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 На основу члана 69. Статута општине Неготин („Сл. лист општине Неготин“, број 4/2019), а 
у вези тачке 6. Програма контроле и смањења популације напуштених паса и мачака на територији 
општине Неготин за период од 2017-2022. године („Сл. лист општине Неготин“, бр. 6/2017) и члана 
3. и 25. Пословника о раду Општинског већа општине Неготин („Сл. лист општине Неготин“, бр. 
23/2008 и 35/2014), Општинско веће општине Неготин на седници одржаној дана 17.03.2022. године,  
донело је 
 
 

ПЛАН ЕДУКАЦИЈЕ СТАНОВНИШТВА И ПРОМОЦИЈА 
ОДГОВОРНОГ ВЛАСНИШТВА 

 
 
 1. План едукације становништва и промоција одговорног власништва обухвата подизање 
свести грађана и власника, односно држалаца животиња о одговоном власништву (активности, 
носиоци и рокови). 
 2. Едукација становништва представља један од кључних сегмената контроле бројности 
напуштених паса и мачака и једну од најважнијих мера против напуштања кућних љубимаца. 
 Едукација пре свега треба да подстиче већу одговорност власника паса и мачака да би се 
смањила учесталост напуштања кућних љубимаца, али она мора да се бави и другим питањима 
попут превенције уједа, бриге о псима (конкретне поруке да животиње несмеју да се напуштају јер 
имају осећања, упутства о нези, потребама, користи од стерилизације), понашања паса. 
  Власници односно држаоци паса и мачака, едукацијом и информисањем упознају се са 
особинама и потребама паса и мачака, сопственим мотивима држања паса и мачака, као и законским 
обавезама власника паса и мачака.  

 Едукацију треба да спроводе стручњаци али треба укључити и организације за заштиту 
животиња, ветеринаре, школе и медије, здравствене установе. 
 3. Власници односно држаоци паса и мачака, едукацијом и информисањем упознају се са 
особинама и потребама паса и мачака, сопственим мотивима држања паса и мачака, као и законским 
обавезама власника паса и мачака.  
 4. Промовисање одговорног власништва над животињама обухвата подизање свести 
грађана и власника, односно држалаца животиња о обавезама које повлачи држање животиња. 
Такође, промовисање одговорног власништва над животињама подразумева и утицај на свест 
грађана и власника, односно држалаца животиња о битности стерилизације као најефикаснијег 
начина контроле нежељене популације животиња.  

 Промоција одговорног власништва врши се како путем телевизије и радија, тако и путем 
друштвених мрежа.  
 5. У циљу едукације грађана планира се израда посебног сајта, штампање и дистрибуција 
едукативног штампаног материјала везаног за проблеме популације напуштених паса односно 
мачака, организовање образовно – креативних радионица, одржавање информативних трибина, 
објављивање конкурса за избор најбољег литерарног и ликовног рада на тему заштите добробити 
животиња. 
 У циљу едуковања становника треба организовати предавање у школама, штампати летке и 
брошуре намењене одређеним циљним групама, подизати свест грађана путем друштвених мрежа, 
штампе, билборда, радија и телевизије, организовати трибине (нпр. у месним заједницама). 
 6. Ветеринарске организације (амбуланте и станице) са стручне стране врше едукацију 
грађана промовишући одговорно власништво а нарочито превентивне мере усмерене ка нежељеној 
репродукцији кућних љубимаца и треба да имају главну улогу у превенцији и бризи о добробити 
животиња, као и да буду укључене у контролу паса и мачака, координишући своје активности са 
надлежним општинским и државним институцијама, што би у врло кратком временском периоду 
довело до смањења бројности популације напуштених паса и мачака. 
 7. О реализацији Плана едукације становништва и промоцији одговорног власништва 
задужује се надлежна организациона јединица  Општинске управе општине Неготин.  
 8. Овај План објавити у „Службеном листу општине Неготин“. 
   
 АКТИВНОСТИ 
 
 1. Одржати састанак са релевантним чиниоцима у циљу решавања проблема напуштених 
животиња и упознавање са извештајем ДРИ о ревизији сврсисходности пословања „Ефикасност 
решавања проблема напуштених животиња“. 
 Носиоци: Општинска управа општине Неготин и ТВ 
 Рок: Континуирано током 2022. године 
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 2. Организовати предавања у основним и средњим школама 
 Носиоци: Ветеринарска амбуланта, школе, ТВ, Општинска управа општине     
            Неготин 
 Рок: Континуирано током 2022. године 
 
 3. Организовање ТВ емисије  
 Носиоци: Ветеринарска амбуланта, ТВ и ЈКП „Бадњево“ Неготин 
 Рок: Континуирано током 2022. године 
 
 4. Штампање и дељење брошура 
 Носиоци: Ветеринарска амбуланта, ТВ и Општинска управа општине    
            Неготин 
 Рок: Континуирано током 2022. године 
 
 Доставити: Општинској управи општине Неготин и архиви. 
 
