 01, нису предвиђена довољна средства за 
исплату трошкова превоза радника на посао  и са посла. 

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

решења. 
 

РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: ОШ “Вук Караџић” Неготин,Управи за трезор Експозитури 
Неготин, Одељењу за буџет, финансије и локалну пореску администрацију и архиви Општинске 
управе.  

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



24.11.2021.                      „Службени лист општине Неготин“                   Број  34 страна 1735 
 
Република  Србија 
ОПШТИНА НЕГОТИН 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН  
Број: 401-450/2021-II/04 
15.10.2021. 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 и 149/2020) 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 
МУЗЕЈУ КРАЈИНЕ  НЕГОТИН У 2021. ГОДИНИ 

 
I 

 
 Одобрава се промена апропријација Музеју Крајине Неготин, у оквиру  законом  
предвиђене  могућности, до 10% апропијације,  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 16.000,00 динара, економска 
класификација  424600 –услуге очувања животне средине,науке и геодетске услуге, у износу од 
5.000,00 динара и  економска класификација  424900 –остале специјализоване услуге у износу од 
12.000,00 динара,што је у укупном износу од  33.000,00 динара и позиција 234-
земљиште,економска класификација 541100-земљиште, у износу од 30.000,00 динара,извор 
финансирања 01, ради обезбеђења средстава за редован рад Музеја Крајине 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 16.000,00 динара, економска класификација  424600 –
услуге очувања животне средине,науке и геодетске услуге, у износу од 5.000,00 динара и  
економска класификација  424900 –остале специјализоване услуге у износу од 12.000,00 динара,за 
9,85 %,  и  
 - позиција 234-земљиште,економска класификација 541100-земљиште, у износу од 
30.000,00 динара, за 10%, извор финансирања 01. 

           
           III 
 

Износ  од  63.000,00   динара, преусмерава се за намене недовољно планиране Одлуком о 
буџету општине Неготин за 2021.годину,а  ради обезбеђења средстава  за рад  Музеја Крајине 
Неготин за 2021.годину и то:  

- на позицији 224- текуће поправке и одржавање, економска класификација  425100 – 
текуће поправке и одржавање зграда и објеката, у износу од 33.000,00 динара и  

- на позицији 225- материјал, економска класификација  426300 – материјали за 
образовање и усавршавање запослених , у износу од 12.000,00 динара  и економска класификација  
426400 – материјали за саобраћај , у износу од 18.000,00 динара,у укупном износу од 30.000,00 
динара,  извор финансирања 01, 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 распоређених средстава на 
одговарајућим позицијама Одлуке о буџету општине Неготин за 2021. годину  и  Финансијског 
плана за  рад  Музеја Крајине  Неготин за 2021. годину. 

V 

 
 О  реализацији  дате  сагласности стараће се Одељење за буџет,финансије и локалну 
пореску администрацију.                                                      
                                                      
                                                                                 VI 
 
 Сагласност за промену апропријација Музеја Крајине  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 и 149/2020) 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  3, програму  13-развој културе и информисања 1201, 
програмској активности- функционисање локалних установа културе 0001 , функцији 820 –услуге 
културе,  на позицији 224- текуће поправке и одржавање, економска класификација  425100 – 
текуће поправке и одржавање зграда и објеката и на позицији 225- материјал, економска 
класификација  426300 – материјали за образовање и усавршавање запослених  и економска 
класификација  426400 – материјали за саобраћај ,извор финансирања 01,нису предвиђена довољна 
средства за рад  Музеја Крајине  Неготин. 

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

решења. 
 

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

      
 

ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
Владимир Величковић, дипл. педагог физичке културе,с.р. 
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      На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“,број: 54/2009, 
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. 
закон,103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019,72/2019 и 149/2020) и члана 15. Одлуке о 
буџету општине Неготин за 2021. годину  (“Сл. лист општине Неготин”, број: 19/2020 и 10/2021),  
председник општине Неготин, д о н о с и 
 
       

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

 
I 

 
Из  средстава  утврђених  Одлуком о буџету општине Неготин за 2021.годину (“Сл. лист 

општине Неготин”, број: 19/2020 и 10/2021), у разделу 5- Општинска управа, програм 15-опште 
услуге локалне  самоуправе 0602, програмска активност – текућа буџетска резерва 0009, функција 
160 – опште јавне услуге некласификоване на другом месту, позиција 92, економска класификација 
499100 – средства резерве – текућа резерва,одобравају се средства у износу од   900.000,00 динара.  

 
II 

 
 Средства из става 1. овог решења распоређују се у оквиру раздела 5, програм 15-опште 
услуге локалне самоуправе 0602, програмска активност-функционисање локалне самоуправе и 
градских општина 0001, функција 130 – опште услуге,на позицији 76 –  услуге по уговору, 
економској класификацији  423100 – административне услуге. 
 

III 
 

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

IV 
 

 Решење  објавити у „Службеном листу општине Неготин“. 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

На основу Обавештења  председника  oпштине о доношењу решења из текуће  резерве за 
2021. годину, број: 401-454/2021-IV/04 од 18.10.2021. године за одобравањем додатних средстава за 
редован рад Општинске управе општине Неготин, одобравају се  додатна   средства у износу  од  
900.000,00   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 130 – опште 
услуге, планирана средства на позицији 76 –  услуге по уговору, економској класификацији 423100 
– административне услуге су недовољна  за исплату запосленима  ангажованим на привремено –
повременим пословима.  

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

решења. 
 

Решење  доставити: Управи за трезор Експозитури  Неготин, Одељењу за буџет, 
финансије и локалну пореску администрацију и архиви Општинске управе општине Неготин.   
                                                 
Број: 401-454/2021-II/04                  
Дана: 18.10.2021. године                                                              
Н е г о т и н 
 
 

ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
Владимир Величковић, дипл. педагог физичке културе,с.р. 
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На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“,број: 54/2009, 
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. 
закон,103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019,72/2019 и 149/2020) и члана 15. Одлуке о 
буџету општине Неготин за 2021. годину  (“Сл. лист општине Неготин”, број: 19/2020 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   384.000,00 динара.  

 
II 

 
 Средства из става 1. овог решења распоређују се у оквиру раздела 5, програм 3-локални 
економски развој 1501,програмска активност:унапређење привредног и инвестиционог амбијента 
0001, функција 474 – вишенаменски развојни пројекти,на позицији 127-услуге по 
уговору,економској класификацији  423500 –стручне услуге   у износу од  384.000,00  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: 401-464/2021-IV/04 од 19.10.2021. године за одобравањем додатних средстава за 
редован рад Општинске управе општине Неготин-донације, одобравају се  додатна   средства у 
износу  од 384.000,00   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 3-локални економски развој 1501,програмској 
активности-унапређење привредног и инвестиционог амбијента 0001, функцији 474 – 
вишенаменски развојни пројекти, планирана средства на позицији 127-услуге по 
уговору,економској класификацији  423500 –стручне услуге ,су недовољна за финансирање  
уградње сонде „Fish finder“  мaркe „Lowrence2 4x“ са ГПС-ом на пловило –речни брод са 
снимањем трасе речног дна,са израдом подлоге за ГИС апликацију,као и обуком лица за руковање, 
у оквиру програма прекограничне сарадње Бугарска-Србија.  

