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       На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“,број: 
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – 
др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019,72/2019, 149/2020,118/2021 и 118/2021-др. 
закон) и члана 15. Одлуке о буџету општине Неготин за 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 УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 
I 

Из  средстава  утврђених  Одлуком о буџету општине Неготин за 2022. годину (“Сл. лист 
општине Неготин”, број: 36/2021), 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  420.000,00 динара 
Општинској управи општине Неготин. 

 
II 

 Средства из става 1. овог решења распоређују се у оквиру раздела 5, програм 17-енергетска 
ефикасност и обновљиви извори енергије  0501, програмска активност-енергетски менаџмент  0001, 
функција 436–остала енергија, на новој позицији 113/1-специјализоване услуге, економској 
класификацији  424900–остале специјализоване 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 захтева Одељења за урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине, број. 
312-75/2022- IV/04 од 15.03.2022. године и Обавештења  председника  oпштине о доношењу решења 
из текуће  резерве за 2022. годину, број: 401-199/2022-IV/04 од 22.03.2022. године за одобравањем 
додатних средстава за редован рад Општинске управе општине Неготин, одобравају се  додатна   
средства у износу  од  420.000,00   динара из текуће  резерве.  

Одлуком о буџету општине Неготин за 2022.годину („Сл. лист општине Неготин“, број: 
36/2021), у разделу 5, програму 17-енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије  0501, 
програмској активности-енергетски менаџмент  0001, функцији 436–остала енергија, нису 
планирана средства на новој позицији 113/1-специјализоване услуге, економској класификацији  
424900–остале специјализоване услуге, за финансирање израде плана енергетске ефикасности. 

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: 401-199/2022-II/04                  
Дана: 22.03.2022. 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 НЕГОТИН  
Број: 401-203/2022-II/04 
24.03.2022. 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 МЕСНИМ 

ЗАЈЕДНИЦАМА У 2022. ГОДИНИ 
 
I 

 Одобрава се промена апропријација Општинској управи општине Неготин, у оквиру  
законом  предвиђене  могућности, до 10 % апропријације,  раздео 5-општинска управа,  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 250- стални трошкови, економска класификација  421200-енергетске 
услуге, у  износу од  8.000,00 динара, за 4,44 %,извор финансирања 01 , ради обезбеђења средстава 
за  набавку моторне пумпе  у бунару на  стадиону у МЗ Буковче. 

 
II 

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

 - позиција 250- стални трошкови, економска класификација  421200-енергетске услуге,у 
износу од  8.000,00  динара, за 4,44%, извор  финансирања 01.   

 
III 

Износ од  8.000,00 динара, преусмерава се за намене које нису довољно планиране Одлуком 
о буџету општине Неготин за 2022. годину и и Финансијским планом  месне  заједнице Буковче  за 
2022.годину, и то на позицију 258-машине и опрема, економску класификацију 512900 –опрема за 
производњу,моторна,непокретна и немоторна опрема, извор финансирања 01, 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 2022.годину  и Финансијског плана  
МЗ Буковче 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, економска класификација 
512900-опрема за производњу,моторна,непокретна и немоторна опрема,извор финансирања 01, нису 
предвиђена средства  за  набавку моторне пумпе  у бунару на  стадиону у МЗ Буковче. 

 Из тог разлога и на основу свега напред наведеног, одлучено је као у диспозитиву  решења. 
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: Месној заједници Буковче,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: 401-204/2022-II/04 
24.03.2022. 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 МЕСНИМ 
ЗАЈЕДНИЦАМА У 2022. ГОДИНИ 

 
I 

Одобрава се промена апропријација Месним заједницама општине Неготин, у оквиру 
законом предвиђене могућности, до 10% апропријације,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 250-стални трошкови, економска класификација  421200-енергетске услуге, у  износу од  
12.000,00 динара, за 8,57%,извор финансирања 01, ради обезбеђења средстава за редован рад месне 
заједнице Црномасница, општине  Неготин.   

 
II 

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

 - позиција 250-стални трошкови, економска класификација  421200-енергетске услуге, за 
8,57%, извор финансирања 01, у износу од   12.000,00 динара. 

 
III 

Износ  од  12.000,00  динара, преусмерава се за намене недовољно планиране Одлуком о  
буџету општине Неготин за 2022.годину и Финансијским планом  месне  заједнице  Црномасница   
за 2022.годину, а ради обезбеђења  средстава  за финансирање  месне заједнице Црномасница, 
општине Неготин и то на позицији 258 – машине и опрема, економска класификација 512200 –
административна опрема, а  у оквиру раздела, главе, програма, програмске активности и функције 
из става 1. овог решења. 

IV 
За износ одобрене промене апропријација извршити измене распоређених средстава на 

одговарајућим позицијама Одлуке о буџету општине Неготин за 2022. годину и Финансијског плана  
месне  заједнице  Црномасница    за 2022.годину. 