 
Број: 352-32/2022 – III/07 
Дана: 17.03.2022. године 
Н е г о т и н 
 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
ПРЕДСЕДНИК, 

Владимир Величковић, дипл.педагог физичке културе,с.р. 
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На основу члана 69. Статута општине Неготин („Сл. лист општине Неготин, број: 4/2019) и члана 8. 
став 6. и 7. Уговора о суфинансирању програма енергетске санације стамбених зграда, породичних 
кућа и станова који спроводи општина Неготин, закључен дана 11.03.2022. године са Управом за 
финансирање и подстицање енергетске ефикасности, органом у саставу Министарства рударства и 
енергетике Републике Србије, броj: 401-00-6/78/2022-01, Општинско веће општине Неготин на 
седници одржаној 17.03.2022. године, донело је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

 I - Образује се Комисија за реализацију мера енергетске санације (у даљем тексту: Комисија) у 
следећем саставу: 

 
1. Јасна Миленовић, дипл. правник, запослена,  председник Комисије 
    Татјана Булатовић, дипл. правник, запослена, заменик председника Комисије 
 
2. Марина Николић, дипл. инж.архитектуре, запослена, члан Комисије 
    Соња Стојичевић, дипл. инж.архитектуре, запослена, заменик члана Комисије 
 
3. Драгана Паовић, дипл.инж.грађевинарства, запослена, члан Комисије 
    Горан Лепојевић, дипл.инж.грађевинарства, запослен, заменик члана     
    Комисије 
 
4. Слободан Динуловић, дипл.електро инж. запослен, члан Комисије 
    Горан Патрујкић, дипл. електро инж. запослен, заменик члана Комисије 
 
5. Марија Лазаревић, дипл.инж.машинства, запослена, члан Комисије 
    Драган Филиповић, дипл.инж.машинства, запослен, заменик члана Комисије 
 
6. Радица Кукић, дипл.економиста, запослена, члан Комисије 
    Андријана Јеленковић, дипл. економиста, запослена, заменик члана Комисије 
 

 Општина Неготин је дужна да на захтев Управе за финансирање и подстицање енергетске 
ефикасности, органа у саставу Министартства рударства и енергетике Републике Србије (у даљем 
тексту: Управа), као члана Комисије укључи лице које именује Управа. 

 
 II – Основни задаци Комисије из тачке I овог решења нарочито обухватају: 

  
1. припрему прописа, предлога јавних позива, модела уговора и других аката прописаних уговором 

или одлуком надлежног органа општине Неготин; 
2. пријем, контролу и оцењивање пријава на јавни позив директних корисника средстава подстицаја 

и крајњих корисника средстава подстицаја; 
3. израду прелимираних и коначних листа корисника средстава подстицаја; 
4. прикупљање потребних информација и обавештења од корисника средстава подстицаја; 
5. вршење увиђаја у циљу контроле поднетих пријава и утврђивања чињеничног стања пре и након 

реализације одобрених мера енергетске санације; 
6.вршење редовне контроле радова који су изведени на локацијама крајњих корисника средстава 

подстицаја; 
 
7. давање свих потребних информација и обавештења корисницима средстава подстицаја и пружање 

неопходне помоћи; 
8. достављање извештаја о раду и реализованим мерама енергетске санације на захтев председника 

општине Неготин, а најмање једном месечно достављање извештаја о раду и реализованим 
мерама енергетске санације Општинском већу општине Неготин и енергетском менаџеру 
општине Неготин; 

9. израда предлога месечних извештаја и завршног извештаја о реализацији мера, као и предлога 
додатних извештаја, које је општина Неготин дужна да достави Управи у складу са 
закљученим уговором; 

10. прибављање свих прописаних дозвола, одобрења и сагласности потребних за реализацију 
уговора закљученог са Управом; 

11. поступање по примедбама Управе и енергетског менаџера општине Неготин, у циљу отклањања 
недостатака у имплементацији активности; 
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12. редовно обавештавање јавности путем средстава јавног информисања и објављивање свих 
информација и аката на званичној интернет страници општине Неготин; 

13. вршење и других послова у складу са закљученим уговором и одлукама надлежног органа 
општине Неготин; 

 
III - Комисија доноси пословник о свом раду којим се уређују питања организације, начин рада и 

одлучивања, као и друга питања од значаја за рад Комисије. 
 