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

решења. 
 

Решење  доставити: Управи за трезор Експозитури  Неготин, Одељењу за буџет, 
финансије и локалну пореску администрацију и архиви Општинске управе општине Неготин.   
                                                 
Број: 401-464/2021-II/04                  
Дана: 19.10.2021. године                                                              
Н е г о т и н 
 

ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
Владимир Величковић, дипл. педагог физичке културе,с.р. 
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      На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“,број: 54/2009, 
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. 
закон,103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019,72/2019 и 149/2020) и члана 15. Одлуке о 
буџету општине Неготин за 2021. годину  (“Сл. лист општине Неготин”, број: 19/2020 и 
10/2021),председник општине Неготин, д о н о с и 
        

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

 
I 

Из  средстава  утврђених  Одлуком о буџету општине Неготин за 2021.годину (“Сл. лист 
општине Неготин”, број: 19/2020), у разделу 5- Општинска управа, програм 15-опште услуге 
локалне  самоуправе 0602, програмска активност – текућа буџетска резерва 0009, функција 160 – 
опште јавне услуге некласификоване на другом месту, позиција 92, економска класификација 
499100 – средства резерве – текућа резерва,одобравају се средства у износу од   70.000,00 динара.  

                                                          
II 

 Средства из става 1. овог решења распоређују се у оквиру раздела 5, програм 15-опште 
услуге локалне самоуправе 0602, програмска активност-функционисање месних заједница 0602-
0002, функција 160 – опште јавне услуге некласификоване на другом месту,на позицији 244- 
стални трошкови, економској класификацији на четвртом нивоу конта 421200 –енергетске 
услуге,месној заједници Душановац   за измирење обавеза  по рачунима. 
  

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

IV 
 Решење  објавити у „Службеном листу општине Неготин“. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

На основу захтева МЗ Душановац, број: 401-465/2021-II/04 од 19.10.2021. године и  
Обавештења  председника  oпштине о доношењу решења из текуће  резерве за 2021. годину, број: 
401-465/2021-IV/04 од 19.10.2021. године, за одобравањем додатних средстава за редован рад 
месне заједнице Душановац ,одобравају се  додатна   средства за измирење обавеза по рачунима  из 
текуће  резерве,на  економској класификацији на четвртом нивоу конта 421200 –енергетске услуге, 
у износу од 70.000,00 динара. 

Одлуком о буџету општине Неготин за 2021.годину (“Сл. лист општине Неготин”, број: 
19/2020 и 10/2021),у разделу 5, програму 15-опште услуге локалне самоуправе 0602, програмској 
активности-функционисање месних заједница 0602-0002, функцији 160 – опште јавне услуге 
некласификоване на другом месту,планирана средства на позицији 244- стални 
трошкови,економској класификацији на четвртом нивоу конта 421200 –енергетске услуге,су 
недовољна за измирење обавеза  по рачунима  у МЗ Душановац. 

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

решења. 
 

Решење доставити : месној заједници Душановац,Управи за трезор Експозитури  
Неготин, Одељењу за буџет, финансије и локалну пореску администрацију и архиви Општинске 
управе општине Неготин.   
 
Број: 401-465/2021-II/04                  
Дана:19.10.2021. године                                                              
Н е г о т и н 
 

ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
Владимир Величковић, дипл. педагог физичке културе,с.р. 
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На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“,број: 54/2009, 
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. 
закон,103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019,72/2019 и 149/2020) и члана 15. Одлуке о 
буџету општине Неготин за 2021. годину  (“Сл. лист општине Неготин”, број: 19/2020 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  350.000,00 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 350.000,00 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: 401-474/2021-IV/04 од 27.10.2021. године за одобравањем додатних средстава за 
редован рад Општинске управе општине Неготин, одобравају се  додатна   средства у износу  од  
350.000,00 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.   
                                                 
 
Број: 401-474/2021-II/04                  
Дана: 27.10.2021. године                                                              
Н е г о т и н 

ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
Владимир Величковић, дипл. педагог физичке културе,с.р. 
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Република  Србија 
ОПШТИНА НЕГОТИН 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН  
Број: 401-489/2021-II/04 
01.11.2021. 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 и 149/2020) 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 

СКУПШТИНИ  ОПШТИНЕ НЕГОТИН  У 2021. ГОДИНИ 
 
I 

 Одобрава се промена апропријација Скупштини  општине Неготин, у оквиру  законом  
предвиђене  могућности,до 10 % апропријације,  раздео 1- Скупштина  општине,  програм   16– 
политички систем локалне самоуправе  2101, програмска активност – функционисање скупштине    
0001, функција 111– извршни и законодавни органи, позиција 4- накнаде трошкова за запослене, 
економска класификација 415100- накнаде трошкова за запослене , у износу од  20.000,00 динара, 
позиција 9- материјал, економска класификација 426100- административни материјал, у износу од  
48.000,00 динара,  позиција 10- накнаде за социјалну заштиту из буџета, економска класификација 
472700- накнаде из буџета за образовање,културу,науку и спорт, у износу од  80.000,00 динара,    
извор  финансирања 01, ради обезбеђења средстава за редован рад Скупштине  општине Неготин. 

 
II 

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

 - позиција 4- накнаде трошкова за запослене, економска класификација 415100- накнаде 
трошкова за запослене , у износу од  20.000,00 динара,  за 10 %,  

 - позиција 9- материјал, економска класификација 426100- административни материјал, у 
износу од  48.000,00 динара, за 7,38 % и  

- позиција 10- накнаде за социјалну заштиту из буџета, економска класификација 472700- 
накнаде из буџета за образовање,културу,науку и спорт, у износу од  80.000,00 динара, за 10 % 
извор  финансирања 01.    

 
            III 

Износ  од  148.000,00   динара, преусмерава се за намене недовољно планиране Одлуком о 
буџету општине Неготин за 2021.годину, а ради обезбеђења средстава   за редован рад Скупштине  
општине Неготин  и то на позицији 11-дотације невладиним организацијама ,економска 
класификација 481900- дотације  осталим непрофитним институцијама (политичке странке-за 
редован рад странака које имају одборнике  у СО Неготин и изборне активности), 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 Скупштине  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 Скупштини  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 и 149/2020) )  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  1- Скупштина  општине,  програму   16– политички систем локалне 
самоуправе  2101, програмске активности – функционисање скупштине  0001, функцији 111– 
извршни и законодавни органи, на позицији 11-дотације невладиним организацијама, нису 
предвиђена  довољна средства  за спровођење  активности политичких странака,у износу од  
148.000,00   динара, извор финансирања 01. 

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

решења. 
 