 
V 

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

 
 VI 

 Сагласност за промену апропријација Mесној заједници  Црномасница  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 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 2022.годину („Сл. лист општине Неготин“, број:   
36/2021),  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 258 – машине и опрема, економска 
класификација 512200 – административна опрема , нису предвиђена средства за елементе за 
судоперу у реновираном клубу у  МЗ Црномасница,  извор финансирања 01. 

Из тог разлога и на основу свега напред наведеног, одлучено је као у диспозитиву  решења. 
РЕШЕЊЕ  ДОСТАВИТИ: Mесној заједници Црномасница, 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: 401-214/2022-II/04 
25.03.2022. 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, до 10 % апропријације, раздео 5-општинска управа,   програм   5–
пољопривреда и рурални развој 0101, програмска  активност – подршка за спровођење 
пољопривредне политике у локалној заједници  0001, функција 421-пољопривреда, позиција 110 – 
специјализоване услуге, економска класификација 424600 – услуге очувања животне средине,науке 
и геодетске услуге, у износу од  1.440.000,00  динара,за 6,30 %, 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 110 – специјализоване услуге, економска класификација 424600 – услуге 
очувања животне средине, науке и геодетске услуге, у износу од  1.440.000,00  динара, за 6,30 %, 
извор  финансирања 01.   

 
III 

Износ  од  1.440.000,00  динара, преусмерава се за намене које нису планиране Одлуком о 
буџету општине Неготин за 2022. годину, а ради обезбеђења додатних средстава за израду Пројекта 
изградње пољских путева у поступку комасације за КО Речка и Чубра и КО Рајац и Смедовац и то 
на  позицију  113 – зграде и грађевински објекти, економска класификација 511400– пројектно 
планирање, извор финансирања 01, 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 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  5–пољопривреда и рурални развој   0101, 
програмској  активности – подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници  
0001, функцији 421-пољопривреда, на   позицији 113 – зграде и грађевински објекти, економска 
класификација 511400– пројектно планирање, нису предвиђена   средства за израду Пројекта 
изградње пољских путева у поступку комасације за КО Речка и Чубра и КО Рајац и Смедовац, извор 
финансирања 01, у износу од  1.440.000,00  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: 401-216/2022-II/04 
28.03.2022. 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, 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  
24.000,00 динара, за 0,24%, извор  финансирања 01, ради обезбеђења средстава за  набавку пећи на 
дрва са потребним елементима,за потребе загревања просторије сеоске амбуланте у МЗ Плавна. 

 
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 24.000,00 динара, за 0,24%, извор  
финансирања 01.   

 
III 

Износ од 24.000,00 динара, преусмерава се за намене које нису довољно планиране 
Одлуком о буџету општине Неготин за 2022. годину и Финансијским планом  месне заједнице  
Плавна 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  Плавна  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 пећи на дрва са потребним елементима,за потребе загревања просторије сеоске 
амбуланте у МЗ Плавна. 

 Из тог разлога и на основу свега напред наведеног, одлучено је као у диспозитиву  решења. 
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: МЗ Плавна, 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: 401-223/2022-II/04 
31.03.2022. 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, 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 124– трошкови 
путовања, економска класификација 422400–трошкови путовања ученика, у износу од  120.000,00  
динара, за 0,17 %, извор  финансирања 01,ради обезбеђења средстава за  редован рад Основне школе  
„Бранислав Нушић“  Уровица. 

 
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  120.000,00  динара, за 0,17 %, извор  финансирања 01.   

 
III 

Износ од 120.000,00 динара, преусмерава се за намене недовољно планиране у 
финансијском плану буџетског корисника за 2022. годину,а ради обезбеђења додатних средстава 
Oснoвној  школи  „Бранислав Нушић“  Уровица  за израду пројектне документације за замену котла 
,на  позицију  170-трансфери осталим нивоима власти,за намену – зграде и грађевински објекти 
,економска класификација 511400- пројектно планирање, извор финансирања 01, у оквиру раздела 5, 
програма 9- основно образовање  2003, програмске активности – реализација делатности основног 
образовања   0001 и  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  Основне школе  „Бранислав Нушић“  
Уровица. 

 
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 9- основно образовање  2003, програмској 
активности – реализација делатности основног образовања   0001,функцији 912 –основно 
образовање,на позицију 170-трансфери осталим нивоима власти,намени – зграде и грађевински 
објекти,економској класификацији 511400- пројектно планирање,извор финансирања 01,нису 
предвиђена довољна средства  за израду пројектне документације за замену котла у Oснoвној  
школи  „Бранислав Нушић“  Уровица. 

Из тог разлога и на основу свега напред наведеног, одлучено је као у диспозитиву  решења. 
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: Oснoвној  школи  „Бранислав Нушић“  Уровица,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, 149/2020,118/2021 и 118/2021-др. 
закон) и члана 15. 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 УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 
I 

Из  средстава  утврђених  Одлуком о буџету општине Неготин за 2022. годину (“Сл. лист 
општине Неготин”, број: 36/2021), 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  1.000.000,00 динара 
Општинској управи општине Неготин. 

