
              На основу одредби члана 47. и 63. 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 и 103/2015),члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној 

самоуправи („Сл. гласник РС “ бр. 129/2007 и 83/2014-др. закон)  и члана 42. став 1. тачка 2. Статута општине Неготин („Службени лист 

општине Неготин“број:9/2015-пречишћен текст),Скупштина  општине  Неготин  на седници одржаној  дана  30.11.2016.  године, донела 

је  

 

ОДЛУКУ 

О ИЗМЕНAMA И  ДОПУНАМА  ОДЛУКЕ  О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ НЕГОТИН ЗА 2016. ГОДИНУ 
 

Члан 1. 

 

У  Одлуци о буџету општине Неготин за 2016.годину (“Сл. лист општине Неготин”, бр. 27/2015 и 11/2016), у члану 6. Одлуке II 

Посебан део  у табеларном делу  врше се следеће измене: 

 У разделу 2. глава 1. - Председник општине, Програм 15-локална самоуправа 0602,Програмска активност-

Функционисање локалне самоуправе и градских општина 0602-0001: 

 Функција 111 –Извршни и законодавни органи  

 позиција 26. економска класификација 421- стални трошкови, у колони 8 износ „8.000.000“ замењује се износом 

„8.600.000“,позиција 29. економска класификација 424 – специјализоване услуге, у колони 8 износ „600.000“ замењује се износом 

„100.000“,позиција 30. економска класификација 426-материјал, у колони 8 износ „880.000“ замењује се износом „950.000“ 

  У разделу 4. глава 1. - Општинска управа, Програм 2-комунална делатност 0601,Програмска активност-Остале 

комуналне услуге 0601-0014:  

 Функција 620 –Развој заједнице 
 после овога додати  

 У разделу 4. глава 1. - Општинска управа, Програм 2-комунална делатност 0601 – ЈП за грађевинско земљиште од 

01.12.2016. године,Програмска активност-Остале комуналне услуге 0601-0014:  

 Функција 620 –Развој заједнице 
 додати нову позицију 82/1 економска класификација 421-стални трошкови,у колони 8 износ „6.000.000“,додати нову позицију 

82/2 економска класификација 423-услуге по уговору,у колони 8 износ „300.000“, додати нову позицију 82/3 економска класификација 

425-текуће поправке и одржавање,у колони 8 износ „30.000.000“,додати нову позицију 82/4 економска класификација 511-зграде и 

грађевински објекти,у колони 8 износ „85.000.000“, 

 У разделу 4. глава 1. - Општинска управа, Програм 5-развој пољопривреде 0101,Програмска активност-унапређење 

услова за пољопривредну делатност 0101-0001:  

 Функција 421 – пољопривреда-комасација Радујевац 

 позиција 96. економска класификација 424 - специјализоване услуге,у колони 8 износ „8.635.000“ замењује се износом 

„9.885.000“,  



 У разделу 4. глава 1. - Општинска управа, Програм 15-локална самоуправа 0602,Програмска активност-Функционисање 

локалне самоуправе и градских општина 0602-0001:  

 Функција 360 – Јавни ред и безбедност 

 позиција 104. економска класификација 512- машине и опрема,у колони 8 износ „1.000.000“ замењује се износом „1.250.000“, 

 У разделу 4. глава 1. - Општинска управа, Програм 15-локална самоуправа 0602,Програмска активност-Функционисање 

локалне самоуправе и градских општина 0602-0001:  

 Функција 111 – Извршни и законодавни органи 

 позиција 108. економска класификација 483- новчане казне и пенали по решењу судова,у колони 8 износ „18.450.000“ замењује се 

износом „20.450.000“, 

 У разделу 4. глава 3.-донације,Програм 3-локални економски развој 1501,Програмска активност-Унапређење привредног 

амбијента 1501-0002:  

 Функција 474 – Вишенаменски развојни пројекти 

 позиција 118. економска класификација 424- специјализоване услуге,у колони 8 износ „1.300.000“ замењује се износом 