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

     
ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

Владимир Величковић, дипл. педагог физичке културе,с.р. 
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На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“,број: 54/2009, 
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. 
закон,103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019,72/2019 и 149/2020) и члана 15. Одлуке о 
буџету општине Неготин за 2021. годину  (“Сл. лист општине Неготин”, број: 19/2020 и 10/2021),  
председник општине Неготин, д о н о с и 
       

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

 
I 

Из  средстава  утврђених  Одлуком о буџету општине Неготин за 2021.годину (“Сл. лист 
општине Неготин”, број: 19/2020 и 10/2021), у разделу 5- Општинска управа, програм 15-опште 
услуге локалне  самоуправе 0602, програмска активност – текућа буџетска резерва 0009, функција 
160 – опште јавне услуге некласификоване на другом месту, позиција 92, економска класификација 
499100 – средства резерве – текућа резерва, одобравају се средства у износу од 152.000,00 динара.  

 
II 

 Средства из става 1. овог решења распоређују се у оквиру раздела 1, програм 16-
политички систем локалне самоуправе 2101,програмској активности- функционисање скупштине  
0001, функцији 111– извршни и законодавни органи,на позицији 11 - дотације невладиним 
организацијама, економској класификацији 481900- дотације  осталим непрофитним институцијама 
(политичке странке-за редован рад странака које имају одборнике  у СО Неготин и изборне 
активности). 
 

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: 401-490/2021-IV/04 од 01.11.2021. године за одобравањем додатних средстава за 
редован рад Скупштине  општине Неготин, одобравају се  додатна   средства у износу  од  
152.000,00  динара из текуће  резерве.  

Одлуком о буџету општине Неготин за 2021.годину („Сл. лист општине Неготин“, број: 
19/2020 и 10/2021), у разделу 1, програму 16-политички систем локалне самоуправе 
2101,програмској активности-  функционисање скупштине  0001, функцији 111– извршни и 
законодавни органи, планирана средства на позицији 11 - дотације невладиним организацијама, 
економској класификацији 481900- дотације  осталим непрофитним институцијама (политичке 
странке-за редован рад странака које имају одборнике  у СО Неготин и изборне активности),су 
недовољна  за спровођење  активности политичких странака.  

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

решења. 
 

Решење  доставити: Управи за трезор Експозитури  Неготин, Одељењу за буџет, 
финансије и локалну пореску администрацију и архиви Општинске управе општине Неготин.   
                                                 
Број: 401-490/2021-II/04                  
Дана: 01.11.2021. године                                                              
Н е г о т и н 
 
 

ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
Владимир Величковић, дипл. педагог физичке културе,с.р. 
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      На основу члана 61. став 12. и 13. Закона о буџетском систему („Службени гласник 
РС“,број: 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 
68/2015 – др. закон,103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019,72/2019 и 149/2020),члана 44. 
тачка 3. и 5. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/2007,83/2014-др. 
закон,101/2016-др. закон и 47/2018), члана 65. став 1. тачка 3. и  9.  Статута општине Неготин 
(„Службени лист општине Неготин“број:4/2019) 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  ПРЕНОСУ  СРЕДСТАВА У  ТЕКУЋУ  РЕЗЕРВУ 

 
I 

 
Средства  утврђена Одлуком о буџету општине Неготин за 2021. годину  (“Сл. лист 

општине Неготин”, број: 19/2020 и 10/2021), пренети у текућу резерву, раздео 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.  

 
II 

 
 Средства планирана на следећој позицији неће се извршити у току 2021. године: 
- из раздела 5-Општинска управа, програма 15-опште услуге локалне самоуправе 0602,програмске  
активности: сервисирање јавног дуга 0003, функција 170 – трансакције јавног дуга,  позиције 98, 
економска  класификација 444000 – пратећи трошкови задуживања  пренети  у текућу резерву  
5.600.000,00 динара. 

III 
 

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

IV 
 
 Решење  ступа на снагу даном доношења и објавити 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 15- опште услуге локалне самоуправе 0602,програмској  
активности: сервисирање јавног дуга 0003, функција 170 – трансакције јавног дуга, планирана су 
средства на  позицији 98-пратећи трошкови задуживања,  економска  класификацији 444300 – таксе 
које проистичу из задуживања у износу од  5.600.000,00 динара. 

  Средстава предвиђена за пратеће трошкове задуживања су већа од потребних средстава  
за те намене до краја године, из тог разлога  потребно је средства са позиције  98, економске  
класификације 444300 – таксе које проистичу из задуживања, пренети  у текућу резерву у износу 
од  5.600.000,00 динара. 

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

Решење  доставити: Управи за трезор Експозитури  Неготин, Одељењу за буџет, 
финансије и локалну пореску администрацију и архиви Општинске управе општине Неготин.   
                                                 
Број: 401-491/2021-II/04                  
Дана: 01.11.2021. године                                                              
Н е г о т и н 
 

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

 



24.11.2021.                      „Службени лист општине Неготин“                   Број  34 страна 1745 
 

На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“,број: 54/2009, 
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. 
закон,103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019,72/2019 и 149/2020) и члана 15. Одлуке о 
буџету општине Неготин за 2021. годину  (“Сл. лист општине Неготин”, број: 19/2020 и 10/2021),  
председник општине Неготин, д о н о с и 
       

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

 
I 

Из  средстава  утврђених  Одлуком о буџету општине Неготин за 2021.годину (“Сл. лист 
општине Неготин”, број: 19/2020 и 10/2021), у разделу 5- Општинска управа, програм 15-опште 
услуге локалне  самоуправе 0602, програмска активност – текућа буџетска резерва 0009, функција 
160 – опште јавне услуге некласификоване на другом месту, позиција 92, економска класификација 
499100 – средства резерве – текућа резерва, одобравају се средства у износу од   220.000,00 динара 
Техничкој школи Неготин. 
   

II 
 Средства из става 1. овог решења распоређују се у оквиру раздела 5, програма  10 – средње  
образовање  и васпитање 2003, програмске активности – функционисање средњих школа 2003-
0001, функције 920 – средње образовање,  на позицији 165, економска класификација 463100- 
текући трансфери осталим нивоима власти, код корисника, и то на економску класификацију 
511300-капитално одржавање зграда и објеката износ од 205.000,00 динара и износ од 15.000,00 
дин. на економску класификацију 511400 – пројектно планирање, за  реализацију пројекта „Замена 
фасадне столарије, фаза 1“, а на основу захтева Техничке школе  Неготин, број:401-497/2021-II/04 
од 05.11.2021. године.  

    
III 

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

IV 
 Решење  објавити у „Службеном листу општине Неготин“. 
                        

О б р а з л о ж е њ е 
 

На   основу  захтева Техничке школе  Неготин, број:401-497/2021-II/04 од 05.11.2021. 
године, Обавештења Министарста просвете, науке и технолошког развоја број: 451-02-01404/2021-
17 од 25.10.2021. године   и  Обавештења  председнику  oпштине о доношењу решења из текуће  
резерве за 2021. годину, број:401-497/2021-IV/04 од 05.11.2021. године за одобравањем додатних 
средстава за реализацију пројекта Техничке школе  Неготин, одобравају се додатна средства у 
износу од  220.000,00  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 на економској класификацији  511300-капитално одржавање зграда и објеката и 511400-
пројектно планирање, нису планирана   средства у 2021. години за реализацију пројекта „Замена 
фасадне столарије, фаза 1“. 