IV - Чланови Комисије за свој рад имају право на новчану накнаду у складу са актом донетим од 

стране председника општине Неготин. 
Сви трошкови за рад Комисије падају на терет буџетских средстава општине Неготин. 
 
V - Ово решење објавити у „Службеном листу општине Неготин“ и на званичној интернет страници 

општине Неготин. 
 
 
Решење доставити: Члановима Комисије, Одељењу за буџет, финансије и локалну пореску 

администрацију, енергетском менаџеру општине Неготин и архиви општине Неготин. 
 
 
Број: 312-77/2022-III/07 
Дана: 17.03.2022. године 
Н е г о т и н 
 
 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

ПРЕДСЕДНИК, 
Владимир Величковић, дипл.педагог физичке културе,с.р. 
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Република  Србија 
ОПШТИНА НЕГОТИН 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН  
Број: 401-164/2022-II/04 
14.03.2022. године 
Н е г о т и н 
 

На основу члана 61. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“,број: 54/2009, 
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 
103/2015,  99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021 и 118/2021-др. закон) и  
члана 14. Одлуке о буџету општине Неготин за 2022. годину (“Сл. лист општине Неготин”, број: 
36/2021), председник општине Неготин, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
        О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ПРОМЕНУ АПРОПРИЈАЦИЈА ОДОБРЕНИХ 

ОПШТИНСКОЈ  УПРАВИ  ОПШТИНЕ НЕГОТИН  У 2022. ГОДИНИ 
 
I 

 
 Одобрава се промена апропријација Општинској управи  општине Неготин, у оквиру  
законом  предвиђене  могућности, до 10 % апропријације, раздео 5-општинска управа,  програм   
програм   7–организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура  0701, програмска  активност – 
јавни градски и приградски превоз путника 0004, функција 451-друмски саобраћај,позиција 124 – 
трошкови путовања, економска класификација 422400 – трошкови путовања ученика,у износу од  
480.000,00  динара,за 0,68 %, 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 2022. годину, и то: 

 - позиција 124 – трошкови путовања, економска класификација 422400 – трошкови 
путовања ученика, у износу од  480.000,00  динара, за 0,68 %, извор  финансирања 01.   

 
            III 
 

Износ  од  480.000,00 динара, преусмерава се за намене које нису планиране Одлуком о 
буџету општине Неготин за 2022. годину, а ради обезбеђења додатних средстава удружењима за 
финансирање и суфинансирање пројеката од јавног интереса у општини Неготин у 2022. години и 
то на  позицију  62 - дотације невладиним организацијама, економска класификација 481900– 
дотације осталим непрофитним институцијама, извор финансирања 01, у оквиру раздела 5, програма 
11- социјална и дечија заштита  0902, програмске активности –једнократне помоћи и други облици 
помоћи 0001, функције 090-социјална заштита некласификована на другом месту. 
 

IV 
 За износ одобрене промене апропријација извршити измене распоређених средстава на 
одговарајућим позицијама Одлуке о буџету општине Неготин за 2022.годину  и Финансијског плана 
за рад Општинске управе општине Неготин за 2022. 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, 149/2020, 118/2021 и 118/2021-др. закон) 
регулисано је да се у току године може 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 2022. годину (“Сл. лист општине Неготин”, број: 
36/2021),  у  разделу 5-општинска управа,  програму  11- социјална и дечија заштита  0902, 
програмској  активности – једнократне помоћи и други облици помоћи 0001, функцији 090-
социјална заштита некласификована на другом месту, на   позицији 62 - дотације невладиним 
организацијама, економска класификација 481900 - дотације осталим непрофитним институцијама, 
нису предвиђена  довољна средства  удружењима намењена за финансирање и суфинансирање  
пројеката од јавног интереса у општини Неготин у  2022. години, извор финансирања 01, у износу 
од  480.000,00 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.  
 