 
II 

 Средства из става 1. овог решења распоређују се у оквиру раздела 5, програм 6-заштита 
животне средине  0401,  Пројекат 0401-7007 под називом „Пројекат смaњeњa зaгaђeњa вaздухa 
пoрeклoм из индивидуaлних извoрa у 2022. гoдини  на територији општине Неготин“, функција 560-
заштита животне средине некласификована на другом месту, на нову позицију  150/1-накнаде за 
социјалну заштиту из буџета, економској класификацији 472800-накнаде из буџета за становање и 
живот. 
 

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 Уговора о суфинансирању реализације пројекта смањења загађења ваздуха 
пореклом из индивидуалних извора у 2022. години на територији општине Неготин, број:401-00-
454/22-03 од 17.03.2022. године  и Обавештења  председника  oпштине о доношењу решења из 
текуће  резерве за 2022. годину, број: 401-226/2022-IV/04 од 01.04.2022. године за одобравањем 
додатних средстава за редован рад Општинске управе општине Неготин, одобравају се  додатна   
средства у износу  од  1.000.000,00 динара из текуће  резерве.  
Одлуком о буџету општине Неготин за 2022.годину („Сл. лист општине Неготин“, број: 36/2021), у 
разделу 5, програму 6-заштита животне средине  0401,  Пројекту 0401-7007 под називом „Пројекат 
смaњeњa зaгaђeњa вaздухa пoрeклoм из индивидуaлних извoрa у 2022. гoдини  на територији 
општине Неготин“, функцији 560-заштита животне средине некласификована на другом месту, нису 
планирана средства на новој позицији 150/1-накнаде за социјалну заштиту из буџета, економској 
класификацији 472800-накнаде из буџета за становање и живот, за суфинансирање пројекта 
смањења загађења ваздуха пореклом из индивидуалних извора у 2022. години, који се односи на 
смањење загађења ваздуха пореклом из индивидуалних извора, заменом корлова на чврсто гориво 
са котловима на пелет на територији општине Неготин. 

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: 401-226/2022-II/04                  
Дана: 01.04.2022. 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, 149/2020,118/2021 и 118/2021-др. 
закон) и члана 15. 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 УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 
I 

Из  средстава  утврђених  Одлуком о буџету општине Неготин за 2022. годину (“Сл. лист 
општине Неготин”, број: 36/2021), 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  1.952.000,00 динара ОШ „Бранислав 
Нушић“ Уровица. 

 
II 

 Средства из става 1. овог решења распоређују се у оквиру раздела 5, програм  9-основно 
образовање 2003, Пројекат 2003-7008 под називом „Пројекат набавке, замене, реконструкције и 
санације котларница за грејање у 2022. години“ који се односи на замену постојећег котла на дрва 
котлом на пелет у Основној школи „Бранислав Нушић“ у Уровици, функција  912- основно 
образовање, на нову позицију 170/1-машине и опрема, економској класификацији 512200-
административна опрема. 
 

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

 
IV 

 Решење  објавити у „Службеном листу општине Неготин“. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
На основу Уговора о суфинансирању реализације пројекта набавке, замене, реконструкције 

и санације котларница за грејање у 2022. години на територији општине Неготин, број:401-00-
491/22-03 од 17.03.2022. године и Обавештења  председника  oпштине о доношењу решења из 
текуће  резерве за 2022. годину, број: 401-225/2022-IV/04 од 01.04.2022. године за одобравањем 
додатних средстава за редован ОШ „Бранислав Нушић“ Уровица, одобравају се  додатна   средства 
у износу  од  1.952.000,00 динара из текуће  резерве.  

 
Одлуком о буџету општине Неготин за 2022.годину („Сл. лист општине Неготин“, број: 36/2021), у 
разделу 5, програму 9-основно образовање   2003,  Пројекту 2003-7008 под називом „Пројекат 
набавке, замене, реконструкције и санације котларница за грејање у 2022. години“ који се односи на 
замену постојећег котла на дрва котлом на оелет у Основној школи „Бранислав Нушић“ у Уровици, 
функцији 912-основно образовање, нису планирана средства на новој позицији 170/1- машине и 
опрема, економској класификацији 512200-административна опрема, за суфинансирање пројекта 
набавке,замене, 
реконструкције и санације котларница за грејање у 2022. години, који се односи на замену 
постојећег котла на дрва котлом на пелет у Основној школи „Бранислав Нушић“ у Уровици. 

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: 401-225/2022-II/04                  
Дана: 01.04.2022. 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 НЕГОТИН  
Број: 401-130/2022-II/04 
06.04.2022. 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, 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  
60.000,00 динара, за 0,60%, извор  финансирања 01, ради обезбеђења средстава за  редован рад 
Основне школе  „12. септембар“  Неготин. 
 

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 60.000,00  динара, за 0,60%, извор  
финансирања 01.   

