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              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“, 
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 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. 
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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“,  

 Подзбирове и збирове ускладити са извршеним изменама. 

                 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 . 
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На основу члана 6. став 5. и 6. и члана 7а став 1. и 2. Закона о порезима на 

имовину (,,Службени гласник РС“, бр. 26/2001, ,,Службени лист СРЈ“ број:42/2002 

– одлука СУС, ,,Службени гласник РС“, број:80/2002, 80/2002-др. закон, 135/2004, 

61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012-одлука УС, 47/2013 и 68/2014-

др. закон), члана 42. тачка 33. Статута општине Неготин (,,Службени лист општине 

Неготин
,,
, број: 9/2015-пречишћен текст), Скупштина општине Неготин, на 

седници одржаној 30.11.2016.године, доноси 

 

ОДЛУКУ  

О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА 

ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА 

ИМОВИНУ ЗА 2017.ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

 

Члан 1. 

 

Овом одлуком утврђују се просечне цене квадратног метра одговарајућих 

непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2017. годину на територији 

општине Неготин. 

 

Члан 2. 

 

На територији општине Неготин, одређено је пет зона за утврђивање пореза на 

имовину, у зависности од комуналне опремљености и опремљености јавним 

објектима, саобраћајној повезаности са централним деловима општине Неготин, 

односно са радним зонама и другим садржајима у насељу и то: екстра зона, прва 

зона, друга зона, трећа зона, четврта зона, с тим да је екстра зона утврђена за 

најопремљенију зону. 

Територија зона утврђена је Одлуком о одређивању зона на територији 

општине Неготин (,,Службени лист општине Неготин
,,
, број: 39/2014). 

Просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на 

имовину за 2017. годину, на територији општине Неготин износе: 

 

група непокретности 
екстра 

зона 

прва 

зона 

друга 

зона 

трећа 

зона 

четврта 

зона 

станови 59.531 67.974 46.495 25.016 25.016 

куће за становање 34.000 34.000 30.000 22.000 15.000 

грађевинско земљиште 200 160 120 100 80 

пољопривредно 

земљиште 
60 55 45 32 27 

шумско земљиште 

 
30 30 30 20 20 

 

Обвезницима који не воде пословне књиге основице пореза на имовину за 

2017.годину утврђује се према ценама у 2016.години, и то за: 

 

1) пословне зграде и друге (надземне и подземне) грађевинске објекте 

који служе за обављање делатности у: екстра зони 77.000 динара, 

првој зони 70.000 динара, другој зони 55.000 динара, трећој зони 

45.000 динара, и четвртој зони 40.000 динара; 

2) гараже и гаражна места у екстра зони, првој, другој, трећој и 

четвртој зони  по цени од 20.000 динара. 
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Просечне цене квадратног метра непокретности на основу којих је у 

2016.години утврђена основица пореза на имовину за непокретности обвезника 

који не води пословне књиге, које се налазе у најопремљенијој зони, износи за: 

 

 

1) пословне зграде и други (надземни и подземни) грађевински објекти који 

служе за обављање делатности 77.000 динара; 

 

2) гараже и гаражна места 20.000 динара. 

 

Обвезници који воде пословне књиге за потребе утврђивања основице пореза 

на имовину за 2017.годину просечне цене из претходног става множе 

коефицијентом зоне сагласно Одлуци о коефицијентима за утврђивање пореза на 

имовину за непокретности обвезника који воде пословне књиге у општини 

Неготин (,,Службени лист општине Неготин“, број 26/2015).  

 

 

Члан 3. 

Одлуку објавити у ,,Службеном листу општине Неготин
,,
 и интернет страници 

општине Неготин. 

 

Члан 4. 

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ,,Службеном листу 

општине Неготин
,,
. 

