
Број 1  Страна 1                      „Службени лист општине Неготин“                        11.01.2022. 
 

 На основу члана 32. став 1. тачка 1. и члана 41. 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), члана 40. став 1. 
тачка 1. и 61. Статута општине Неготин („Сл. лист општине Неготин“, бр. 4/2019) и члана 200. 
Пословника Скупштине општине Неготин („Сл.лист општине Неготин“, бр. 15/2019), Скупштина 
општине Неготин, на седници одржаној дана 11.01. 2022. године, донела је 
 

ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПОСЛОВНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

 
Члан 1. 

У Пословнику Скупштине општине Неготин („Сл. лист општине Неготин“, бр. 15/2019), у члану 
97. став 1. речи: „председник и десет чланова“ замењују се речима: „председник и шест чланова“. 
 

Члан 2. 
 У члану 108. став 1. после речи: „писаним“ брише се тачка и додаје реч: „путем.“ 
 

Члан 3. 
 У члану 119. став 2. реч: „претреса“ замењује се речју: „расправе“. 
 

Члан 4. 
 У члану 120. став 2. реч: „претрес“ замењује се речју: „расправа“. 

У ставу 3. реч: „претресу“ замењују се речју: „расправи“.  
У ставу 4. речи: „закључују претрес“ замењују се речима: „закључује расправу“, а реч: 

„претресу“ замењује се речју: „расправи“. 
 

Члан 5. 
 У члану 121. реч: „претреса“ замењује се речју: „расправе“. 
 

Члан 6. 
 У члану 127. став 1. реч: „претресу“ замењује се речју: „расправи“. 

У алинеји 2. реч: „претреса“ замењује се речју: „расправе“. 
У алинеји 5. реч: „претресу“ замењује се речју: „расправи“. 
У ставу 4. реч: „претрес“ замењује се речју: „расправа“, а реч: „претресу“ замењује се речју: 

„расправи“. 
 У ставу 6. реч: „претреса“ замењује се речју: „расправе“. 

 
Члан 7. 

 У члану 128. став 1. речи: „закључују претрес“ замењује се речима: „закључује расправу“, а реч: 
„претресу“ замењује се речју: „расправи“.  
 

Члан 8. 
Члан 128. став 2. брише се. 

 
Члан 9. 

 У члану 182. став 2. реч: „претреса“ замењује се речју: „расправе“. 
 

Члан 10. 
 Овлашћује се Комисија за статутарна, нормативна питања, представке и жалбе Скупштине 
општине Неготин да утврди пречишћен текст Пословника Скупштине општине Неготин и исти објави у 
„Службеном листу општине Неготин“. 
 

Члан 11. 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине 
Неготин“.  
Број:016-1/2022-I/07 
Датум: 11.01.2022. године 
Неготин  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
ПРЕДСЕДНИК, 

мр Милан Уруковић, с.р. 
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На основу члана 59. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“, бр. 15/2016 и 88/2019) и 
члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Неготин („Сл. лист општине Неготин“, бр.4/2019), 
Скупштина општине Неготин на седници одржаној дана 11.01.2022. године, донела је 
 
 

РЕШЕЊЕ 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ 

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „БОГОВИНА“ БОР ЗА 2022. ГОДИНУ  
 
 

 
Члан 1. 

 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм пословања са финансијским планом Јавног предузећа 
„Боговина“ Бор за 2022. годину, који је усвојио Надзорни одбор тог предузећа на седници одржаној дана 
20.12.2021. године.  
 
 

Члан 2. 
 Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Неготин“. 
 
 
 
Број:402-16/2022-I/07 
Датум: 11.01.2022. године 
Неготин 

 
 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
ПРЕДСЕДНИК, 

мр Милан Уруковић, с.р. 
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На основу члана 61. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/2016 и 
88/2019) и члана 40. тачка 54. Статута општине Неготин („Сл. лист општине Неготин“, бр. 4/2019), 
Скупштина општине Неготин на седници одржаној дана 11.01.2022. године, донела је 

 
 

РЕШЕЊЕ 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ  ЈКП „ БАДЊЕВО“ НЕГОТИН  КОРИШЋЕЊА И 

РАСПОРЕЂИВАЊА СРЕДСТАВА СУБВЕНЦИЈА ЗА 2022. ГОДИНУ ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
 
 
 

Члан 1. 
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм ЈКП „Бадњево“ Неготин коришћења и распоређивања 

средстава субвенција за 2022. годину општине Неготин, који је усвојио Надзорни одбор ЈКП „Бадњево“ 
Неготин на седници одржаној дана 24.12.2021. године. 