 
III 

 Износ од 60.000,00 динара, преусмерава се за намене недовољно планиране у финансијском 
плану буџетског корисника за 2022. годину,а ради обезбеђења додатних средстава Oснoвној  школи  
„12. септембар“  Неготин   за едукацију професора физичке културе на ФАСПЕР-у ,на  позицију  
170-трансфери осталим нивоима власти,за намену – услуге по уговору,економска класификација 
423300- услуге образовања и усавршавања запослених, извор финансирања 01, у оквиру раздела 5, 
програма 9- основно образовање  2003, програмске активности – реализација делатности основног 
образовања   0001 и  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 и Основне школе  „12. септембар“  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 9- основно образовање  2003, програмској 
активности – реализација делатности основног образовања   0001,функцији 912 –основно 
образовање,на позицију 170-трансфери осталим нивоима власти,намени – услуге по 
уговору,економска класификација 423300- услуге образовања и усавршавања запослених,извор 
финансирања 01,нису предвиђена довољна средства   за едукацију професора физичке културе на 
ФАСПЕР-у. 

Из тог разлога и на основу свега напред наведеног, одлучено је као у диспозитиву  решења. 
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: Oснoвној  школи  „12. септембар“  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, 149/2020,118/2021 и 118/2021-др. 
закон) и члана 15. 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 УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 
I 

Из  средстава  утврђених  Одлуком о буџету општине Неготин за 2022. годину (“Сл. лист 
општине Неготин”, број: 36/2021), 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  337.000,00 динара 
Општинској управи општине Неготин. 

 
II 

 Средства из става 1. овог решења распоређују се  у оквиру раздела 5, програма 15-опште 
услуге локалне самоуправе 0602, пројекта „Пројекат пешачке стазе у насељу борска на к.п. бр. 372 
КО Неготин“ 0602-5010, функције 620-развој заједнице ,  на  позицију  152/1-зграде и грађевински 
објекти, економској класификацији 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  председника  oпштине о доношењу решења из текуће  резерве за 
2022. годину, број: 401-237/2022-IV/04 од 14.04.2022. године за одобравањем додатних средстава за 
редован рад Општинске управе општине Неготин, одобравају се  додатна   средства у износу  од  
337.000,00  динара из текуће  резерве.  

Одлуком о буџету општине Неготин за 2022.годину („Сл. лист општине Неготин“, број: 
36/2021), у разделу 5, програму  15-опште услуге локалне самоуправе 0602, пројекту „Пројекат 
пешачке стазе у насељу борска на к.п. бр. 372 КО Неготин“ 0602-5010, функцији 620-развој 
заједнице, нису планирана средства на  позицији 152/1-зграде и грађевински објекти, економској 
класификацији 511300–капитално одржавање зграда и објеката,за извођење вишкова радова код 
наведеног 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: 401-237/2022-II/04                  
Дана: 14.04.2022. 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 НЕГОТИН  
Број: 401-244/2022-II/04 
10.05.2022. 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 

ТУРИСТИЧКОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН  У 2022. ГОДИНИ 
 
I 

 
 Одобрава се промена апропријација Туристичкој организацији општине Неготин, у оквиру  
законом  предвиђене  могућности, до 10% апропијације,  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 124– трошкови 
путовања, економска класификација 422400–трошкови путовања ученика, у износу од  200.000,00  
динара, за 0,28 %, 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 2022.годину, и то: 

   - позиција 124–трошкови путовања, економска класификација 422400–трошкови 
путовања ученика, у износу од  200.000,00  динара, за 0,28 %, извор  финансирања 01.   

           
III 

 
Износ  од  200.000,00   динара,  преусмерава се за намене кoje нису  планиране Одлуком о 

буџету општине Неготин за 2022.годину, а  ради обезбеђења средстава  за рад  Туристичке 
организације општине Неготин за 2022. годину и то:  

- на  позицији  213, економска класификација  424900 –oстaлe спeциjaлизoвaнe услугe, 
извор финансирања 01, у оквиру раздела 5, главе  2, програма 4-развој туризма 1502, пројекта  
„Манифестација сајам меда и вина“ 1502-7004 и функције 473-туризам. 

 
IV 

 
За износ одобрене промене апропријација извршити измене распоређених средстава на 

одговарајућим позицијама Одлуке о буџету општине Неготин за 2022. годину, Финансијског плана 
за рад Општинске управе  општине Неготин за 2022. годину  и  Финансијског плана за  рад  
Туристичке организације  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 Туристичке организације  општине Неготин, објавити 
у „Службеном листу општине Неготин“. 
 

 
 



22.06.2022.                     „Службени лист општине Неготин“                 Број 18 страна 870 
 

 
 

                                                                      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,  глави  2 , програму 4-развој туризма  1502, функцији 473 – туризам и 
пројекту  „Манифестација сајам меда и вина“ 1502-7004, на  позицији 213, економска класификација  
424900–oстaлe спeциjaлизoвaнe услугe, извор финансирања 01,нису предвиђена средства за 
реализацију извођења ватромета на централном градском тргу у организацији 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 18  Страна 871           „Службени лист општине Неготин“                22.06.2022. 
 