 

Број: 433-14/2016-I/08 

30.11.2016. године 

Неготин  

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

ПРЕДСЕДНИК 

др мед. Љубисав Божиловић,с.р. 
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 На основу члана 22. став 1. тачка 8. и става 4. Закона о јавним предузећима 

(„Сл.гласник РС“, бр. 15/2016), а у вези са чланом 486. Закона о привредним друштвима 

(„Сл.гласник РС“, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014-др.закон и 5/2015) и члана 42. Статута 

општине Неготин („Сл. лист општине Неготин“, бр. 9/2015-пречишћен текст), 

Скупштина општине Неготин на седници одржаној дана 30.11.2016. године,  донела   је 

 

 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ ПРЕТХОДНЕ САГЛАСНОСТИ 

НА СТАТУСНУ ПРОМЕНУ – ПРИПАЈАЊЕ 

 

Члан 1. 

 ДАЈЕ СЕ претходна сагласност на статусну промену – припајање Јавног 

предузећа за грађевинско земљиште општине Неготин (Друштво преносилац) Јавном 

предузећу за комуналне делатности „Бадњево“ Неготин (Друштво стицалац) и на нацрт 

уговора о статусној промени припајања, а према одлукама које су донели Надзорни 

одбор Јавног предузећа за грађевинско земљиште општине Неготин, број 01-2023/2 од 

23.11.2016. године и  Надзорни одбор Јавног предузећа за комуналне делатности 

„Бадњево“ Неготин, број 3428-05/2016 од 24.11.2016. године. 

 

Члан 2. 

 Саставни део ове Одлуке су Одлуке које су донели Надзорни одбор Јавног 

предузећа за грађевинско земљиште општине Неготин, број 01-2023/2 од 23.11.2016. 

године и Надзорни одбор Јавног предузећа за комуналне делатности „Бадњево“ Неготин, 

број 3428-05/2016  од 24.11.2016. године са нацртом уговора о статусној промени – 

припајању. 

 

Члан 3. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 

општине Неготин“.  

 

 

 

Број: 023-20/2016-I/08 

30.11.2016. године 

Н е г о т и н 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

ПРЕДСЕДНИК, 

др мед. Љубисав Божиловић,с.р. 
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ПРЕДЛОГ  

 

 На основу члана 22. став 1. тачка 8 , а у вези са ставом 4. Закона о јавним 

предузећима ( „ Сл. гласник РС“, бр.15/2016), 486. и члана 490-491 Закона о привредним 

друштвима   (''Службени гласник РС'', бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014-др. закон и 5/2015) и 

члана 31.  Став 9.Статута  Јавног предузећу за комуналне делатности „ Бадњево“  

Неготин (''Службени лист општине Неготин'', бр. 10/2016) Надзорни одбор Јавног 

предузећу за комуналне делатности „ Бадњево“  Неготин, на седници одржаној 24.11. 

2016. године, донео је  

 

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О СТАТУСНОЈ ПРОМЕНИ-ПРИПАЈАЊА 

 

I 

 

 Tражи се претходна сагласност СО Неготин за статусну промену припајања, 

Јавног  предузећа за грађевинско земљиште Општине Неготин , ул. Краљевића 

Марка  бр.18. матични број: 07369867 ( Друштво преносиоца),  Јавном предузећу за 

комуналне делатности ''Бадњево'' Неготин, ул.Добропољска,  бр.1, матични број 

07263775 (Друштво стицаоцу), на тај начин што Друштво преносилац преноси своју 

целокупну имовину и обавезе Друштву стицаоцу и  престаје са постојањем без 

спровођења поступка ликвидације, док Друштво стицалац наставља са постојањем и 

наставља да послује са истом претежном делатношћу( у складу са Законом о 

класификацији делатности) и седиштем, као универзални правни следбеник Друштва 

преносиоца. 

II 

 Након добијања сагласности од стране Скупштине општине Неготин Надзорни 

одбор  предузећа ће донети ОДЛУКУ О СТАТУСНОЈ ПРОМЕНИ- ПРИПАЈАЊА. 

 

III 

 

 Одобрава се Нацрт Уговора о статусној промени припајања, који ће бити 

закључен између Јавног предузећа за грађевинско земљиште општине Неготин и 

Јавног предузећa за комуналне делатности ''Бадњево'' Неготин, након спроведене 

законске процедуре. 