 
 

Члан 2.  
 Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Неготин“. 
 
 
 
 
Број:402-17/2022-I/07 
Датум: 11.01.2022. године 
Неготин 
 
 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
ПРЕДСЕДНИК, 

мр Милан Уруковић, с.р. 
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На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи (,,Сл.гласник РС”, број  129/2007, 83/2014-др. 
закон, 101/2016-др. закон и 47/2018, 111/2021-др.закон), члана 65. Статута општине Неготин („Сл.лист 
општине Неготин“, број 4/2019), Правилника о начину, критеријумима и поступку доделе средстава из 
буџета општине Неготин за подстицање пројеката од јавног интереса које реализују удружења („Сл. лист 
општине Неготин“, број 5/2019), , председник општине Неготин,  д  о  н  о  с  и : 
 
 

РЕШЕЊЕ 
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА ЗА 

ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОПШТИНИ 
НЕГОТИН  

 
Члан 1. 

 Образује се Комисија за доделу средстава удружењима за финансирање и суфинансирање 
пројеката од јавног интереса у општини Неготин  (у даљем тексту: Комисија) , у следећем саставу: 
 
1.Весна Лазаревић, Одељење за буџет, финансије и локалну пореску администарцију, председник 
Комисије, 

 2. Радица Кукић, Одељење за буџет, финансије и локалну пореску администарцију, члан 
Комисије, 
 3. Светлана Пејкић, Одељење за буџет, финансије и локалну пореску администарцију, члан 
Комисије, 
 4. Милош Јаковљевић, Одељење за друштвене делатности, привреду и развој,члан Комисије и 
5. Маријана Ђорђевић, Одељење за друштвене делатности, привреду и развој, члан Комисије.  
  

Председник и чланови Комисије именују се на период од 4 године. 
 
 Комисија спроводи поступак доделе бесповратних финансијских средстава на основу одлуке о 
буџету општине Неготин за годину у којој се та средства додељују, за финасирање програма/пројеката 
чији су носиоци/партнери удружења и друге организације цивилног друштва које су регистроване и 
делују на територији општине Неготин.   
 
 Предмет јавног конкурса су пројекти у областима од јавног интереса на територији општине 
Неготин у складу са Правилником о утврђивању јавног интереса („Службени лист општине Неготин“, 
бр. 5/2019) и Одлуком о приоритетним областима од јавног интереса за текући период („Службени лист 
општине Неготин“, бр. 5/2019): 

- Социјална заштита; 
- Борачкo-инвалидска заштита; 
- Заштита лица са инвалидитетом; 
- Друштвена брига о деци и младима; 
- Друштвена брига о старијим особама; 
- Превенција свих облика насиља и дискриминације; 
- Заштита и помоћ жртвама насиља у породици; 
- Заштита и помоћ жртвама мобинга; 
- Подршка социјално угроженим грађанима; 
- Афирмисање женских права; 
- Афирмисање родне равноправности; 
- Заштита и промовисање/унапређење људских и мањинских права; 
- Заштита интерно расељених и избеглих лица; 
- Хуманитарне активности; 
- Заштита здравља; 
- Превенција, лечење и рехабилитација болести зависности; 
- Подстицање наталитета; 
- Образовање, неформално образовање и стручно усавршавање; 
- Наука и научно-истраживачки рад; 
- Култура; 
- Развој културно-уметничког стваралаштва; 
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- Очување културне и историјске традиције; 
- Очување и подстицање народног стваралаштва и народних обичаја; 
- Промоција општине Неготин; 
- Заштита животне средине; 
- Екологија; 
- Заштита и очување природе; 
- Одржив развој; 
- Подстицање и промоција здраве исхране; 
- Подстицање и развој привредних делатности као што су занатство, стари и ретки занати, 

задругарство и др.; 
- Туризам; 
- Заштита животиња; 
- Заштита потрошача; 
- Неговање и развој међународне сарадње; 
- Борба против корупције; 
- Подстицање развоја електронских комуникација и информационог друштва; 
- Афирмисање демократизације локалне самоуправе; 
- Промовисање волонтерског рада; 
- Афирмација грађанског активизма и веће укључености рањивих група у локалну заједницу; 
- Противпожарна заштита; 
- Друге области од јавног интереса које доприносе убрзаном и одрживом развоју општине 

Неготин. 