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

Решење доставити: Техничкој школи  Неготин, Управи за трезор Експозитури Неготин, 
Одељењу за буџет, финансије и локалну пореску администрацију и архиви Општинске управе 
општине Неготин.   
 
Број: 401-497/2021-II/04                  
Дана: 05.11.2021. године                                                              
Н е г о т и н 

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



Број 34  Страна 1746                      „Службени лист општине Неготин“                         24.11.2021. 
 
             На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“,број: 54/2009, 
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. 
закон,103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019,72/2019 и 149/2020) и члана 15. Одлуке о 
буџету општине Неготин за 2021. годину  (“Сл. лист општине Неготин”, број: 19/2020 и 10/2021),  
председник општине Неготин, д о н о с и 
  

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

 
I 

                    Из  средстава  утврђених  Одлуком о буџету општине Неготин за 2021.годину (“Сл. лист 
општине Неготин”, број: 19/2020 и 10/2021), у разделу 5- Општинска управа, програм 15-опште 
услуге локалне  самоуправе 0602, програмска активност – текућа буџетска резерва 0009, функција 
160 – опште јавне услуге некласификоване на другом месту, позиција 92, економска класификација 
499100 – средства резерве – текућа резерва, одобравају се средства у износу од 465.000,00 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 511300-
капитално одржавање зграда и објеката износ од 450.000,00 динара и на економску класификацију 
511400-пројектно планирање 15.000,00 динара, за реализацију пројекта „Радови на инвестиционом 
одржавању – замена унутрашње столарије“, а на основу захтева основне школе „Хајдук Вељко“ 
Штубик број: 401-498/2021-II/04 од 05.11.2021.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:401-498/2021-II/04 од 
05.11.2021.године, Обавештења Министарства просвете, науке и технолошког развоја број: 451-02-
01423/2021-17 и Обавештења  председнику  oпштине о доношењу решења из текуће  резерве за 
2021. годину, број: 401-498/2021-IV/04 од 05.11.2021. године, одобравају се додатна средства у 
износу од 465.000,00 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 511300-капитално одржавање зграда и 
објеката и економској класификацији 511400-пројектно планирање, нису планирана довољна 
финансијска средства у 2021. години  за  реализацију пројекта „Радови на инвестиционом 
одржавању – замена унутрашње столарије“. 

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.   
 
Број: 401-498/2021-II/04                  
Дана: 05.11.2021. године                                                              
Н е г о т и н 

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

              



24.11.2021.                      „Службени лист општине Неготин“                   Број  34 страна 1747 
 
      На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“,број: 54/2009, 
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. 
закон,103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019,72/2019 и 149/2020) и члана 15. Одлуке о 
буџету општине Неготин за 2021. годину  (“Сл. лист општине Неготин”, број: 19/2020 и 10/2021),  
председник општине Неготин, д о н о с и 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ  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 неквалификоване на другом месту , позиција 92, економска 
класификација 499100 – средства резерве – текућа резерва, одобравају се средства у износу од 
4.000.000,00 динара Скупштини општине Неготин. 

 
II 

Средства из става 1. овог решења распоређују се у оквиру раздела 1-Скупштина општине, 
програм 16-политички систем локалне самоуправе 2101, програмска активност – подршка раду 
извршних органа власти и скупштине 0003, функција 160 – опште јанве услуге неквалификоване на 
другом месту, позицију 16, економска класификација 423500 – стручне услуге, у износу од 
4.000.000,00 динара.   
 

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

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

О б р а з л о ж е њ е 
 

На основу Обавештења  председнику  oпштине о доношењу решења из текуће  резерве за 
2021. годину, број: 401-496/2021-IV/04 од 04.11.2021. године за одобравањем додатних средстава за 
редован рад Скупштине општине Неготин-локални избори, одобравају се додатна средства у 
износу од 4.000.000,00 динара.  

Одлуком о буџету општине Неготин за 2021.годину („Сл. лист општине Неготин“, број: 
19/2020 и 10/2021), у разделу 1-Скупштина општине, програм 16-политички систем локалне 
самоуправе 2101, програмска активност – подршка раду извршних органа власти и скупштине 
0003, функција 160 – опште јанве услуге неквалификоване на другом месту, планирана су средства 
на  позицији 16, економска класификација 423500 – стручне услуге, недовољна за спровођење 
локалних избора. 
 

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

Решење  доставити: Управи за трезор Експозитури  Неготин, Одељењу за буџет, 
финансије и локалну пореску администрацију и архиви Општинске управе општине Неготин.   
                                                 
Број: 401-496/2021-II/04                  
Дана:04.11.2021. године                                                              
Н е г о т и н 
 
 

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

 



Број 34  Страна 1748                      „Службени лист општине Неготин“                         24.11.2021. 
 

На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број: 54/2009, 
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. 
закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019,72/2019 и 149/2020) и члана 15. Одлуке о 
буџету општине Неготин за 2021. годину  (“Сл. лист општине Неготин”, број: 19/2020 и 10/2021),  
председник општине Неготин, д о н о с и 
 

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

 
I 

 
Из  средстава  утврђених  Одлуком о буџету општине Неготин за 2021.годину (“Сл. лист 

општине Неготин”, број: 19/2020 и 10/2021), у разделу 5- Општинска управа, програм 15-опште 
услуге локалне  самоуправе 0602, програмска активност – текућа буџетска резерва 0009, функција 
160 – опште јавне услуге некласификоване на другом месту, позиција 92, економска класификација 
499100 – средства резерве – текућа резерва, одобравају се средства у износу од   320.000,00 динара.  

 
II 

 
 Средства из става 1. овог решења распоређују се у оквиру раздела 5, програм 15-опште 
услуге локалне самоуправе 0602, програмска активност-функционисање локалне самоуправе и 
градских општина 0001, функција 130 – опште услуге, на позицију 74 – стални трошкови, 
економску класификацију  421300–комуналне услуге износ од 60.000,00 динара и на позицију 79 – 
материјал, економску класификацију 426100-административни материјал 260.000,00 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  председнику  oпштине о доношењу решења из текуће  резерве за 
2021. годину, број: 401-503/2021-IV/04 од 10.11.2021. године за одобравањем додатних средстава за 
редован рад Општинске управе општине Неготин, одобравају се  додатна   средства у износу  од  
320.000,00  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 130 – опште 
услуге, планирана средства на позицији 74 – стални трошкови, економској класификацији 421300 –
комуналне услуге и на позицији 79 – материјал, економској класификацији 426100 – 
административни материјал, недовољна су за финансирање трошкова комуналних услуга и 
административног материјала. 