 
 

ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
Владимир Величковић, дипл. педагог физичке културе,с.р. 
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Република  Србија 
ОПШТИНА НЕГОТИН 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН  
Број: 401-168/2022-II/04 
15.03.2022. године 
Н е г о т и н 
 

На основу члана 61. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“,број: 54/2009, 
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. 
закон, 103/2015,  99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021 и 118/2021-др. 
закон) и  члана 14. Одлуке о буџету општине Неготин за 2022. годину (“Сл. лист општине Неготин”, 
број: 36/2021), 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 2022. ГОДИНИ 

 
I 

 Одобрава се промена апропријација Општинској управи  општине Неготин, у оквиру  
законом  предвиђене  могућности,  раздео 5-општинска управа,  програм   3–локални економски 
развој 1501, програмска активност–унапређење привредног и инвестиционог амбијента 0001, 
функција 474-вишенаменски развојни пројекти,  позиција 134-зграде и грађевински објекти, 
економска класификација 511400–пројектно планирање, у износу од  355.000,00  динара, извор  
финансирања 06, ради обезбеђења средстава за редован рад Општинске управе општине Неготин. 

 
II 

 Измена апропријација ће се извршити умањењем позиције Одлуке о буџету општине 
Неготин за 2022. годину, и то: 

 - позиција 134-зграде и грађевински објекти, економска класификација 511400–пројектно 
планирање, у износу од  355.000,00  динара, извор  финансирања 06.   

 
            III 

Износ  од  355.000,00  динара, преусмерава се за намене које нису довољно планиране 
Одлуком о буџету општине Неготин за 2022. годину, а ради обезбеђења средстава  за доделу 
финансијских средстава (гранта) од стране Уговарачког тела за имплементацију Активности под 
називом: Одговорне локалне финансије  и укључивање грађана –МЕД 3 и то на позицију  128-услуге 
по уговору, економска класификација 423100- административне услуге, извор финансирања 06, 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 2022.годину  и Финансијског плана 
за рад Општинске управе  општине Неготин за 2022. 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, 149/2020, 118/2021 и 118/2021-др. закон) 
регулисано је да се у току године може извршити преусмеравање апропријације одобрене на име 
одређеног расхода и издатка  из осталих извора без ограничења. 

 
Председник општине доноси решење о повећању односно смањењу апропријације путем 

преусмеравања.  
Одлуком о буџету општине Неготин за 2022. годину (“Сл. лист општине Неготин”, број: 

36/2021),  у  разделу 5-општинска управа,  програму   3-локални економски развој 1501, програмској 
активности–унапређење привредног и инвестиционог амбијента 0001 и функцији 474-
вишенаменски развојни пројекти, позицији 128- услуге по уговору, економска класификација 
423100- административне услуге, извор финансирања 06, нису предвиђена довољна средства за  
обезбеђење средстава  за доделу финансијских средстава (гранта) од стране Уговарачког тела за 
имплементацију Активности под називом: Одговорне локалне финансије  и укључивање грађана –
МЕД 3. 

 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: 401-161/2022-II/04 
17.03.2022. године 
Н е г о т и н 
 

На основу члана 61. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“,број: 54/2009, 
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015–др. закон, 
103/2015,  99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021 и 118/2021-др. закон) и  
члана 14. Одлуке о буџету општине Неготин за 2022. годину (“Сл. лист општине Неготин”, број: 
36/2021), председник општине Неготин, доноси 

 
Р Е Ш Е Њ Е  

        О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ПРОМЕНУ АПРОПРИЈАЦИЈА ОДОБРЕНИХ 
ОПШТИНСКОЈ  УПРАВИ  ОПШТИНЕ НЕГОТИН  У 2022. 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–одржавање чистоће на површинама јавне 
намене 0003, функција 510-управљање отпадом, позиција 138-текуће поправке и одржавање, 
економска класификација 425100-текуће поправке и одржавање зграда и објеката, у износу од  
42.000,00 динара, за 0,42%, извор  финансирања 01, ради обезбеђења средстава за  набавку 
канцеларијских столица у  МЗ Александровац. 

 
II 
 

 Измена апропријација ће се извршити умањењем позиције Одлуке о буџету општине 
Неготин за 2022.годину, и то: 

 - позиција 138-текуће поправке и одржавање, економска класификација 425100-текуће 
поправке и одржавање зграда и објеката, у износу од 42.000,00 динара, за 0,42%, извор  
финансирања 01.   