  
Члан 2. 

             Задаци Комисије су следећи: 
 
- припрема и предлаже председнику општине текст јавног конкурса за финансирање односно 
суфинансирање пројеката удружења средствима из буџета општине Неготин  и по расписивању од 
стране председника општине Неготин објављује га на званичној интернет страници општине Неготин, 
огласној табли општине Неготин и на порталу е-Управа,  

- по службеној дужности, утврђује да ли је удружење предлагач пројекта/учесник конкурса уписано у 
регистар надлежног органа, да ли се, према статутарним одредбама, циљеви тог удружења остварују у 
области у којој се пројекат реализује, као и да ли је рачун тог удружења у блокади,  

- оцењује пријаве пристигле у складу са условима конкурса, према критеријумима прописаним 
Правилником о начину, критеријумима и поступку доделе средстава из буџета општине Неготин за 
подстицање пројеката од јавног интереса које реализују удружења („Сл. лист општине Неготин“, број 
5/2019),  

- води записник о спроведеном поступку јавног конкурса, 

- утврђује прелиминарну листу изабраних пројеката и сачињава предлог одлуке о избору пројеката који 
ће се финансирати или суфинансирати из буџета општине Неготин, са наведеним износима новчаних 
средстава, и исти доставља председнику општине Неготин најкасније 30 дана од дана истека рока за 
подношење пријаве на јавни конкурс,  

- објављује прелимарну листу на званичној интернет страници и огласној табли општине Неготин и на 
порталу е-Управа, без одлагања по достављању предлога одлуке о избору пројеката који ће се 
финансирати или суфинансирати из буџета општине Неготин председнику општине Неготин, 

- по окончању поступка по приговорима, сачињава коначни предлог одлуке о избору пројеката који ће се 
финансирати или суфинансирати из буџета општине Неготин у року од 3 дана од доношења одлуке о 
приговору и подноси га председнику општине Неготин,  

- објављује Одлуку о избору пројеката коју доноси председник општине Неготин на званичној интернет 
страници и огласној табли општине Неготин и на порталуе-Управа, без одлагања по њеном доношењу,  
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- сачињава текст уговора који се закључује између општине Неготин и удружења корисника средстава 
најкасније у року од 15 дана од дана коначности одлуке о избору пројеката који ће се финансирати или 
суфинансирати из буџета општине Неготин, 

- прати реализацију пројеката удружења за које су одобрена средства у складу са Правилником,  

- реализује мониторинг посете, 

- израђује извештај о мониторинг посетама и препоруке за отклањање недостатака као и рокове за 
њихову реализацију и упућује их удружењу кориснику средстава,  

- даје сагласност за прерасподелу средстава за реализацију планираних активности у оквиру одобрених 
пројеката,  

- спроводи контролу наративног извештаја,  

- врши процену квалитета и успешности пројекта у смислу реализације постављених циљева,  

- израђује извештај о реализованој финансијској подршци пројектима удружења из буџетских средстава 
општине Неготин у претходној календарској години и објављује га на званичној интернет страници и 
огласној табли општине Неготин и на порталуе-Управа. 

 
Члан 3. 

 
Стручне и аминистративно-техничке послове за потребе рада Комисије обавља Општинска 

управа општине Неготин-Одељење за друштвене делатности, привреду и развој.  
              

 
Члан 4. 

 
Решење објавити у „Службеном листу општине Неготин“. 

  
 

       Број:  401-5/2022-II/05 
10.01.2022. године                          
Неготин                                        
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
Владимир Величковић,с.р. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Број 1  Страна 7                      „Службени лист општине Неготин“                        11.01.2022. 
 