 Нацрт уговора о припајању чини саставни део  предлога  одлуке.  

 

IV 

 

 Овлашћује се директор Голуб Рајић, да у име и за рачун Јавног предузећa за 

комуналне делатности ''Бадњево'' Неготин, потпише и овери уговор о припајању који ће 

бити закључен између Јавног предузећа за грађевинско земљиште општине Неготин и 

Јавног предузећa за комуналне делатности ''Бадњево'' Неготин и све евентуалне анексе 

таквог уговора.  

V 

 

 Одлука ће након усвајања од стране Надзорног одбора, бити поднетаАгенцији за 

привредне регистре у циљу регистрације припајања у Регистар привредних друштава.   

 

 

 

 

                    ДИРЕКТОР                          ПРЕДСЕДНИК 

Јавног предузећa за комуналне делатност                  НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

                ''Бадњево'' Неготин                                          Драган Благојевић, с.р. 

      Голуб  Рајић дипл.економиста,с.р.                    
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ПРЕДЛОГ  

 

 На основу члана 22. став 1. тачка 8 , а у вези са ставом 4. Закона о јавним 

предузећима ( „ Сл. гласник РС“, бр.15/2016), 486. и члана 490-491 Закона о привредним 

друштвима   (''Службени гласник РС'', бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014-др. закон и 5/2015) и 

члана 37. Став1.Статута  Јавног предузећа за грађевинско земљиште општине Неготин 

(''Службени лист општине Неготин'', бр. 6/2013) Надзорни одбор Јавног предузећа за 

грађевинско земљиште општине Неготин, на седници одржаној 23.11. 2016. године, 

донео је  

 

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О СТАТУСНОЈ ПРОМЕНИ-ПРИПАЈАЊА 

 

I 

 

 Да се изврши статусна промена припајања, Јавног  предузећа за грађевинско 

земљиште Општине Неготин , ул. Краљевића Марка  бр.18. матични број: 07369867               

( Друштво преносиоц),  Јавном предузећу за комуналне делатности ''Бадњево'' 

Неготин, ул.Добропољска,  бр.1, матични број 07263775 (Друштво стицаоц), на тај 

начин што Друштво преносилац преноси своју целокупну имовину и обавезе Друштву 

стицаоцу и  престаје са постојањем без спровођења поступка ликвидације, док Друштво 

стицаoц наставља са постојањем и наставља да послује са истом претежном делатношћу( 

у складу са Законом о класификацији делатности) и седиштем, као универзални правни 

следбеник Друштва преносиоца. 

II 

 Након добијања сагласности од стране Скупштине општине Неготин, Надзорни 

одбор  предузећа ће донети ОДЛУКУ О СТАТУСНОЈ ПРОМЕНИ- ПРИПАЈАЊА. 

 

III 

 

 Одобрава се нацрт Уговора о припајању, који ће бити закључен између Јавног 

предузећа за грађевинско земљиште општине Неготин и Јавног предузећa за комуналне 

делатности ''Бадњево'' Неготин, након спроведене законске процедуре. 

 Нацрт уговора о припајању чини саставни део  предлога  одлуке.  

 

IV 

 

 Овлашћује се директор Драган Мијуцић, да у име и за рачун Jавног предузећа за 

грађевинско земљиште општине Неготин, потпише и овери уговор о припајању који ће 

бити закључен између Јавног предузећа за грађевинско земљиште општине Неготин и 

Јавног предузећa за комуналне делатности ''Бадњево'' Неготин и све евентуалне анексе 

таквог уговора.  

V 

 .  

 Одлука ће након усвајања од стране Надзорног одбора, бити поднета Агенцији за 

привредне регистре у циљу регистрације припајања у Регистар привредних друштава.   

 

 

 

 

            ДИРЕКТОР                                ПРЕДСЕДНИК 

ЈП  за грађевинско земљиште оппштине Неготин         НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

     Драган Мијуцић, дипл.економиста,с.р.                  Мирослав Милошевић, с.р.                              
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На основу члана 490. став 1. тачка 1. и 491. Закона о привредним друштвима („Сл. 

