
Број 3  Страна 31                      „Службени лист општине Неготин“                         28.01.2022. 

 

 На основу члана 173. став 1. и 179. став 1. 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), члана 69. 
став 1. тачка 21. Статута општине Неготин („Сл. лист општине Неготин“, бр. 4/2019) и члана 3. и 25. 
Пословника Општинског већа општине Неготин („Сл. лист општине Неготин“, бр. 23/2008 и 35/2014), 
Општинско веће општине Неготин, на седници одржаној дана 28.01.2022. године, донело је 
 
 
 

РЕШЕЊЕ 
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ПРЕДСЕДНИКУ И ЧЛАНОВИМА 

ЖАЛБЕНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
 
 

Члан 1. 
 ПРЕСТАЈЕ МАНДАТ  председнику и члановима Жалбене комисије општине Неготин, због 
истека периода на који су именовани, и то: 
 

1. Ивану Вељковићу, председнику, 
2. Ратки Ђорђевић, члану и  
3. Бранкици Димитријевић, члану. 
 

Члан 2. 
 Ово решење објавити у „Службеном листу општине Неготин“. 
 
 
 
Број: 117-1/2022-III/07 
Датум: 28.01.2022. године 
Неготин 
 
 
 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

ПРЕДСЕДНИК, 
Владимир Величковић, дипл.педагог физичке културе, с.р. 
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На основу члана 173. став 1. и 174. став 1. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и 
јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр.21/2016, 113/2017, 113/2017 – др.закон, 95/2018, 
86/2019 – др.закон и 157/2020 – др.закон и 123./2021 – др.закон), члана 46. тачка 8. Закона о локалној 
самоуправи („Сл. гласник РС“, бр.129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016 – др.закон, 47/2018, 111/2021 – 
др.закон) и члана 69. став 1.тачка 17. Статута општине Неготин („Службени лист општине Неготин“, 
број 4/2019), члана 3. и члана 25. Пословника о раду општинског већа општине Неготин („Службени 
лист општине Неготин“, бр. 23/2008 и 35/2014), Општинско веће општине Неготин на седници одржаној 
дана 28.01.2022. године, донело је: 

 
РЕШЕЊЕ 

О ОБРАЗОВАЊУ ЖАЛБЕНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
 

Члан 1. 
Образује се Жалбена комисија општине Неготин ( у даљем тексту: Жалбена комисија) у 

следећем саставу: 
1. Весна Лазаревић, дипломирани правник, председник комисије; 
2. Мирјана Дојчиновић, дипломирани правник, члан; 
3. Видосава Жетић, васпитач, члан. 
 

Члан 2.  
Жалбена комисија има сва овлашћења другостепеног органа и одлучује о жалбама службеника 

на решења којима се одлучује о њиховим правима и дужностима, као и о жалбама учесника интерног и 
јавног конкурса. 

 
Члан 3. 

Председник и чланови жалбене комисије именују се на мандатни период од 5 година и могу да 
буду поново именовани. 

 
Члан 4. 

Чланови Жалбене комисије имају право на накнаду за рад у нето износу од 2.000,00 динара 
(словима: две хиљаде динара), који се обрачунава и исплаћује за одлучивање по једној жалби. 

 
Члан 5. 

Имена чланова Жалбене комисије објављују се на интернет презентацији општине Неготин. 
 

Члан 6. 
 Ово решење објавити у „Службеном листу општине Неготин“. 

 
 

Број: 117-2/2022-III/07 
Датум: 28.01.2022. године 
Неготин 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Број 3  Страна 33                      „Службени лист општине Неготин“                         28.01.2022. 

 

 На основу члана 138. Закона о спорту („Сл.гласник РС“, бр. 10/2016), члана 69. Статута 
општине Неготин („Сл.лист општине Неготин“ бр. 4/2019) и чланова 25. и 26. став 2. 
Пословника о раду Општинског већа општине Неготин („Сл.лист општине Неготин“ бр. 23/08 
и 35/2014), Општинско веће општине Неготин на седници одржаној дана 28.01.2022. године, 
доноси 
 

ПРАВИЛНИК 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О ФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА 

КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈЕ ОПШТИ ИНТЕРЕС У ОБЛАСТИ СПОРТА НА 
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

 
Члан 1. 

 
 У Правилнику о финансирању програма којима се остварује општи интерес у области 
спорта на територији општине Неготин („Сл.лист општине Неготин“ бр. 37/2021) у члану 14. 
додаје се став 2. који гласи: 
„Уколико у изузетним ситуацијама у току релизације Програма дође до промене одређених 
околности битних за финанисирање и реaлизацију Програма које угрожавају или 
онемогућавају реализовање Програма и захтевају одређене измене уговорних обавеза у делу 
везаном за обезбеђивање додатних финансијских средстава из буџета локалне самоуправе, 
подносилац предлога Програма је у обавези да о томе писаним путем обавести Општину 
Неготин и Спортски савез општине Неготин и упути образложени захтев за обезбеђивање 
додатних финансијских средстава са измењеним предлогом Програма. Стручна комисија врши 
стручни преглед поднетих захтева и њихову оправданост и доставља Општинском већу 
предлог за одобравање додатних финансијских средстава из буџета општине Неготин за 
финансирање измењених предлога Програма. Општинско веће разматра предлог комисије и 
уколико су у буџету општине Неготин обезбеђена додатна финаисијска средства за релизацију 
измењених предлога Програма може донети одлуку о одобрењу додатних средстава за 
финанисирање и реализацију измењених Програма подносиоца захтева. На основу одлуке 
Општинског већа о одобрењу додатних средстава за финанисирање и реализацију Програма, 
председник општине закључује анексе уговора о реализовању Програма са подносиоцима 
одобрених захтева за финисирање измењених Програма.“ 
 

Члан 2. 
 
 У члану 15. додаје се став 2. који гласи: 
„Ниједна организација у области спорта не може да добије више од 20% буџета опредељеног за 
спорт, с тим да се трошкови програма морају односити, по правилу, најмање 15% на 
активности повезане са спортом деце.“ 
 

Члан 3. 
 
  Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 
општине Неготин“. 
 
Број: 401-30/2022-III/07 
Датум: 28.01.2022. године 
Неготин 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН, 
ПРЕДСЕДНИК, 

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