На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ број 129/07 83/2014-
др.закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018, 111/2021-др.закон ),члана 13. Закона о подстицајима у 
пољопривреди и руралном развоју („Сл. гласник РС“ број 10/2013, 142/2014, 103/2015 i 101/2016)  члана 
65. Статута општине Неготин („Сл. лист општине Неготин“ број 4/2019), Правилника о начину, 
критеријумима и поступку доделе средстава из буџета општине Неготин за подстицање пројеката од 
јавног интереса које реализују удружења („Сл. лист општине Неготин“, број 5/2019),  председник 
општине  Неготин, д о н о с и : 
 
 

РЕШЕЊЕ 
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА  ДОДЕЛУ  СРЕДСТАВА ЗА НЕВЛАДИНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ, 

УДРУЖЕЊА И ДРУШТАВА ИЗ  ПРОГРАМА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 
ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА 

ОПШТИНЕ НЕГОТИН  
 

Члан 1. 
 Образује се Комисија за доделу средстава за невладине организације,удружења и друштава из 
Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине 
Неготин (у даљем тексту: Комисија) , у следећем саставу: 
 
1. Весна Лазаревић, Одељење за буџет, финансије и локалну пореску администарцију, председник 
Комисије, 

 2. Радица Кукић, Одељење за буџет, финансије и локалну пореску администарцију, члан 
Комисије, 
 3. Слађана Стојановић, Одељење за друштвене делатности, привреду и развој, члан Комисије, 
 4. Мартин Поповић, Одељење за друштвене делатности, привреду и развој, члан Комисије, 
5. Бранкица Димитријевић, Одељење за друштвене делатности, привреду и развој, члан Комисије.  
 

Председник и чланови Комисије именују се на период од 4 године. 
  
 Комисија спроводи поступак доделе бесповратних финансијских средстава, на основу одлуке о 
буџету општине Неготин за годину у којој се та средства додељују. 
 
 Предмет јавног конкурс је реализација мере 102. Успостављање и јачање удружења у области 
пољопривреде у складу са Програмом подршке за спровођење пољопривредне политике и политике 
руралног развоја општине Неготин, и у складу са Правилником о утврђивању јавног интереса 
(„Службени лист општине Неготин“, бр. 5/2019) и Одлуком о приоритетним областима од јавног 
интереса за текући период („Службени лист општине Неготин“, бр. 5/2019). 
 

Члан 2. 
             Задаци Комисије су следећи: 
 
- припрема и предлаже председнику општине текст јавног конкурса за финансирање односно 
суфинансирање пројеката удружења средствима из буџета општине Неготин и по расписивању од стране 
председника општине Неготин објављује га на званичној интернет страници општине Неготин, огласној 
табли општине Неготин и на порталу е-Управа,  

- по службеној дужности, утврђује да ли је удружење предлагач пројекта/учесник конкурса уписано у 
регистар надлежног органа, да ли се, према статутарним одредбама, циљеви тог удружења остварују у 
области у којој се пројекат реализује, као и да ли је рачун тог удружења у блокади,  

- оцењује пријаве пристигле у складу са условима конкурса, према критеријумима прописаним 
Правилником о начину, критеријумима и поступку доделе средстава из буџета општине Неготин за 
подстицање пројеката од јавног интереса које реализују удружења („Сл. лист општине Неготин“, број 
5/2019),  

- води записник о спроведеном поступку јавног конкурса, 

- утврђује прелиминарну листу изабраних пројеката и сачињава предлог одлуке о избору пројеката који 
ће се финансирати или суфинансирати из буџета општине Неготин, са наведеним износима новчаних 
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средстава, и исти доставља председнику општине Неготин најкасније 30 дана од дана истека рока за 
подношење пријаве на јавни конкурс,  

- објављује прелимарну листу на званичној интернет страници и огласној табли општине Неготин и на 
порталу е-Управа, без одлагања по достављању предлога одлуке о избору пројеката који ће се 
финансирати или суфинансирати из буџета општине Неготин председнику општине Неготин, 

- по окончању поступка по приговорима, сачињава коначни предлог одлуке о избору пројеката који ће се 
финансирати или суфинансирати из буџета општине Неготин у року од 3 дана од доношења одлуке о 
приговору и подноси га председнику општине Неготин,  

- објављује Одлуку о избору пројеката коју доноси председник општине Неготин на званичној интернет 
страници и огласној табли општине Неготин и на порталуе-Управа, без одлагања по њеном доношењу,  

- сачињава текст уговора који се закључује између општине Неготин и удружења корисника средстава 
најкасније у року од 15 дана од дана коначности одлуке о избору пројеката који ће се финансирати или 
суфинансирати из буџета општине Неготин, 

- прати реализацију пројеката удружења за које су одобрена средства у складу са Правилником,  

- реализује мониторинг посете, 

- израђује извештај о мониторинг посетама и препоруке за отклањање недостатака као и рокове за 
њихову реализацију и упућује их удружењу кориснику средстава,  

- даје сагласност за прерасподелу средстава за реализацију планираних активности у оквиру одобрених 
пројеката,  

- спроводи контролу наративног извештаја,  

- врши процену квалитета и успешности пројекта у смислу реализације постављених циљева,  

- израђује извештај о реализованој финансијској подршци пројектима удружења из буџетских средстава 
општине Неготин у претходној календарској години и објављује га на званичној интернет страници и 
огласној табли општине Неготин и на порталуе-Управа. 