гласник РС“, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014-др.закон и 5/2015), уговорне стране: 

 

1. Јавно предузеће за комуналне делатности „Бадњево“ Неготин, улица Добропољска 

бр. 1, матични број: 07263775, ПИБ100776933, кога заступа Голуб Рајић, директор (у 

даљем тексту: Друштво стицаоц). 

 

2. Јавно предузеће за грађевинско земљиште општине Неготин, улица Краљевића 

Марка бр. 18, матични број: 07369867, ПИБ 100775408, кога заступа Драган Мијуцић, 

директор (у даљем тексту: Друштво преносиоц), у даљем тексту означени као уговорне 

стране, сагласно и заједнички су дана _______2016. године закључили 

 

Н А Ц Р Т 

УГОВОРА О СТАТУСНОЈ ПРОМЕНИ ПРИПАЈАЊА 

 

ЦИЉ И УСЛОВИ ПОД КОЈИМА СЕ ВРШИ СТАТУСНА ПРОМЕНА 

 

Члан 1. 

 Предмет овог уговора је статусна промена припајања Друштва преносиоца 

Друштву стицаоцу, на тај начин што Друштво преносилац преноси своју целокупну 

имовину и обавезе Друштву стицаоцу и престаје са постојањем без спровођења поступка 

ликвидације, док Друштво стицалац наставља са постојањем и наставља да послује са 

истом претежном делатношћу и седиштем у складу са одредбама овог уговора и законом, 

као универзални правни следбеник Друштва преносиоца, с тим што ће се у поступку 

статусне промене извршити истовремено и повећање основног капитала. ,као и 

задржавање постојећег пословног имена, тако да ће Друштво стицалац наставити да 

послује под пословним именом Јавно предузеће за комуналне делатности „Бадњево“ 

Неготин.  

 Оснивач ових јавних предузећа је Општина Неготин , са седиштем у Неготину, 

Трг Стевана Мокрањца број 1 , матични број 07233345, са улогом 100% у основном 

капиталу сваког предузећа. 

Члан 2. 

 Уговорне стране сагласно констатују да у поступку статусне промене неће 

сачињавати финансијски извештај са мишљењем ревизора и извештаја ревизора о 

ревизији статусне промене из члана 490. став 1. тачка 2. и 3. Закона о привредним 

друштвима.  

 

ВРЕДНОСТ ИМОВИНЕ И ВИСИНА ОБАВЕЗА КОЈЕ СЕ СТАТУСНОМ 

ПРОМЕНОМ ПРЕНОСЕ НА ДРУШТВО СТИЦАОЦА, ОПИС  

И ОСНОВНИ КАПИТАЛ 

 

 

Члан 3. 

 Вредност имовине и висина обавезе Друштва преносиоца које припајањем 

прелази на Друштво стицаоца утврђује се према подацима из усвојеног  финансијског 

извештаја Друштва преносиоца са стањем на дан 31.12. 2015.године, и то: 

 

ВРСТА ИМОВИНЕ ВРЕДНОСТ 

ПОСЛОВНА ИМОВИНА (АКТИВА) 698.706.000,оо 

1) УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ / 

2)  СТАЛНА ИМОВИНА 698.706.000,оо 

 I НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА / 

II НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА 356.407.000,оо 

III НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ПРИПРЕМИ И АВАНСИ  342.299.000,оо 

IV ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА / 

3) ОБРТНА ИМОВИНА 18.297.000,оо 
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I ЗАЛИХЕ / 

II ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ / 

III ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА 3.423.000,оо 

IV КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 5.125.000,оо 

V ГОТОВИНА / 

VI АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 9.749.000,оо 

УКУПНА АКТИВА 

 

717.003.000,оо 

ВАНБИЛАНСКА АКТИВА / 

 Наведене вредности биће кориговане приликом сачињавања уговора који ће бити 

усвојен, потписан и оверен након истека законског рока у ком нацрт мора бити објављен 

на интернет АПР-а 

 Целокупна имовина и обавезе Друштва преносиоца прелазе на Друштво стицаоца 

даном уписа статусне промене у Регистар привредних друштава Агенције за привредне 

регистре.  