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

Решење  доставити: Управи за трезор Експозитури  Неготин, Одељењу за буџет, 
финансије и локалну пореску администрацију и архиви Општинске управе општине Неготин.   
                                                 
Број: 401-503/2021-II/04                  
Дана: 10.11.2021. године                                                              
Н е г о т и н 
 
 
 

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

              



24.11.2021.                      „Службени лист општине Неготин“                   Број  34 страна 1749 
 
      На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број: 54/2009, 
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. 
закон,103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019,72/2019 и 149/2020) и члана 15. Одлуке о 
буџету општине Неготин за 2021. годину  (“Сл. лист општине Неготин”, број: 19/2020 и 10/2021),  
председник општине Неготин, д о н о с и 
       

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

 
I 

 
Из  средстава  утврђених  Одлуком о буџету општине Неготин за 2021.годину (“Сл. лист 

општине Неготин”, број: 19/2020 и 10/2021), у разделу 5- Општинска управа, програм 15-опште 
услуге локалне  самоуправе 0602, програмска активност – текућа буџетска резерва 0009, функција 
160 – опште јавне услуге некласификоване на другом месту, позиција 92, економска класификација 
499100 – средства резерве – текућа резерва, одобравају се средства у износу од   77.000,00 динара.  

 
II 

 
 Средства из става 1. овог решења распоређују се у оквиру раздела 5-Општинска управа,  
програм   15–опште услуге локалне самоуправе 0602, пројекат „Дечије игралиште у насељу Вељко 
Влаховић на к.п. бр.5251/4 КО Неготин 5009, функција 620–развој заједнице, позиција 148/4-зграде 
и грађевински објекти, економска класификација 511300-капитално одржавање зграда и објеката. 
 

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  председнику  oпштине о доношењу решења из текуће  резерве за 
2021. годину, број: 401-504/2021-IV/04 од 10.11.2021. године за одобравањем додатних средстава за 
реализацију  пројекта „Дечије игралиште у насељу Вељко Влаховић на к.п. бр.5251/4 КО Неготин 
5009, одобравају се  додатна   средства у износу  од  77.000,00  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, пројекат 
„Дечије игралиште у насељу Вељко Влаховић на к.п. бр.5251/4 КО Неготин 5009, нису планирана 
довољна средства за реализацију овог пројекта. 

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

Решење  доставити: Управи за трезор Експозитури  Неготин, Одељењу за буџет, 
финансије и локалну пореску администрацију и архиви Општинске управе општине Неготин.   
                                                 
 
Број: 401-504/2021-II/04                  
Дана: 10.11.2021. године                                                              
Н е г о т и н 
 
 
 

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

              
 
 
 



Број 34  Страна 1750                      „Службени лист општине Неготин“                         24.11.2021. 
 
      На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“,број: 54/2009, 
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. 
закон,103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019,72/2019 и 149/2020) и члана 15. Одлуке о 
буџету општине Неготин за 2021. годину  (“Сл. лист општине Неготин”, број: 19/2020 и 10/2021),  
председник општине Неготин, д о н о с и 
        

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

 
I 

Из  средстава  утврђених  Одлуком о буџету општине Неготин за 2021.годину (“Сл. лист 
општине Неготин”, број: 19/2020 и 10/2021), у разделу 5- Општинска управа, програм 15-опште 
услуге локалне  самоуправе 0602, програмска активност – текућа буџетска резерва 0009, функција 
160 – опште јавне услуге некласификоване на другом месту, позиција 92, економска класификација 
499100 – средства резерве – текућа резерва, одобравају се средства у износу од   77.000,00 динара 
месној заједници Сиколе. 

 
II 

 Средства из става 1. овог решења распоређују се у оквиру раздела 5, програм 15-опште 
услуге локалне самоуправе 0602, програмска активност-функционисање месних заједница 0602-
0002, функција 160 – опште јавне услуге некласификоване на другом месту, на позицију 246-
специјализоване услуге, економску класификацију 424900-остале специјализоване услуге износ од 
75.000,00 динара и на позицију 247-текуће поправке и одржавање, економску класификацију 
425100-текуће поправке и одржавање зграда и објеката 2.000,00 динара, ради прикључења на 
систем снабдевања за рад хлоринатора и текуће поправке на водоводу месне заједнице и Дома 
културе. 
  

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  председнику  oпштине о доношењу решења из текуће  резерве за 
2021. годину, број: 401-469/2021-IV/04 од 12.11.2021. године, за одобравањем додатних средстава 
за редован рад месне заједнице Сиколе, одобравају се  додатна  средства ради прикључења на 
систем снабдевања за рад Хлоринатора и текуће поправке на водоводу месне заједнице и Дома 
културе. 
             Одлуком о буџету општине Неготин за 2021.годину (“Сл. лист општине Неготин”, број: 
19/2020 и 10/2021), у разделу 5, програму 15-опште услуге локалне самоуправе 0602, програмској 
активности-функционисање месних заједница 0602-0002, функцији 160 – опште јавне услуге 
некласификоване на другом месту, планирана средства, на позицији 246-специјализоване услуге, 
економској класификацији 424900-остале специјализоване услуге и на позицији 247-текуће 
поправке и одржавање, економској класификацији 425100-текуће поправке и одржавање зграда и 
објеката, нису довољна за ове намене. 

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

Решење доставити: месној заједници Сиколе, Управи за трезор Експозитури  Неготин, 
Одељењу за буџет, финансије и локалну пореску администрацију и архиви Општинске управе 
општине Неготин.   

 
Број: 401-469/2021-II/04                  
Дана: 12.11.2021. године                                                              
Н е г о т и н 
 
 

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



24.11.2021.                      „Службени лист општине Неготин“                   Број  34 страна 1751 
 
      На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“,број: 54/2009, 
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. 
закон,103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019,72/2019 и 149/2020) и члана 15. Одлуке о 
буџету општине Неготин за 2021. годину  (“Сл. лист општине Неготин”, број: 19/2020 и 10/2021),  
председник општине Неготин, д о н о с и 
  

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

 
I 

Из  средстава  утврђених  Одлуком о буџету општине Неготин за 2021.годину (“Сл. лист 
општине Неготин”, број: 19/2020 и 10/2021), у разделу 5- Општинска управа, програм 15-опште 
услуге локалне  самоуправе 0602, програмска активност – текућа буџетска резерва 0009, функција 
160 – опште јавне услуге некласификоване на другом месту, позиција 92, економска класификација 
499100 – средства резерве – текућа резерва, одобравају се средства у износу од   62.000,00 динара 
месној заједници Кобишница. 

 
II 

 Средства из става 1. овог решења распоређују се у оквиру раздела 5, програм 15-опште 
услуге локалне самоуправе 0602, програмска активност-функционисање месних заједница 0602-
0002, функција 160–опште јавне услуге некласификоване на другом месту, на позицију 247- текуће 
поправке и одржавање, економску класификацију на шестом нивоу конта 425115–радови на 
водоводу и канализацији, за измирење обавеза  по рачуну број: 21-RN022000531 од 07.09.2021. 
године, рачуну број: 21-RN022000576 од 04.10.2021. године и рачуну број: 21-RN022000635 од 
04.11.2021. године. 
 

