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Република Србија 
ОПШТИНА НЕГОТИН 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Број: 112-14/2022-II/06 
09. фебруар 2022. године 
Н е г о т и н 
 
 На основу члана 58. став 2. Закона о локалној самоуправи (“Сл. гласник РС“, бр.129/07, 83/2014- др.закон, 
101/2016-др.закон и 47/2018), члана 65. став 1. тачка 24. и члана 66. став 3. Статута општине Неготин (“Сл. лист 
општине Неготин”, бр.4/2019), члана 70. став 1. тачка 5. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и 
јединицама локалне самоуправе (“Сл. гласник РС” бр. 21/2016, 113/2017, 95/2018, 114/2021, 113/2017 – др.закон, 
95/2018-др.закон, 86/2019 – др.закон и 157/2020 – др.закон и 123./2021 – др.закон), а у складу са чланом 25. 
Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи општине Неготин и 
Правобранилаштву општине Неготин (пречишћен текст), број 112-213/2018-IV/06 од 04.10.2018. године, број 112-
228/2018-III/07 од 21.12.2018. године, број 112-68/2020-III/07 од 25.02.2020, број 112-230/2020-III/07 од 10.09.2020. 
године, број 112-293/2020-II/07 од 25.12.2020. године, број 112-195/2021-III/07 од 28.10.2021. године и број 112-
11/2022-III/07 од 28.01.2022. године ,  председник општине Неготин, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о измени решења о постављењу помоћника председника општине 

 
I 
 

 У решењу о постављењу помоћника председника општине у области локалног економског развоја и 
инвестиција, број: 112-220/2021-II/07 од 18.11.2021. године („Сл лист општине Неготин“, број 35/2021), у називу 
решења, речи „у области локалног економског развоја и инвестиција“, замењују се речима „за нормативно-правна 
питања“. 
 

II 
 

 У тачки I решења, речи „у области локалног економског развоја и инвестиција“, замењују се речима „за 
нормативно-правна питања“. 
 

III 
 

 Тачка II решења мења се и гласи: 
„II 

 
 Помоћник председника општине за нормативно-правна питања: врши саветодавне послове од значаја за рад 
Председника општине, прати измене закона и других прописа значајних за функционисање општине, као јединице 
локалне самоуправе и органа општине, сугерише инплементацију одредаба тих прописа у прописе општине, 
обавештава органе општине о потреби промене и усаглашавања одлука и других општих аката са законима и 
другим прописима који се односе на функционисање општине и њених органа, као и јавних предузећа и установа 
чији је оснивач општина, даје стручно мишљење о потребама измене и усаглашавања општинских прописа са 
измењеним законима и другим прописима које доносе институције Републике Србије, сачињава нацрте 
уговора.Обавља и друге послове по налогу председника општине. Помоћник председника за свој рад одговара 
председнику општине.“ 
 

III 
 

У осталом делу решење број: 112-220/2021-II/07 од 18.11.2021. године, остаје непромењено. 
 

IV 
 

 Решење објавити у “Службеном листу општине Неготин”. 
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Образложење 

 
Општинско веће општине Неготин на својој седници одржаној дана 28.01.2022. године, усвојило је 

Правилник о шестим изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији радних места у 
Општинској управи општине Неготин и Правобранилаштву општине Неготин (пречишћен текст), број 112-11/2022-
III/07 од 28.01.2022. године.  У члану 3.  Правилника, у Кабинету председника општине, уместо радног места под 
редним бројем 2. помоћник председника општине у области локалног економског развоја и инвестиција, 
систематизовано је ново радно место које гласи: „2. помоћник председника општине за нормативно-правна питања“.   

На основу решења председника општине број 112-220/2021-III/07 од 18.11.2021. године,  за помоћника 
председника општине у области локалног економског развоја и инвестиција, постављена је Татјана Булатовић, 
дипл.правник из Неготина. 

Имајући у виду да је на основу Правилника о шестим изменама и допунама Правилника о организацији и 
систематизацији радних места у Општинској управи општине Неготин и Правобранилаштву општине Неготин 
(пречишћен текст), број 112-11/2022-III/07 од 28.01.2022. године, измењена област за коју се поставља помоћник 
председника општине и да Татјана Булатовић у свему испуњава услове из систематизованог радног места 
„помоћник председника општине за нормативно-правна питања“, донето је решење као у диспозитиву. 

 
  

Број: 112-14/2022-II/06 
09. фебруар 2022. 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 
Број: 112-131/2022-II/07 
1. април 2022. године 
Н е г о т и н 
 

 На основу члана 58. став 2. Закона о локалној самоуправи (“Сл. гласник РС“, бр.129/07, 83/2014- 
др.закон, 101/2016-др.закон, 47/2018 и 111/2021 – др.закон), члана 65. став 1. тачка 24. и члана 66. став 3. Статута 
општине Неготин (“Сл. лист општине Неготин”, бр.4/2019), члана 70. став 1. тачка 5. Закона о запосленима у 
аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (“Сл. гласник РС”, бр.21/2016, 113/2017, 95/2018, 
114/2021, 113/2017 – др.закон, 95/2018-др.закон, 86/2019 – др.закон, 157/2020 – др.закон и 123./2021 – др.закон), а у 
складу са чланом 25. Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи општине 
Неготин и Правобранилаштву општине Неготин (пречишћен текст), број 112-213/2018-IV/06 од 04.10.2018. године, 
број 112-228/2018-III/07 од 21.12.2018. године, број 112-68/2020-III/07 од 25.02.2020. године, број 112-230/2020-
III/07 од 10.09.2020. године, број 112-293/2020-II/07 од 25.12.2020. године, број 112/195/2021-III/07 од 
28.12.2021.године и број 112-11/2022-III/07 од 28.01.2022.године (у даљем тексту: Правилник),  председник општине 
Неготин, доноси 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о постављењу помоћника председника општине 