 Основни капитал Друштва стицаоца биће повећан након припајања тако што ће 

бити једнак збиру основних капитала Друштва стицаоца и Друштва преносиоца 

регистрованих у Регистру привредних друштава Агенције за привредне регистре, који 

уплаћен и унет у целости износи 480.038,оо динара (словима: четири стотина осамдесет 

хиљада и тридесет и осам динара). 

 Статусном променом, у складу са овим уговором, не долази до промене удела у 

Друштву стицаоцу, па општина Неготин остаје једини члан са 100% удела у Друштву 

стицаоцу, у вредности основног капитала Друштва стицаоца, након извршене статусне 

промене. 

 

ПРАВНЕ ПОСЛЕДИЦЕ ПРЕНОСА ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА 

 

Члан 4. 

 Друштво стицалац, као универзални правни следбеник Друштва преносиоца 

постаје титулар његових права и обавеза, као што су право својине, право коришћења и 

друга стварна права, укључујући сва потраживања и дуговања, као и поверилац 

средстава обезбеђења и дужник терета које  Друштво преносилац има у правном промету 

према трећим лицима, државним и другим органима.  

 Друштво преносилац преноси на Друштво стицаоца: 

 - сву имовину, имовинска и друга права, сва потраживања према трећим лицима 

настала до дана припајања, у складу са овим уговором, што Друштво стицалац неопозиво 

и безусловно прихвата 

 - све дугове и обавезе према трећим лицима у државним и другим органима 

настале до дана припајања, у складу са овим уговором, што Друштво стицалац неопозиво  

безусловно прихвата 

 - све дозволе, одобрења, друге повластице и ослобођења која гласе на име 

Друштва преносиоца и која су дата од стране пословних партнера, државних органа или 

трећих лица, осим ако је прописима којима се уређује њихово давање другачије одређено 

или је другачије уговорено. 

 

 Сва узајамна потраживања између Друштва преносиоца и Друштва стицаоца која 

нису измирена до дана припајања, гасе се услед сједињавања повериоца и дужника у 

Друштво стицаоца.  

Члан 5. 

 Имовина и обавезе Друштва преносиоца преносе се на Друштво стицаоца на 

следећи начин: 

 - новчана средства на пословним рачунима Друштва преносиоца код банака, биће 

пренета на рачуне Друштва стицаоца, на основу овог уговора 

 - право својине на покретним стварима – основна средства, канцеларијски 

намештај и други инвентар и сл., пренеће се Друштву стицаоцу на основу 

рачуноводственог стања, у складу са овим уговором 
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 - право својине, односно право коришћења на непокретним стварима, укључујући 

и непокретности у ванкњижној својини, односно ванкњижном праву коришћења, као и 

друга стварна права на тим непокретностима, пренеће се на Друштво стицаоца, уписом 

својине, односно права коришћења или другог стварног права у јавне евиденције о 

непокретностима и правима на њима, односно преносом права на непокретностима које 

нису уписане у јавне евиденције, у складу са законом 

 - сва права, обавезе, одговорности и погодности из уговора које је закључило 

Друштво преносилац, који нису у потпуности извршени и представљају основ права и 

обавеза за Друштво преносиоца, прелазе на Друштво стицаоца које ступа у наведене 

уговоре на место Друштва преносиоца 

 - дозволе, лиценце и друга слична права дата Друштву преносиоцу, преносе се на 

Друштво стицаоца на основу овог уговора, у складу са законом, на начин прописан за 

пренос дозволе, лиценце или другог сродног права 

 - дугови и друге новчане и друге обавезе Друштва преносиоца према било којој 

трећој страни, укључујући без ограничења повериоца и уговарача које је Друштво 

преносилац закључило, као и припадајуће фискалне обавезе Друштва преносиоца, 

преносе се на Друштво стицаоца по сили закона,  у складу са овим уговором.  