„310.000“,позиција 121. економска класификација 511-зграде и грађевински објекти,у колони 8 износ „5.895.000“ замењује се износом 

„3.895.000“,у колони 10 износ „26.000.000“ замењује се „25.257.000“,позиција 122. економска класификација 512-машине и опрема,у 

колони 8 износ „1.000.000“ замењује се износом „100.000“, 

 У разделу 4. глава 7. – Примарна здравствена заштита, Програм 12-Примарна здравствена заштита 1801,Програмска 

активност-Функционисање установа примарне здравствене заштите 1801-0001:  

 Функција 740 – Здравство 

 позиција 142. економска класификација 4642- зграде и  грађевински објекти,у колони 8 износ „16.000.000“ замењује се износом 

„13.000.000“, 

 У разделу 4. глава 8. – Месне заједнице,Програм 15-Локална самоуправа 0602,Програмска активност-Месне заједнице 

0602-0002:  

 Функција 620 – Развој заједнице 

 позиција 158. економска класификација 511 – зграде и  грађевински објекти,у колони 8 износ „28.148.000“ замењује се износом 

„31.000.000“, 

 У разделу 4. глава 9.–Завод за урбанистичко планирање и пројектовање,Програм 1-Локални развој и просторно 

планирање 1101,Програмска активност-Стратешко,просторно и урбанистичко планирање 1101-0001:  

 Функција 620 – Развој заједнице 

 позиција 170. економска класификација 424 – специјализоване услуге,у колони 8 износ „6.500.000“ замењује се износом 

„5.878.000“,  

 У разделу 4. глава 10.–ЈП за грађевинско земљиште,Програм 1-Локални развој и просторно планирање 1101,Програмска 

активност-Уређивање грађевинског земљишта  1101-0002:  

 Функција 620 – Развој заједнице 

 позиција 177. економска класификација 411 – плате,додаци и накнаде запослених (зараде),у колони 8 износ „8.620.000“ замењује 

се износом „8.420.000“,позиција 178. економска класификација 412 – социјални доприноси на терет послодавца,у колони 8 износ 

„1.585.000“ замењује се износом „1.485.000“,позиција 183. економска класификација 421 – стални трошкови,у колони 8 износ 



„52.030.000“ замењује се износом  „46.030.000“,позиција 185. економска класификација 423 – услуге по уговору,у колони 8 износ 

„1.430.000“ замењује се износом „1.130.000“,позиција 187. економска класификација 425 – текуће поправке и одржавање,у колони 8 

износ „103.941.000“ замењује се износом „73.941.000“,  

 У разделу 4. глава 10.–ЈП за грађевинско земљиште,Програм 7-Путна инфраструктура 0701,Програмска активност-

Управљање саобраћајном инфраструктуром  0701-0001:  

 Функција 660 – Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту 

 позиција 194. економска класификација 511 – зграде и грађевински објекти,у колони 8 износ „113.650.000“ замењује се износом 

„49.650.000“,  

 У разделу 4. глава 10.–ЈП за грађевинско земљиште,Пројекат: 

Реконструкција улице Стефаније Михајловић 0701-П1:  

 Функција 660 – Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту 

 позиција 195. економска класификација 511 – зграде и грађевински објекти,у колони 8 износ „62.500.000“ замењује се износом 

„41.500.000“,  

 У разделу 4. глава 11.–Установе у култури,Програм 13-Развој културе 1201,Програмска активност-Функционисање 

локалних установа културе 1201-0001:  

 Функција 820 – Услуге културе 
 позиција 196. економска класификација 411 – плате,додаци и накнаде запослених (зараде),у колони 8 износ „30.648.000“ замењује 

се износом „30.848.000“, позиција 197. економска класификација 412 – социјални доприноси на терет послодавца,у колони 8 износ 