 
Република  Србија 
ОПШТИНА НЕГОТИН 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН  
Број: 401-267/2022-II/04 
07.06.2022. 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 и 118/2021) и  члана 14. 
Одлуке о буџету општине Неготин за 2022. годину (“Сл. лист општине Неготин”, број: 36/2021 и 
14/2022), 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 2022. 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 7-услуге по уговору, економска 
класификација 423500-стручне услуге, у износу од  161.000,00 динара, за 3,13%, 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 2022.годину, и то: 

 - позиција 7-услуге по уговору, економска класификација 423500-стручне услуге, у износу 
од  161.000,00  динара, за 3,13 %, извор  финансирања 01.   

 
III 

Износ  од  161.000,00 динара, преусмерава се за намене које нису довољно планиране 
Одлуком о буџету општине Неготин за 2022. годину и то на позицију  10-накнаде за социјалну 
заштиту из буџета, економска класификација 472700-накнаде из буџета за образовање, културу, 
науку и спорт извор финансирања 01, 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 Скупштине  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 Скупштини општине Неготин, објавити у 
„Службеном листу општине Неготин“. 
 
                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 



22.06.2022.                     „Службени лист општине Неготин“                 Број 18 страна 872 
 
 
                                                                    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 и 118/2021) 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 и 14/2022),  у  разделу 1-Скупштина општине, програма, програмске активности  и функције 
из става 1. овог решења, на позицији  10-накнаде за социјалну заштиту из буџета, економска 
класификација 472700-накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт, извор финансирања 
01, нису предвиђена довољна средства за исплату пореза на Мајске награде и повеље. 

 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Број 18  Страна 873           „Службени лист општине Неготин“                22.06.2022. 
 

На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“,број: 54/2009, 
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. 
закон,103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019,72/2019, 149/2020 и 118/2021) и члана 15. 
Одлуке о буџету општине Неготин за 2022. годину  (“Сл. лист општине Неготин”, број: 36/2021 и 
14/2022),  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 2022. годину (“Сл. лист 
општине Неготин”, број: 36/2021 и 14/2022), 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  150.000,00 динара 
Општинској управи општине Неготин. 

 
II 

 Средства из става 1. овог решења распоређују се у оквиру раздела 5, програм 11-социјална 
и дечија заштита 0902, програмска активност-дневне услуге у заједници 0016, функција 090–
социјална заштита некласификована на другом месту, на позицији 63-трансфери осталим нивоима 
власти, економској класификацији 463100-текући трансфери осталим нивоима власти. 
 

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 Дома за децу и омладину „Станко Пауновић“ Неготин број: 401-
272/2022-II/04 од 14.06.2022. године и Обавештења  председника  oпштине о доношењу решења из 
текуће  резерве за 2022. годину, број: 401-272/2022-IV/04 од 14.06.2022. године за одобравањем 
додатних средстава за редован рад Општинске управе општине Неготин, одобравају се  додатна   
средства у износу  од  150.000,00  динара из текуће  резерве.  

Одлуком о буџету општине Неготин за 2022.годину („Сл. лист општине Неготин“, број: 
36/2021 и 14/2022), у разделу 5, програму 11-социјална и дечија заштита 0902, програмској 
активности-дневне услуге у заједници 0016, функцији 090–социјална заштита некласификована на 
другом месту, нису планирана довољна средства на позицији 63-трансфери осталим нивоима 
власти, економској класификацији 463100–текући трансфери осталим нивоима власти, за исплату 
стручних услуга, односно зарада ангажованим лицима у оквиру услуге „Дневни боравак за децу и 
младе са сметњама у развоју“ код Дома за децу и омладину „Станко Пауновић“ Неготин. 

Из тог разлога и на основу свега напред наведеног, одлучено је као у диспозитиву  решења. 
Решење  доставити: 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 општине Неготин.   
                  
Број: 401-272/2022-II/04                  
Дана: 14.06.2022. године                                                              
Н е г о т и н 
 

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

 
 
 

 
 



22.06.2022.                     „Службени лист општине Неготин“                 Број 18 страна 874 
 

На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“,број: 54/2009, 
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. 
закон,103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019,72/2019, 149/2020 и 118/2021) и члана 15. 
Одлуке о буџету општине Неготин за 2022. годину  (“Сл. лист општине Неготин”, број: 36/2021 и 
14/2022),  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 2022. годину (“Сл. лист 
општине Неготин”, број: 36/2021 и 14/2022), 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 500.000,00 динара 
Туристичкој организацији општине Неготин. 

 
II 

 Средства из става 1. овог решења распоређују се у оквиру раздела 5, главе 2, програма 4-
развој туризма 1502, пројекта „Остали пројекти из области туризма“ 1502-7005, функције 473–
туризам, на позицију 217–услуге по уговору, економску класификацију 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 захтева Туристичке организације општине Неготин, број: 401-278/2022-II/04 од 
16.06.2022. године и Обавештења председнику oпштине о доношењу решења из текуће резерве за 
2022. годину, број: 401-278/2022-IV/04 од 16.06.2022. године за одобравањем додатних средстава за 
редован рад Туристичке организације општине Неготин, одобравају се  додатна  средства у износу  
од  500.000,00  динара из текуће  резерве.  