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

IV 
 Решење  објавити у „Службеном листу општине Неготин“. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

На основу захтева МЗ Кобишница, број: 401-499/2021-II/04 од 08.11.2021. године и 
Обавештења  председнику  oпштине о доношењу решења из текуће  резерве за 2021. годину, број: 
401-499/2021-IV/04 од 12.11.2021. године,за одобравањем додатних средстава за редован рад месне 
заједнице Кобишница, одобравају се  додатна   средства за измирење обавеза по рачунима за  
одржавање водовода у МЗ Кобишница из текуће  резерве, на  економској класификацији  425115 – 
радови на водоводу и канализацији. 

Одлуком о буџету општине Неготин за 2021.годину (“Сл. лист општине Неготин”, број: 
19/2020 и 10/2021), у разделу 5, програму 15-опште услуге локалне самоуправе 0602, програмској 
активности-функционисање месних заједница 0602-0002, функцији 160–опште јавне услуге 
некласификоване на другом месту, планирана средства на позицији 247-текуће поправке и 
одржавање, економској класификацији 425115–радови на водоводу и канализацији, су недовољна 
за измирење обавеза   по рачуну број: 21-RN022000531 од 07.09.2021. године, рачуну број: 21-
RN022000576 од 04.10.2021. године и рачуну број: 21-RN022000635 од 04.11.2021. године  за 
одржавање водовода у МЗ Кобишница. 

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

Решење доставити : месној заједници Кобишница, Управи за трезор експозитури  
Неготин, Одељењу за буџет, финансије и локалну пореску администрацију и архиви Општинске 
управе општине Неготин.   
Број: 401-499/2021-II/04                  
Дана: 12.11.2021. године                                                              
Н е г о т и н 
 
 

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



Број 34  Страна 1752                      „Службени лист општине Неготин“                         24.11.2021. 
 

На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“,број: 54/2009, 
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. 
закон,103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019,72/2019 и 149/2020) и члана 15. Одлуке о 
буџету општине Неготин за 2021. годину  (“Сл. лист општине Неготин”, број: 19/2020 и 10/2021),  
председник општине Неготин, д о н о с и 
        

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

 
I 

                    Из  средстава  утврђених  Одлуком о буџету општине Неготин за 2021.годину (“Сл. лист 
општине Неготин”, број: 19/2020 и 10/2021), у разделу 5- Општинска управа, програм 15-опште 
услуге локалне  самоуправе 0602, програмска активност – текућа буџетска резерва 0009, функција 
160–опште јавне услуге некласификоване на другом месту, позиција 92, економска класификација 
499100 – средства резерве – текућа резерва, одобравају се средства у износу од 74.000,00 динара 
Основној школи „12. септембар”   Неготин. 

       
II 

 Средства из става 1. овог решења распоређују се у оквиру раздела 5, програма  9 – основно 
образовање  и васпитање 2002, програмске активности – функционисање основних школа 2002-
0001, функције 912–основно образовање,  на позицију 164, економску класификацију 463100- 
текући трансфери осталим нивоима власти, код корисника, на економској класификацији 415100-
накнаде трошкова за запослене износ од 44.000,00 динара, економској класификацији 421100-
трошкови платног промета и банкарских услуга 10.000,00 динара, економској класификацији 
423300-услуге образовања и усавршавања запослених 10.000,00 динара и на економској 
класификацији 426600-материјал за образовање, културу и спорт износ од 10.000,00 динара, по 
захтеву број: 401-514/2021-II/04 од 16.11.2021.године. 

    
III 

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

IV 
 Решење  објавити у „Службеном листу општине Неготин“. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

На   основу  захтева  Основне школе „12. септембар” Неготин, број: 401-514/2021-II/04 од 
16.11.2021.године и Обавештења  председнику  oпштине о доношењу решења из текуће  резерве за 
2021. годину, број: 401-514/2021-IV/04 од 16.11.2021. године, одобравају се додатна средства у 
износу од 74.000,00 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 415100-накнаде трошкова за запослене, 
економској класификацији 421100-трошкови платног промета и банкарских услуга, економској 
класификацији 423300-услуге образовања и усавршавања запослених  и на економској 
класификацији 426600-материјал за образовање, културу и спорт, нису планирана довољна 
финансијска средства у 2021. години  за ове намене. 

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

Решење доставити: Основној школи „12. септембар”                            Неготин, Управи за 
трезор експозитури Неготин, Одељењу за буџет, финансије и локалну пореску администрацију и 
архиви Општинске управе општине Неготин.   
Број: 401-514/2021-II/04                  
Дана: 16.11.2021. године                                                              
Н е г о т и н 
 

ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
Владимир Величковић, дипл. педагог физичке културе,с.р. 
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Република  Србија 
ОПШТИНА НЕГОТИН 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН  
Број: 401-515/2021-II/04 
16.11.2021. 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 и 149/2020) 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, раздео 5,  глава 2,  програм  4-развој туризма  1502, функција 
473-туризам, пројекат-остали пројекти из области туризма 7005, позиција 210, економска 
класификација 423900–остале опште услуге, у износу од 121.000,00 динара, извор финансирања 07, 
ради обезбеђења средстава за реализацију Програма управљање спомеником природе „Тунелска 
пећина Прераст у кањону Замне“, а на основу Уговора са Министарством заштите животне 
средине број: 401-00-341/21-04 од 23.03.2021.године. 
 

            II 
 Измена апропријација ће се извршити умањењем позиције Одлуке о буџету општине 
Неготин за 2021.годину, и то: 
   - позиција 210, економска класификација 423900 – остале опште услуге, у износу од 
121.000,00 динара, извор финансирања 07. 

           
           III 

Износ  од  121.000,00   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 нове позиције:  

- на позицију  209/2, економску класификацију  411100–плате, додаци и накнаде 
запослених износ од 103.000,00 динара, извор финансирања 07, у оквиру раздела, главе, програма, 
пројекта и функције из става 1. овог решења 

-на позицију 209/3 износ од 18.000,00 динара, од тога на економску класификацију 412100-
допринос за пензијско и инвалидско осигурање износ од 12.000,00 динара и на економску 
класификацију 412200-допринос за здравствено осигурање 6.000,00 динара, извор финансирања 07, 
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.                                                      
                                                        
                                                                                  VI 
 Сагласност за промену апропријација Туристичке организације  општине Неготин, 
објавити у „Службеном листу општине Неготин“. 
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                                                                      О б р а з л о ж е њ е  
 

Чланом  61.  Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“,број: 54/2009, 73/2010,   
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 
103/2015,  99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 и 149/2020)  регулисано је да се у току 
године преусмеравање апропријацијe одобрене на име одређеног расхода и издатка из осталих 
извора могу  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  2, програму 4-развој туризма  1502, функцији 473–
туризам, пројекат-остали пројекти из области туризма 7005, нису планирана средства и позиције 
209/2 економска класификација 411100-плате, додаци и накнаде запослених и 209/3 економска 
класификација 412100-допринос за пензијско и инвалидско осигурање и економска класификација 
412200-допринос за здравствено осигурање, за реализацију Програма управљање спомеником 
природе „Тунелска пећина Прераст у кањону Замне“, односно ангажовање чувара по уговору о 
раду са положеним стручним испитом. 