„5.592.000“ замењује се износом „5.692.000“,  

  У разделу 4. глава 12.–Туристичка организација Неготин,Програм 4-Развој туризма 1502,Програмска активност-

Туристичка промоција 1502-0002:  

 Функција 473 – Туризам 

 позиција 218. економска класификација 411 – плате,додаци и накнаде запослених (зараде),у колони 8 износ „3.468.000“ замењује 

се износом „3.478.000“, позиција 219. економска класификација 412 – социјални доприноси на терет послодавца,у колони 8 износ 

„648.000“ замењује се износом „638.000“, позиција 224. економска класификација 421 – стални трошкови,у колони 8 износ „367.000“ 

замењује се износом „411.000“, позиција 225. економска класификација 422 – трошкови путовања,у колони 9 износ „50.000“ замењује се 

износом „170.000“,у колони 10. износ “0“ замењује се износом „ 14.000“,позиција 226. економска класификација 423 – услуге по 

уговору,у колони 8 износ „718.000“ замењује се износом „856.000“,у колони 10 износ “0“ замењује се износом „ 273.000“, позиција 227. 

економска класификација 424 – специјализоване услуге,у колони 8 износ „1.943.000“ замењује се износом „2.153.000“,у колони 10 износ 

„100.000“ замењује се износом „550.000“,позиција 228. економска класификација 425 – текуће поправке и одржавање,у колони 8 износ 

„116.000“ замењује се износом „68.000“, позиција 229. економска класификација 426 – материјал,у колони 8 износ „160.000“ замењује се 

износом „213.000“,у колони 10 износ “0“ замењује се износом „ 6.000“,позиција 231. економска класификација 482 – порез,обавезне 

таксе,казне и пенали,у колони 8 износ „50.000“ замењује се износом „20.000“, позиција 233. економска класификација 511 – зграде и 

грађевински објекти,у колони 8 износ „497.000“ замењује се износом „130.000“, 

позиција 234. економска класификација 512 – машине и опрема,у колони 8 износ „300.000“ замењује се износом „1.290.000“, 

 У разделу 4. глава 13.–Предшколска установа „Пчелица“,Програм 8-предшколско васпитање 2001,Програмска 

активност-Функционисање предшколских установа 2001-0001:  



 Функција 911 – Предшколско образовање 

 позиција 256. економска класификација 511 – зграде и грађевински објекти,у колони 9 износ „2.000.000“ замењује се износом 

„1.880.000“,  

 У разделу 4. глава 14.–Центар за социјални рад,Програм 11-Социјална и дечија заштита 0901,Програмска активност-

Социјалне помоћи 0901-0001:  

 Функција 090 – Социјална заштита некласификована на другом месту 

 позиција 258. економска класификација 4631 – плате,додаци и накнаде запослених (зараде),у колони 8 износ „2.860.000“ замењује 

се износом „3.070.000“, позиција 259. економска класификација 4631 – социјални доприноси на терет послодавца,у колони 8 износ 

„512.000“ замењује се износом „550.000“,позиција 262. економска класификација 4631 – стални трошкови,у колони 8 износ „836.000“ 

замењује се износом „588.000“,  

 

Члан 2. 

  

 Kао индиректни корисници буџетских средстава не могу се исказивати јавна предузећа, дирекције и фондови, с обзиром на то да 

су према члану 17. Закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 103/2015), јединице 

локалне самоуправе у обавези да до 1. децембра 2016. године ускладе одлуке о буџету за ту годину са чланом 1. став 1. тог закона. 

 У складу са тим Јавно предузеће за грађевинско земљиште од 01.12.2016. године није више индиректни  корисник буџета.  

 

Члан 3. 

 

  Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана  објављивања у „Службеном листу општине Неготин“. 

 

Број:400-17/2016-I/08                                                    ПРЕДСЕДНИК 
Датум: 30.11.2016. године                   СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ НЕГОТИН      
Неготин           др  мед.  Љубисав Божиловић,с.р . 

 