Одлуком о буџету општине Неготин за 2022.годину („Сл. лист општине Неготин“, број: 
36/2021 и 14/2022), у разделу 5, глави 2, програму 4-развој туризма 1502, пројекта „Остали пројекти 
из области туризма“ 1502-7005, функције 473–туризам, на позицију 217–услуге по уговору, 
економску класификацију 423400–услуге информисања, планирана средства недовољна су за 
спровођење активности промоције туристичких потенцијала општине Неготин. 

Из тог разлога и на основу свега напред наведеног, одлучено је као у диспозитиву  решења. 
Решење  доставити: Туристичкој организацији општине Неготин, Управи за трезор 

eкспозитури  Неготин, Одељењу за буџет, финансије и локалну пореску администрацију и архиви 
Општинске управе општине Неготин.   
                                                 
Број: 401-278/2022-II/04                  
Дана: 16.06.2022. године                                                              
Н е г о т и н 
 
 

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

 
 

 
 
 
 
 



Број 18  Страна 875           „Службени лист општине Неготин“                22.06.2022. 
 

   На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број: 54/2009, 
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015–др. 
закон,103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020 и 118/2021) и члана 15. 
Одлуке о буџету општине Неготин за 2022. годину  (“Сл. лист општине Неготин”, број: 36/2021 и 
14/2022),  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 2022 .годину (“Сл. 
лист општине Неготин”, број: 36/2021 и 14/2022), 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 54.000,00 динара 
Основној школи „Хајдук Вељко”  Штубик. 

 
II 

 Средства из става 1. овог решења распоређују се у оквиру раздела 5, програма 9–основно 
образовање 2003, програмске активности–реализација делатности основног образовања 0001, 
функције 912–основно образовање,  на позицији 170, економска класификација 463100-текући 
трансфери осталим нивоима власти, код корисника економска класификација 482200-обавезне таксе 
износ од 1.000,00 динара и економска класификација 511300-капитално одржавање зграда и 
објеката износ од 53.000,00 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  основне школе „Хајдук Вељко”  Штубик, број: 401-283/2022-II/04 од 
17.06.2022. године и Обавештења  председнику  oпштине о доношењу решења из текуће  резерве за 
2022. годину, број: 401-283/2022-IV/04 од 20.06.2022. године, одобравају се додатна средства у 
износу од 54.000,00 динара из текуће резерве. 

Одлуком о буџету општине Неготин за 2022.годину (“Сл. лист општине Неготин”, број: 
36/2021 и 14/2022), у разделу 5, програму 9–основно образовање 2003, програмској активности–
реализација делатности основног образовања 0001, функцији  912–основно образовање, позицији 
170, економској класификацији 463100-текући трансфери осталим нивоима власти, код корисника  
економској класификацији на четвртом нивоу 482200-обавезне таксе  и 511300-капитално 
одржавање зграда и објеката, нису планирана довољна финансијска средства у 2022. години  за 
измирење такси за реизбор директора школе и  реализацију радова на капиталном одржавању 
замене дела столарије ОШ „Хајдук Вељко“ Штубик, истуреног одељења Плавна. 

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: 401-283/2022-II/04                  
Дана: 20.06.2022. године                                                              
Н е г о т и н 
 

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

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

              



22.06.2022.                     „Службени лист општине Неготин“                 Број 18 страна 876 
 
  На основу члана 5.  Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број: 54/2009, 
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. 
закон,103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019,72/2019, 149/2020, 118/2021 и 118/2021-др. 
закон), члана 52. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/2007, 83/2014-др. закон, 
101/2016-др. закон, 47/2018 и 111/2021- др. закон), Уговора о суфинансирању реализације пројекта 
набавке, замене, реконструкције и санације котларница за грејање у 2022. години на територији 
општине Неготин, број: 401-00-491/22-03 од 17.03.2022. године,  и  члана 28.  Одлуке о буџету 
општине Неготин за 2022. годину  (“Сл. лист општине Неготин”, број: 36/2021), Општинска управа 
општине Неготин, д о н о с и 
       

Р Е Ш Е Њ Е 
 
I 

У  Одлуци о буџету општине Неготин за 2022. годину  (“Сл. лист општине Неготин”, број: 
36/2021), увећавају се јавни приходи, економска класификација 733154-текући наменски трансфери, 
у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина, извор финансирања 07, код корисника ОШ 
„Бранислав Нушић“ Уровица, за износ од 2.800.000,00 динара, на основу Уговора о суфинансирању 
реализације пројекта набавке, замене, реконструкције и санације котларница за грејање у 2022. 
години на територији општине Неготин, број: 401-00-491/22-03 од 17.03.2022. године  и извода 
Управе за трезор број 85 од 30.03.2022. године. 

 
II 

Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у разделу 5-Општинска управа, програму 
9-основно образовање 2003, на нови  Пројекат 2003-7008 под називом „Пројекат набавке, замене, 
реконструкције и санације котларница за грејање у 2022. години“ који се односи на замену 
постојећег котла на дрва котлом на пелет у Основној школи „Бранислав Нушић“ у Уровици 
функционална класификација 912-основно образовање, на нову позицију 170/1-машине и опрема, 
економску класификацију 512200-административна опрема, на извору 07-трансфери од других 
нивоа власти. 