 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.  

      
 
                           

ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
Владимир Величковић, дипл. педагог физичке културе,с.р. 
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На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“,број: 54/2009, 
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. 
закон,103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019,72/2019 и 149/2020) и члана 15. Одлуке о 
буџету општине Неготин за 2021. годину  (“Сл. лист општине Неготин”, број: 19/2020 и 10/2021),  
председник општине Неготин, д о н о с и 
 
       

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

 
I 

 
Из  средстава  утврђених  Одлуком о буџету општине Неготин за 2021.годину (“Сл. лист 

општине Неготин”, број: 19/2020), у разделу 5- Општинска управа, програм 15-опште услуге 
локалне  самоуправе 0602, програмска активност – текућа буџетска резерва 0009, функција 160 – 
опште јавне услуге некласификоване на другом месту, позиција 92, економска класификација 
499100 – средства резерве – текућа резерва,одобравају се средства у износу од   23.000,00 динара.  

 
II 

 
 Средства из става 1. овог решења распоређују се у оквиру раздела 5, програм 7-
организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура 0701,програмска активност-управљање и 
одржавање саобраћајне инфраструктуре  0002,функција 451 – друмски саобраћај,на позицији 122-
зграде и грађевински објекти,економској класификацији  511400 – пројектно планирање. 
 

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: 401-530/2021-IV/04 од 19.11.2021. године за одобравањем додатних средстава за 
редован рад Општинске управе општине Неготин, одобравају се  додатна   средства у износу  од 
23.000,00 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 7-организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура 
0701,програмској активности-управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре  0002,функцији 
451 – друмски саобраћај, планирана средства на позицији 122-зграде и грађевински објекти 
,економској класификацији  511400 – пројектно планирање,су недовољна за финансирање 
геолошких истраживања.  

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

Решење  доставити: Управи за трезор Експозитури  Неготин, Одељењу за буџет, 
финансије и локалну пореску администрацију и архиви Општинске управе општине Неготин.   
                                                 
Број: 401-530/2021-II/04                  
Дана: 19.11.2021. године                                                              
Н е г о т и н 
 
 
 

ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
Владимир Величковић, дипл. педагог физичке културе,с.р. 
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Република  Србија 
ОПШТИНА НЕГОТИН 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН  
Број: 401-529/2021-II/04 
19.11.2021. 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 и 149/2020), Уговора о наменским 
трансферима у социјалној заштити, број: 401-00-00576/46/2021-12 од 06.05.2021. године  
Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и наш број: 401-241/2021-II/07  од 
31.05.2021. године,  Решења о плану трошења наменског трансфера у социјалној заштити број: 401-
283/2021-III/07 од 30.06.2021. године Општинског већа општине Неготин 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 ЦЕНТРУ 
ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД У 2021. ГОДИНИ 

 
                                                                                     I 
 Одобрава се промена апропријација Центру за социјални рад, у оквиру законом 
предвиђене могућности, за  раздео 5, програм 11-социјална и дечија заштита 0901, програмску 
активност – једнократне помоћи и други облици помоћи 0901-0001, функцију 090 – социјална 
заштита некласификована на другом месту, позиција 62, намена – услуге по уговору, економска 
класификација 423500-стручне услуге у износу од 563.000,00 динара и  намена – материјал, 
економска класификација 426400-материјали за саобраћај  у износу од 510.000,00 динара и 
економска класификација 426800-материјали за одржавање хигијене и угоститељство у износу од 
32.000,00 динара, што је у укупном износу од 1.105.000,00 динара, извор финансирања 07, ради 
обезбеђења средстава за трошење наменског трансфера у социјалној заштити. 
 

II 
 Промена апропријације односи се на промену у Финансијском плану Центра за социјални 

рад  за 2021. годину тако што се умањује: 
 - позиција 62, намена – услуге по уговору, економска класификација 423500-стручне 

услуге у износу од 563.000,00 динара и  намена – материјал, економска класификација 426400-
материјали за саобраћај  у износу од 510.000,00 динара и економска класификација 426800-
материјали за одржавање хигијене и угоститељство у износу од 32.000,00 динара, (извор 
финансирања 07). 

 
III 

  Износ од 1.105.000,00 динара, преусмерава се за намене које нису планиране у поступку 
доношења буџета за 2021.годину а ради обезбеђења средстава за трошење наменског трансфера у 
социјалној заштити  на  позицији 64 и 66, економска класификација 463100-текући трансфери 
осталим нивоима власти: 

      - на позицију 64, економска класификација  463100-текући  трансфери осталим нивоима 
власти, функционална класификација 090-социјална заштита некласификована на другом месту, 
програмска активност: дневне услуге у заједници 0901-0003, у износу од 922.000,00 динара и 

  - на позицију 66, економска класификација 424900- остале специјализоване услуге, 
функционална класификација 090-социјална заштита некласификована на другом месту, 
програмска активност: подршка особама са инвалидитетом 0901-0008, у износу од 183.000,00 
динара (извор финансирања 07), у оквиру раздела 5 и   програма 11-социјална и дечија заштита 
0901. 

IV 
    За износ одобрене промене апропријација извршити измене у Финансијском плану  
Центра за социјални рад за 2021.годину. 

 



24.11.2021.                      „Службени лист општине Неготин“                   Број  34 страна 1757 
 

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

VI 

 Сагласност за промену апропријација Центру за социјални рад, 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 и 149/2020), регулисано је да се у току 
године преусмеравање апропријације одобрене на име одређеног расхода и издатка из осталих 
извора могу 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, програму 11-социјална и дечија заштита 0901, нису планирана 
довољна средства на позицији 64, економска класификација  463100-текући  трансфери осталим 
нивоима власти, функционална класификација 090-социјална заштита некласификована на другом 
месту, програмска активност: дневне услуге у заједници 0901-0003, у износу од 922.000,00 динара 
(извор финансирања 07) и позицији  66, економска класификација 424900- остале специјализоване 
услуге, функционална класификација 090-социјална заштита некласификована на другом месту, 
програмска активност: подршка особама са инвалидитетом 0901-0008, у износу од 183.000,00 
динара  (извор финансирања 07). 

У циљу реализације Уговора о наменским трансферима у социјалној заштити, број: 401-00-
00576/46/2021-12 од 06.05.2021. године  Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална 
питања и наш број: 401-241/2021-II/07  од 31.05.2021. године  и  Решења о плану трошења 
наменског трансфера у социјалној заштити број: 401-283/2021-III/07 од 30.06.2021. године 
Општинског већа општине Неготин потребно је извршити преусмеравање апропријације код 
Центра за социјални рад за 2021. годину. 

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

РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: Центру за социјални рад, Дому за децу и омладину „Станко 
Пауновић“ Неготин, Управи за трезор Експозитури Неготин, Одељењу за буџет, финансије и 
локалну пореску администрацију и архиви Општинске управе. 