за економска питања и финансије 
 

I 
 ПОСТАВЉА СЕ Мирослав Кнежевић, дипл.инжењер пољопривреде за агроекономију из Неготина, за 
помоћника председника општине за економска питања и финансије, почев од 01.04.2022. године.   
 

II 
 Помоћник председника општине  за економска питања и финансије: 

- спроводи утврђену политику локалног економског развоја, 
- прикупља податке од значаја за инвестирање у општину и предлаже подстицајне мере на унапређењу 

локалног економског развоја, 
- предлаже финансијске пројекте чијом реализицијом се обезбеђује унапређење у складу са потребама 

економског развоја општине, 
- даје мишљења у вези са финансијским питањима, 
- остварује контакте и сарадњу са потенцијалним инвеститорима; 
- сарађује са ресорним министарствима, привредном комором, као и другим органима, организацијама и 

институцијама; 
- саставља извештаје, анализе и информације; 

 Обавља и друге послове у области за коју је постављен, по налогу председника општине. 
  За свој рад одговара председнику општине. 

III 
 Помоћник председника општине поставља се у Кабинету председника општине на одређено време, док 
траје дужност председника општине. 
 Помоћник председника општине из тачке I овог решења остварује права, обавезе и одговорности из рада и 
по основу рада у складу са законом и прописима којима се регулишу права, обавезе и одговорности запослених 
лица у јединицама локалне самоуправе. 
 Помоћник председника општине остварује права, обавезе и одговорности из става 2. овог члана, као 
постављено лице, у складу са законом. 
 

IV 
 Решење објавити у “Службеном листу општине Неготин”. 
 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
Владимир Величковић, дипл.педагог физичке културе,с.р. 
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Република Србија 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
Комисија за избор и именовања, награде и признања 
Број: 170-1/2022-I/07 
11.04.2022. године 
Н е г о т и н 
 
 На основу члана 9, 11. и 12. а у вези члана 2. и 3. Одлуке о додели награда и јавних признања („Сл.лист 
општине Неготин“, бр. 10/2007, 6/2013 и 15/2013) Комисија за избор и именовања, награде и признања Скупштина 
општине Неготин, о б ј а в љ у ј е 
 

ЈАВНИ ПОЗИВ 
о предлагању кандидата за доделу награда и јавних признања 

поводом Дана општине Неготин 12. маја – за 2021. годину 
 

I 
 Сва физичка и правна лица са територије општине Неготин могу поднети образложени предлог за доделу 
награда и јавних признања, правним и физичким лицима и другим организацијама, за постигнуте резултате и 
значајне доприносе у развоју општине Неготин и другим областима, за 2021. годину. 

II 
 Награде и јавна признања су: 

- „Мајска награда општине Неготин“ 
- Повеља 
- Звање почасног грађанина 
 
„Мајска награда општине Неготин“ додељује се правним и физичким лицима и другим 

организацијама за постигнуте резултате и значајне доприносе у развоју општине Неготин и другим областима , 
остварене у периоду од 01. јануара до 31.децембра 2021. године. 
 Повеља се додељује ученицима и студентима са територије општине Неготин, за постигнуте резултате на 
такмичењима у земљи и иностранству, у 2021. години. 
 Звање почасног грађанина Неготина додељује се појединцу, држављанину  Републике Србије или странцу, 
за достигнућа и дела која представљају изузетан допринос развоју општине Неготин, изградњи хуманих односа 
међу људима и развоју сарадње у области привреде и културе са општином односно Републиком Србијом. 
 

III 
 Oбразложени предлози, са одговарајућим прилозима (у фотокопији) за доделу награда и јавних признања 
достављају се у писменој форми Комисији за избор и именовања, награде и признања Скупштине општине Неготин  
до 04.05.2022. године, док се предлози за звање „почасног грађанина“ Неготина достављају до 21.04.2022. године. 
 Неблаговремени и непотпуни предлози неће се разматрати. 
 Ближе информације могу се добити преко Службе за послове Скупштине општине, председника општине и 
Општинског већа Општинске управе општине Неготин, на телефон број: 019/544-000, локал 139. 

IV 
 Одлуку о додели награда и јавних признања зa 2021. годину доноси Комисијa за избор и именовања, 
награде и признања Скупштине општине Неготин, а Одлуку о додели звања „почасног грађанина“ доноси 
Скупштина општине уз претходну сагласност Министарства за државну управу и локалну самоуправу.  

V 
 

 Јавни позив о подношењу предлога кандидата за доделу награда и јавних признања објавити у средствима 
јавног информисања, на сајту општине Неготин www.negotin.rs, као и у „Службеном листу општине Неготин“. 
 

КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР, ИМЕНОВАЊА, 
НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА 

ПРЕДСЕДНИК, 
Татјана Васић с.р. 
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