 
III 

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

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

О б р а з л о ж е њ е 
 

Одлуком о буџету општине Неготин за 2022.годину (“Сл. лист општине Неготин”, број: 
36/2021), у разделу 5, програму 9-основно образовање 2003, у поступку доношења буџета није био 
познат и предвиђен Пројекат 2003-7008 под називом „Пројекат набавке, замене, реконструкције и 
санације котларница за грејање у 2022. години“ који се односи на замену постојећег котла на дрва 
котлом на пелет у Основној школи „Бранислав Нушић“ у Уровици „ на извору 07-трансфери од 
других нивоа власти, у износу од 2.800.000,00 динара. 

За наведени пројекат учешће Министарства заштите животне средине  Републике Србије  
износи 2.800.000,00  динара, док учешће општине Неготин износи 1.952.000,00 динара, те је за ова 
средства потребно отворити нову позицију у буџету 170/1-економска класификација 512200-
административна опрема. 

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: 400-6/2022-IV/04                  
Дана: 01.04.2022. године                                                              
Н е г о т и н 

 
НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН    

  Зорица Мијушковић,дипл.прав.,с.р. 
 



Број 18  Страна 877           „Службени лист општине Неготин“                22.06.2022. 
 

 
 

На основу члана 5.  Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“,број: 54/2009, 
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. 
закон,103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019,72/2019, 149/2020,118/2021 и 118/2021-др. 
закон), члана 52. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/2007,83/2014-др. закон, 
101/2016-др. закон,47/2018 и 111/2021- др. закон), Уговора о суфинансирању реализације пројекта 
смањења загађења ваздуха пореклом из индивидуалних извора у 2022. години на територији 
општине Неготин, број:401-00-454/22-03 од 17.03.2022. године,  и  члана 28.  Одлуке о буџету 
општине Неготин за 2022. годину  (“Сл. лист општине Неготин”, број: 36/2021), Општинска управа 
општине Неготин, д о н о с и 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I 

У  Одлуци о буџету општине Неготин за 2022. годину  (“Сл. лист општине Неготин”, број: 
36/2021), увећавају се јавни приходи, економска класификација 733154-текући наменски трансфери, 
у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина, извор финансирања 07, у разделу 5- 
Општинска управа за износ од 4.000.000,00 динара, на основу Уговора о суфинансирању 
реализације пројекта смањења загађења ваздуха пореклом из индивидуалних извора у 2022. години 
на територији општине Неготин, број:401-00-454/22-03 од 17.03.2022. године и извода Управе за 
трезор број 85 од 30.03.2022. године. 
 

II 
Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у разделу 5- Општинска управа, програму 

6-заштита животне средине  0401, на новом Пројекту 0401-7007 под називом „Пројекат смaњeњa 
зaгaђeњa вaздухa пoрeклoм из индивидуaлних извoрa у 2022. гoдини  на територији општине 
Неготин“, функционална класификација 560-заштита животне средине некласификована на другом 
месту, на нову позицију 150/1-накнаде за социјалну заштиту из буџета, економску класификацију 
472800-накнаде из буџета за становање и живот, износ од 4.000.000,00 динара, на извору 07-
трансфери од других нивоа власти.     

 
III 

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

 
IV 

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

О б р а з л о ж е њ е 
 

Одлуком о буџету општине Неготин за 2022. годину (“Сл. лист општине Неготин”, број: 
36/2021),у разделу 5, програму 6-заштита животне средине  0401, у поступку доношења буџета није 
предвиђен и познат Пројекат 0401-7007 под називом „Пројекат смaњeњa зaгaђeњa вaздухa пoрeклoм 
из индивидуaлних извoрa у 2022. гoдини  на територији општине Неготин“, на извору 07-трансфери 
од других нивоа власти, у износу од  4.000.000,00 динара. 

За наведени пројекат учешће Министарства заштите животне средине  Републике Србије  
износи 4.000.000,00  динара и учешће општине Неготин износи 1.000.000,00 динара, те је потребно у 
буџету отворити нову позицију 150/1-економска класификација 472800-накнаде из буџета за 
становање и живот. 

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: 400-7/2022-IV/04                  
Дана: 01.04.2022. године                                                              
Н е г о т и н 
 

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



22.06.2022.                     „Службени лист општине Неготин“                 Број 18 страна 878 
 
      На основу члана 5.  Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“,број: 54/2009, 
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. 
закон,103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019,72/2019, 149/2020,118/2021 и 118/2021-др. 
закон), члана 52. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/2007,83/2014-др. закон, 
101/2016-др. закон,47/2018 и 111/2021- др. закон), Уговора о суфинансирању Програма управљања 
Спомеником природе „Тунелска пећина Прераст у кањону Замне“  за 2022. годину,број:401-00-
367/2022-04 од 29.03.2022. године ,  и  члана 28.  Одлуке о буџету општине Неготин за 2022. годину  
(“Сл. лист општине Неготин”, број: 36/2021), Општинска управа општине Неготин, д о н о с и 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I 

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

36/2021), увећавају се јавни приходи, економска класификација 733154-текући наменски трансфери, 
у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина, извор финансирања 07, у разделу 5, глави 
5.02 код Туристичке организације,за износ од 1.771.000,00 динара, на основу Уговора о 
суфинансирању Програма управљања Спомеником природе „Тунелска пећина Прераст у кањону 
Замне“  за 2022. годину,број:401-00-367/2022-04 од 29.03.2022. године и извода Управе за трезор 
број 28 од 31.03.2022. године. 