 
            III 
 

Износ од 42.000,00 динара, преусмерава се за намене које нису довољно планиране 
Одлуком о буџету општине Неготин за 2022. годину и Финансијским планом  месне заједнице 
Александровац за 2022. годину, и то на позицију 258-машине и опрема, економску класификацију 
512200-административна опрема, извор финансирања 01, у оквиру раздела 5, главе 4, програма 15-
опште услуге локалне самоуправе 0602, програмске активности-функционисање месних заједница  
0002 и функције 160-опште јавне услуге некласификоване на другом месту. 
 

IV 
 

 За износ одобрене промене апропријација извршити измене распоређених средстава на 
одговарајућим позицијама Одлуке о буџету општине Неготин за 2022.годину  и Финансијског плана 
за рад Општинске управе општине Неготин и МЗ  Александровац за 2022. 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, 149/2020, 118/2021 и 118/2021-др. закон) 
регулисано је да се у току године може 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 2022. годину (“Сл. лист општине Неготин”, број: 
36/2021), у  разделу 5-општинска управа, глави 4, програму  15-опште услуге локалне самоуправе 
0602, програмској активности- функционисање месних заједница  0002, функцији 160-опште јавне 
услуге некласификоване на другом месту, позицији 258-машине и опрема, економску 
класификацију 512200-административна опрема, извор финансирања 01, нису предвиђена довољна 
средства за набавку  канцеларијских столица за потребе  МЗ Александровац. 

 Из тог разлога и на основу свега напред наведеног, одлучено је као у диспозитиву  решења. 
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: МЗ Александровац, 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: 401-178/2022-II/04 
17.03.2022. године 
Н е г о т и н 
 

На основу члана 61. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“,број: 54/2009, 
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 
103/2015,  99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021 и 118/2021-др. закон) и  
члана 14. Одлуке о буџету општине Неготин за 2022. годину (“Сл. лист општине Неготин”, број: 
36/2021), председник општине Неготин, доноси 

 
Р Е Ш Е Њ Е  

        О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ПРОМЕНУ АПРОПРИЈАЦИЈА ОДОБРЕНИХ 
ОПШТИНСКОЈ  УПРАВИ  ОПШТИНЕ НЕГОТИН  У 2022. ГОДИНИ 

 
I 

 
 Одобрава се промена апропријација Општинској управи  општине Неготин, у оквиру  
законом  предвиђене  могућности, до 10 % апропријације, раздео 5-општинска управа,  програм   
програм   7–организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура  0701, програмска  активност – 
јавни градски и приградски превоз путника 0004, функција 451-друмски саобраћај,позиција 124 – 
трошкови путовања, економска класификација 422400 – трошкови путовања ученика,у износу од  
109.000,00  динара,за 0,15 %, извор  финансирања 01,ради обезбеђења средстава за  редован рад 
Oснoвнe школе „Хајдук Вељко“ Штубик. 

 
II 
 

 Измена апропријација ће се извршити умањењем позиције Одлуке о буџету општине 
Неготин за 2022. годину, и то: 

 - позиција 124 – трошкови путовања,економска класификација 422400 – трошкови 
путовања ученика, у износу од  109.000,00  динара, за 0,15 %, извор  финансирања 01.   

 
            III 
 

Износ  од  109.000,00 динара, преусмерава се за намене недовољно планиране у 
финансијском плану буџетског корисника за 2022. годину,а ради обезбеђења додатних средстава 
Oснoвној  школи „Хајдук Вељко“ Штубик  за исплату солидарне помоћи запосленом услед 
боловања дужег од три месеца у континуитету, на  позицију  170-трансфери осталим нивоима 
власти,за намену – социјална давања запосленима,економска класификација 414400- помоћ у 
медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом, извор 
финансирања 01, у оквиру раздела 5, програма 9- основно образовање  2003, програмске активности 
– реализација делатности основног образовања   0001,  функције 912 –основно образовање.  

 
IV 

 
 За износ одобрене промене апропријација извршити измене распоређених средстава на 
одговарајућим позицијама Одлуке о буџету општине Неготин за 2022.годину  и Финансијског плана 
за рад Општинске управе  општине Неготин за 2022. годину и Oснoвнe школе „Хајдук Вељко“ 
Штубик за 2022. 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 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, 149/2020, 118/2021 и 118/2021-др. закон) 
регулисано је да се у току године може 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 2022. годину (“Сл. лист општине Неготин”, број: 
36/2021),  у  разделу 5-општинска управа, програму 9- основно образовање  2003, програмској 
активности – реализација делатности основног образовања   0001,функцији 912 –основно 
образовање,на позицију 170-трансфери осталим нивоима власти,намени – социјална давања 
запосленима,економској класификацији 414400 - помоћ у медицинском лечењу запосленог или 
чланова уже породице и друге помоћи запосленом, извор финансирања 01, нису предвиђена 
довољна средства за исплату солидарне помоћи запосленом услед боловања дужег од три месеца у 
континуитету.  