 
 

 
ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

Владимир Величковић, дипл. педагог физичке културе,с.р. 
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      На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“,број: 54/2009, 
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. 
закон,103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019,72/2019 и 149/2020) и члана 15. Одлуке о 
буџету општине Неготин за 2021. годину  (“Сл. лист општине Неготин”, број: 19/2020 и 10/2021),  
председник општине Неготин, д о н о с и 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ  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 неквалификоване на другом месту, позиција 92, економска класификација 
499100–средства резерве–текућа резерва, одобравају се средства у износу од 327.000,00 динара 
Скупштини општине Неготин. 

 
II 

Средства из става 1. овог решења распоређују се у оквиру раздела 1-Скупштина општине, 
програм 16-политички систем локалне самоуправе 2101, програмска активност–подршка раду 
извршних органа власти и скупштине 0003, функција 160–опште јавне услуге неквалификоване на 
другом месту, на позицију 14, економску класификацију 421400-услуге комуникација износ од 
24.000,00 динара, на позицију 16, економску класификацију 423400–услуге информисања износ од 
200.000,00 динара и на економску класификацију 423700-репрезентација износ од 103.000,00 
динара. 
 

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

 
IV 

 Решење  ступа на снагу даном доношења и објавити у „Службеном листу општине 
Неготин“. 

О б р а з л о ж е њ е 
 

На основу Обавештења  председнику  oпштине о доношењу решења из текуће  резерве за 
2021. годину, број: 401-533/2021-IV/04 од 23.11.2021. године за одобравањем додатних средстава за 
редован рад Скупштине општине Неготин-локални избори, одобравају се додатна средства у 
износу од 327.000,00 динара.  

Одлуком о буџету општине Неготин за 2021.годину („Сл. лист општине Неготин“, број: 
19/2020 и 10/2021), у разделу 1-Скупштина општине, програм 16-политички систем локалне 
самоуправе 2101, програмска активност–подршка раду извршних органа власти и скупштине 0003, 
функција 160–опште јавне услуге неквалификоване на другом месту, на позицији 14, економској 
класификацији 421400-услуге комуникација и позицији 16, економској класификацији 423400–
услуге информисања и економској класификацији 423700-репрезентација, планирана средства 
недовољна су за спровођење локалних избора. 

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

Решење  доставити: Управи за трезор Експозитури  Неготин, Одељењу за буџет, 
финансије и локалну пореску администрацију и архиви Општинске управе општине Неготин.   
                                                 
Број: 401-533/2021-II/04                  
Дана:23.11.2021. године                                                              
Н е г о т и н 
 
 
 

ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
Владимир Величковић, дипл. педагог физичке културе,с.р. 
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      На основу члана 5.  Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број: 54/2009, 
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. 
закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019,72/2019 и 149/2020), члана 52. Закона о 
локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/2007,83/2014-др. закон, 101/2016-др. закон и 
47/2018), Уговора о донацији,број: 67  од 26.05.2021. године   и Уговора о донацији,број: 78/2  од 
24.06.2021. године  и  члана 28.  Одлуке о буџету општине Неготин од за 2021. годину  (“Сл. лист 
општине Неготин”, број: 19/2020 и 10/2021), Општинска управа општине Неготин, д о н о с и 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
I 

У  Одлуци о буџету општине Неготин за 2021. годину (“Сл. лист општине Неготин”, број: 
19/2020 и 10/2021), члану 5. Посебног дела, у разделу 5- Општинска управа,глави 5.04, програму 
15- опште услуге локалне самоуправе   0602,програмској активности –функционисање месних 
заједница 0002,функцији 160-опште јавне услуге накласификоване на другом месту, на позицији 
245,економској класификацији 423700-репрезентација и на позицији 247,економској 
класификацији 425100-текуће поправке и одржавање зграда и објеката,додају  се на извору 08-
добровољни трансфери од физичких и правних лица, додатна финансијска средства у износу од 
242.000,00 динара  на основу Уговора о донацији,број: 67  од 26.05.2021. године   и Уговора о 
донацији, број: 78/2  од 24.06.2021. године  и извода Управе за трезор од 05.06. и 17.07.2021. 
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 позицији 245,економској класификацији 423700-репрезентација, додају се на  извору 08-
добровољни трансфери од физичких и правних лица, додатна финансијска средства у износу од  
100.000,00 динара и на позицији 247-економској класификацији 425100-текуће поправке и 
одржавање зграда и објеката, додају се на  извору 08-добровољни трансфери од физичких и 
правних лица, додатна финансијска средства у износу од 142.000,00 динара МЗ Прахово.  

     
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 ,није на апропријацији  
за извршење расхода  у поступку доношења буџета увршћен  извор финансирања 08- добровољни 
трансфери од физичких и правних лица,са  износом  од 242.000,00 динара из тог разлога потребно 
је додати  финансијска средства у износу од 100.000,00 динара   на позицији 245,економској 
класификацији 423700-репрезентација и средства у износу од 142.000,00 динара на позицији 247-
економској класификацији 425100-текуће поправке и одржавање зграда и објеката. 

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

Решење  доставити: МЗ Прахово,Управи за трезор Експозитури  Неготин, Одељењу за 
буџет, финансије и локалну пореску администрацију и архиви Општинске управе општине 
Неготин.   
 
Број: 400-21/2021-IV/04                  
Дана: 15.09.2021. године                                                              
Н е г о т и н 
 
 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
Зорица Мијушковић,дипл.прав.,с.р. 
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      На основу члана 5.  Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број: 54/2009, 
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. 
закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019,72/2019 и 149/2020), члана 52. Закона о 
локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/2007,83/2014-др. закон, 101/2016-др. закон и 
47/2018) 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 5. Посебног дела, у разделу 5-Општинска управа, глави 5.04, програму 
15-опште услуге локалне самоуправе   0602, програмској активности–функционисање месних 
заједница 0002, функцији 160-опште јавне услуге накласификоване на другом месту, увећавају се 
средства код извора 08-добровољни трансфери од физичких и правних лица за износ од 132.000,00 
динара,  на основу Уговора о донацији, број 112/1  од 17.08.2021. године  и извода Управе за трезор 
број 60 од 27.08.2021. 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 248-материјал, економску класификацију 426900-материјал за посебне намене, 
на извору 08-добровољни трансфери од физичких и правних лица код МЗ Прахово. 

     
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 Прахово, на апропријацији  за 
извршење расхода износи уговорених донација 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 132.000,00 динара на 
позицији 248-материјал, економској класификацији 426900-материјал за посебне намене, за замену 
завеса на позорници Домa културе у Прахову. 

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

Решење  доставити: МЗ Прахово, Управи за трезор Експозитури  Неготин, Одељењу за 
буџет, финансије и локалну пореску администрацију и архиви Општинске управе општине 
Неготин.   
                                                 
 
Број: 401-494/2021-IV/04                  
Дана: 16.11.2021. године                                                              
Н е г о т и н 
 
 

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