 
II 
 

Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у разделу 5, глави 5.02,програму 4- развој 
туризма  1502,функцији 473- туризам,пројекту “Остали пројекти из области туризма“ 7005,  на  
извору 07-добровољни трансфери од физичких и правних лица додатна финансијска средства у 
износу од 604.000,00 динара на нову позицију 216/1,економској класификацији 411100-плате и 
додаци запослених,у износу од 79.000,00 динара,на нову позицију 216/2,економској класификацији 
412100-допринос за пензијско и инвалидско осигурање,у износу од 37.000,00 динара,економској 
класификацији 412200-допринос за здравствено осигурање,у износу од 80.000,00 динара, на 
позицији 217,економској класификацији 423500-стручне услуге, у износу од 30.000,00 динара, 
економској класификацији 423900-остале опште услуге у  износу од 20.000,00 динара, на позицији 
218,економској класификацији 424300-медицинске услуге,у износу од 20.000,00 динара на 
економској  класификацији 424500-услуге одржавања националних паркова и природних 
површина,у износу од 30.000,00 динара, на позицији 219, економској  класификацији 426500-
материјали за очување животне средине и науку, у износу од 14.000,00 динара ,економској  
класификацији 426800-материјали за одржавање хигијене и угоститељство,у износу од 15.000,00 
динара, економској  класификацији 426900-материјали за посебне намене, у износу од 400.000,00 
динара,на нову позицију 220/1,економској класификацији 511200-изградња зграда и објеката, у 
износу од 85.000,00 динара,на нову позицију 220/2,економској класификацији 512200-
административна опрема, у износу од 42.000,00 динара,економској класификацији 512400-опрема за 
заштитиу животне средине, у износу од 280.000,00 динара,економској класификацији 512900-
опрема за производњу,моторна,непокретна и немоторна опрема, у износу од 35.000,00 динара,на 
нову позицију 220/3,економској класификацији 513100-остале некретнине и опрема. 
   

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“. 
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                           О б р а з л о ж е њ е  
 

Одлуком о буџету општине Неготин за 2022. годину (“Сл. лист општине Неготин”, број: 
36/2021), у разделу 5, глави 5.02,програму 4- развој туризма  1502, функционалној класификацији  
473- туризам,пројекту “Остали пројекти из области туризма“ 7005,није на апропријацијама  за 
извршење расхода  у поступку доношења буџета увршћен  извор финансирања 07- добровољни 
трансфери од физичких и правних лица са  износом  од 1.771.000,00 динара из тог разлога потребно 
је додати  финансијска средства на нову позицију 216/1,економској класификацији 411100-плате и 
додаци запослених, у износу од 604.000,00 динара, на нову позицију 216/2,економској 
класификацији 412100-допринос за пензијско и инвалидско осигурање, у износу од 79.000,00 динара 
и економској класификацији 412200-допринос за здравствено осигурање, у износу од 37.000,00 
динара, на позицији 217,економској класификацији 423500-стручне услуге, у износу од 80.000,00 
динара, економској класификацији 423900-остале опште услуге, у износу од 30.000,00 динара, на 
позицији 218,економској класификацији 424300-медицинске услуге, у  износу од 20.000,00 динара, 
на економској  класификацији 424500-услуге одржавања националних паркова и природних 
површина, у износу од 20.000,00 динара, на позицији 219, економској  класификацији 426500-
материјали за очување животне средине и науку, у износу од 30.000,00 динара, економској  
класификацији 426800-материјали за одржавање хигијене и угоститељство, у износу од 14.000,00 
динара , економској  класификацији 426900-материјали за посебне намене, у износу од 15.000,00 
динара, на нову позицију 220/1,економској класификацији 511200-изградња зграда и објеката, у 
износу од 400.000,00 динара , на нову позицију 220/2,економској класификацији 512200-
административна опрема, у износу од 85.000,00 динара, економској класификацији 512400-опрема 
за заштитиу животне средине, у износу од 42.000,00 динара, економској класификацији 512900-
опрема за производњу,моторна,непокретна и немоторна опрема,у износу од 280.000,00 динара, на 
нову позицију 220/3,економској класификацији 513100-остале некретнине и опрема, у износу од 
35.000,00 динара. 

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

Одељењу за буџет, финансије и локалну пореску администрацију и архиви Општинске управе 
општине Неготин.   
                                                 
 
Број: 400-8/2022-IV/04                  
Дана: 06.04.2022. године                                                              
Н е г о т и н 
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