Члан 3. 
 

Стручне и аминистративно-техничке послове за потребе рада Комисије обавља Општинска 
управа општине Неготин-Одељење за друштвене делатности, привреду и развој.  
              

 
Члан 4. 

 
Решење објавити у „Службеном листу општине Неготин“. 

  
 

        Број:  320 - 3/2022-II/05 
10.01.2022. године                          
Неготин                                        
 
                                                              ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
                                                                             Владимир Величковић.с.р. 
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На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ број 129/07 83/2014-др.закон, 
101/2016 - др. закон и 47/2018, 111/2021-др.закон ),члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном 
развоју („Сл. гласник РС“ број 10/2013, 142/2014, 103/2015 i 101/2016)  члана 65. Статута општине Неготин („Сл. 
лист општине Неготин“ број 4/2019), председник општине  Неготин,          д о н о с и : 

 
РЕШЕЊЕ 

о 
образовању Комисије за  реализацију Програма мера подршке  за спровођење пољопривредне политике и 

политике руралног развоја општине Неготин  
 

I 
Образује се Комисија за реализацију Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и 
политике руралног развоја општине Неготин  
у следећем саставу: 

1.   Срђан Младеновић, правник из Неготина, председник Комисије 
2. Владимир Станковић, мастер заштите животне средине из Неготина, заменик председника Комисије 
3.   Дејан Стефановић , пољопривредник  из Неготина,  члан 
4. Саша Станимировић, проф.разредне наставе из Неготина, члан 
5. Станоје Петровић,  пољопривредник из Мокрања, члан 
6. Ненад Оприцић, пољопривредник из Буковча, члан 
7. Драгољуб Чумпујеровић,  пољопривредник из Буковча, члан 

 
Председник и чланови Комисије именују се на период од 4 године. 

 
II 

Задатак Комисије је да изради предлог Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и 
политике руралног развоја општине Неготин, са врстама подстицаја, мерама подршке и начинима коришћења и 
одреди услове за остваривање права на подстицаје,  достави  Министарству пољопривреде, шумарства и 
водопривреде на сагласност, а затим Општинском већу на усвајање, припреми Конкурс за реализацију Програма 
мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Неготин,  врши 
обраду поднетих захтева по Конкурсу и у форми предлога решења достави председнику општине на усвајање. 
Комисија врши контролу наменског коришћења средстава код корисника подстицаја. 
 

III 
Стручне и административне послове за потребе Комисије вршиће Одељење за друштвене делатности, привреду и 
развој. 

IV 
Ступањем на снагу овог Решења престаје да важи Решење број: 320-1/2021-II/05 од 08.01.2021. године. 

 
V 

Решење ступа на снагу даном објављивaња у Службеном листу општине Неготин. 
 
 

Број : 320-508/2021-II/05 
Датум : 28.12.2021. год.              
Н е г о т и н          
                               
 
                                                             ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
                                                 Владимир Величковић, дипл.педагог физичке културе,с.р.           
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На основу члана 5.  Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број: 54/2009, 
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 
103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019,72/2019, 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 и 
47/2018),Уговора о додели наменских средстава за финансирање адресних табли и таблица,број:401-00-
00619/2021-24-11 од 16.12.2021. године   и  наш број:401-583/2021-II/07 од 17.12.2021. године и  члана 
28.  Одлуке о буџету општине Неготин од за 2021. годину  (“Сл. лист општине Неготин”, број: 19/2020 и 
10/2021), Општинска управа општине Неготин, д о н о с и 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

I 

У  Одлуци о буџету општине Неготин за 2021. годину (“Сл. лист општине Неготин”, број: 
19/2020 и 10/2021) увећавају се јавни приходи, економска класификација 733154-текући наменски  
трансфери,у ужем смислу,од републике у корист нивоа општина, извор финансирања 07,  за износ од 
1.988.000,00 динара, на основу Уговора о додели наменских средстава за финансирање адресних табли и 
таблица,број:401-00-00619/2021-24-11 од 16.12.2021. године   и  наш број:401-583/2021-II/07 од 
17.12.2021. године  и извода Управе за трезор број 30 од 28.12.2021. године. 