Из тог разлога и на основу свега напред наведеног, одлучено је као у диспозитиву  решења. 
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: Oснoвној школи „Хајдук Вељко“ Штубик,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: 401-176/2022-II/04 
17.03.2022. године 
Н е г о т и н 
 

На основу члана 61. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“,број: 54/2009, 
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 
103/2015,  99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021 и 118/2021-др. закон) и  
члана 14. Одлуке о буџету општине Неготин за 2022. годину (“Сл. лист општине Неготин”, број: 
36/2021), председник општине Неготин, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
        О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ПРОМЕНУ АПРОПРИЈАЦИЈА ОДОБРЕНИХ 

ОПШТИНСКОЈ  УПРАВИ  ОПШТИНЕ НЕГОТИН  У 2022. ГОДИНИ 
 
I 

 Одобрава се промена апропријација Општинској управи  општине Неготин, у оквиру  
законом  предвиђене  могућности, до 10 % апропријације, раздео 5-општинска управа,  програм   
програм   7–организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура  0701, програмска  активност – 
јавни градски и приградски превоз путника 0004, функција 451-друмски саобраћај,позиција 124 – 
трошкови путовања, економска класификација 422400 – трошкови путовања ученика,у износу од  
691.000,00  динара,за 0,98 %, извор  финансирања 01, ради обезбеђења средстава за  редован рад 
Пољопривредне школе са домом ученика „Рајко Боснић“ Буково. 

 
II 

 Измена апропријација ће се извршити умањењем позиције Одлуке о буџету општине 
Неготин за 2022. годину, и то: 

 - позиција 124 – трошкови путовања, економска класификација 422400 – трошкови 
путовања ученика, у износу од  691.000,00  динара, за 0,98 %, извор  финансирања 01.   

 
            III 

Износ  од  691.000,00 динара, преусмерава се за намене недовољно планиране у 
финансијском плану буџетског корисника за 2022. годину , а ради обезбеђења додатних средстава 
Пољопривредној школи са домом ученика „Рајко Боснић“ Буково за накнаде трошкова за превоз на 
посао и са посла  за новопримљене  раднике и текуће одржавање просторије која ће се користити 
као ветеринарска амбуланта и замену столарије у тој просторији, на  позицију  171-трансфери 
осталим нивоима власти, за намену – накнаде трошкова за запослене,економска класификација 
415100- накнаде трошкова за запослене, износ од 213.000,00 динара  и намену - текуће поправке и 
одржавање,економска класификација 425100– текуће поправке и одржавање зграда и објеката, износ 
од 478.000,00 динара, извор финансирања 01, у оквиру раздела 5, програма 10- средње образовање   
2004, програмске активности –реализација делатности средњег образовања  0001, функције 920-
средње образовање. 

 
IV 

 За износ одобрене промене апропријација извршити измене распоређених средстава на 
одговарајућим позицијама Одлуке о буџету општине Неготин за 2022.годину  и Финансијског плана 
за рад Општинске управе  општине Неготин за 2022. годину и  Пољопривредне школе са домом 
ученика „Рајко Боснић“ Буково. 
 

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, 149/2020, 118/2021 и 118/2021-др. закон) 
регулисано је да се у току године може 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 2022. годину (“Сл. лист општине Неготин”, број: 
36/2021),  у  разделу 5-општинска управа, програму 10- средње образовање   2004, програмској 
активности –реализација делатности средњег образовања  0001, функцији 920-средње образовање,  
на позицију 171-трансфери осталим нивоима власти,намени – накнаде трошкова за 
запослене,економској класификацији 415100- накнаде трошкова за запослене, износ од 213.000,00 
динара  и намени - текуће поправке и одржавање,економској класификацији 425100– текуће 
поправке и одржавање зграда и објеката, износ од 478.000,00 динара, извор финансирања 01, нису 
предвиђена довољна средства за накнаде трошкова за превоз на посао и са посла  за новопримљене  
раднике и текуће одржавање просторије која ће се користити као ветеринарска амбуланта и замену 
столарије у тој просторији.  

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

РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: Пољопривредној школи са домом ученика „Рајко Боснић“ 
Буково,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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