 
II 

Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у разделу 5- Општинска управа,програму 1-
становање,урбанизам и просторно планирање 1101, програмска  активност – означавање назива 
улица,тргова и зграда кућним бројевима  0006,функционална класификација 660 – послови становања и 
заједнице некласификовани на другом месту, на нову позицију 157/1-специјализоване услуге,економску 
класификацију 424900-остале специјализоване услуге ,износ од 1.988.000,00 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 2021.годину (“Сл. лист општине Неготин”, број: 19/2020 

и 10/2021), у разделу 5, програму 1-становање,урбанизам и просторно планирање 1101, програмска  
активност – означавање назива улица,тргова и зграда кућним бројевима  0006,функционална 
класификација 660 – послови становања и заједнице некласификовани на другом месту, на 
апропријацији  за извршење расхода износи наменских трансфера  нису могли бити познати у поступку 
доношења одлуке о буџету, на извору финансирања 07- трансфери од других нивоа власти, те је из тог 
разлога потребно увећати  финансијска средства у износу од 1.988.000,00   динара и то на нову позицију 
157/1-специјализоване услуге,економску класификацију 424900-остале специјализоване услуге, на 
извору 07- трансфери од других нивоа власти. 
 

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.   
                                                 
Обрадила:  
Љиљана Лицуловић 
 
Број: 400-41/2021-IV/04                  
Дана: 30.12.2021. године                                                              
Н е г о т и н 
 
 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
Зорица Мијушковић, дипл.прав.,с.р. 
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  На основу члана 5.  Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број: 54/2009, 
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 
103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019,72/2019,149/2020,118/2021 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 и 
47/2018) и  члана 28.  Одлуке о буџету општине Неготин  за 2021. годину  (“Сл. лист општине Неготин”, 
број: 19/2020 и 10/2021), Општинска управа општине Неготин, д о н о с и 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

I 

У  Одлуци о буџету општине Неготин за 2021. годину (“Сл. лист општине Неготин”, број: 
19/2020 и 10/2021) увећавају се јавни приходи, економска класификација 733154-текући наменски 
трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист новоа општина, извор 07, код Предшколске установе 
„Пчелица“ Неготин за износ од 248.000,00 динара, на основу Закључка Владе РС,05 број: 401-9560/2021 
од 21.10.2021. године и Одлуке Министарства просвете, науке и технолошког развоја од 01.11.2021. 
године,број 610-00-00387/2021-07/1 и извода Управе за трезор број 1 од 30.11.2021. године. 

 
II 

Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у разделу 5-Општинска управа, глава 5.01, 
програм 8-предшколско васпитање и образовање 2001, програмска активност функционисање и 
остваривање предшколског васпитања и образовања  2001-0001, функција 911–предшколско образовање, 
на позицију 178-материјал, економску класификацију 426600–материјали за образовање,културу и спорт, 
извор 07, код Предшколске установе „Пчелица“ Неготин. 

     
III 

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

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

О б р а з л о ж е њ е 
Одлуком о буџету општине Неготин за 2021.годину (“Сл. лист општине Неготин”, број: 19/2020 

и 10/2021), у разделу 5, глави 5.01, програм 8-предшколско васпитање и образовање 2001, програмска 
активност функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања  2001-0001, функција 
911–предшколско образовање, на апропријацији  за извршење расхода износи наменских средстава ЈЛС 
нису могли бити познати у поступку доношења одлуке о буџету, на извору финансирања 07-трансфери 
од других нивоа власти, те је из тог разлога потребно увећати  финансијска средства у износу од 
248.000,00 динара, на позицији 178-материјал, економску класификацију 426600–материјали за 
образовање,културу и спорт, код Предшколске установе „Пчелица“ Неготин. 
 

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

Решење  доставити: Предшколској установи „Пчелица“ Неготин, Управи за трезор експозитури  
Неготин, Одељењу за буџет, финансије и локалну пореску администрацију и архиви Општинске управе 
општине Неготин.   
                                                 
Обрадила: 
Љиљана Лицуловић 
 
Број: 400-40/2021-IV/04                  
Дана: 30.12.2021. године                                                              
Н е г о т и н 
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