 Друштво преносилац закључењем овог уговора даје изричиту безусловну и 

неопозиву сагласност да Друштво стицалац на основу овог уговора и након регистрације 

статусне промене изврши упис својине, односно права коришћења и других стварних 

права на непокретностима у јавне евиденције о непокретностима и правима на њима. 

 Друштво стицалац ће преузети предмете у поступцима започете у Друштву 

преносиоцу до дана регистрације статусне промене у Регистру привредних друштава код 

Агенције за привредне регистре и организовати несметани наставак тих поступака, у 

складу са законом.  

 Друштво стицалац ће закључити уговоре о приступу са корисницима Друштва 

преносиоца, у складу са законом.  

 

ПРЕСТАНАК ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ ДРУШТВА ПРЕНОСИОЦА 

 

Члан 6. 

 Пословне активности Друштва преносиоца престају закључно са даном 

28.02.2017. године, те уговорне стране сагласно потврђују да је датум од кога се све 

трансакције Друштва преносиоца сматрају, у рачуноводствене сврхе, трансакцијама 

обављеним у име Друштва стицаоца 01.03.2017. године који се сматра даном припајања, 

у складу са овим уговором. 

 Друштво преносилац и Друштво стицалац ће саставити ванредне финансијске 

извештаје са стањем на дан који претходи дану регистрације статусне промене у 

Регистру привредних друштава Агенције за привредне регистре, у складу са законским 

прописима. 

 

ОБЈАВЉИВАЊЕ НАЦРТА УГОВОРА И ОБАВЕШТЕЊЕ О СПРОВОЂЕЊУ 

СТАТУСНЕ ПРОМЕНЕ 

 

Члан 7. 

 Нацрт уговора о припајању објављује се у складу са Законом о привредним 

друштвима на интернет страницама Друштва преносиоца и Друштва стицаоца, као и на 

интернет страници Агенције за привредне регистре, најкасније месец дана пре дана 

одржавања седнице Надзорног одбора на којој се доноси одлука о статусној промени. 

 Нацрт уговора о припајању мора бити објављен непрекидно најмање 60 дана, 

рачунајући од дана објављивања до дана регистрације, а приступ нацрту мора бити 

омогућен свим заинтересованим лицима без обавезе идентификације и без накнаде.  

 Објављивањем нацрта уговора у смислу става 1. и 2. овог члана, сматра се да су 

повериоци обавештени о статусној промени, с тим што ће се повериоци за које постоји 

обавеза личног обавештавања, у складу са законом, обавестити писменим путем, у року и 

на начин прописан законом. 
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ПРАВНЕ ПОСЛЕДИЦЕ ПРИПАЈАЊА НА ЗАСТУПНИКЕ И ЗАПОСЛЕНЕ 

 У ДРУШТВИМА ПРЕНОСИОЦИМА 

 

Члан 8. 

 Директору и регистрованим заступницима Друштва преносиоца престају 

дужности и овлашћења даном регистрације статусне промене у Регистру привредних 

друштава код Агенције за привредне регистре. 

 Одредбе става 1. овог члана односе се и на овлашћења за вођење управног 

поступка дата запосленима у Друштву преносиоца. 

 Запослени у Друштву преносиоца настављају да раде у Друштву стицаоцу које 

преузима колективне уговоре, односно правилнике о раду (опште акте) Друштва 

преносиоца и уговоре о раду са запоселнима у складу са одредбама Закона о раду. 

 

Члан 9. 

 Сви запослени у Друштву преносиоцу, у складу са списком запослених који је 

сачињен у поступку припајања и чини саставни део нацрта и главног Уговора о 

припајању, настављају да раде у Друштву стицаоцу са даном регистрације статусне 

промене у Регистар привредних друштава Агенције за привредне регистре. 

 Списак запослених из става 1. овог члана биће усклађен са стварним стањем 

уговора о раду са запоселнима на дан регистрације статусне промене у Регистру 

привредних друштава Агенције за привредне регистре и Друштво стицалац ће преузети 

све уговоре о раду са запосленима који важе на дан регистрације статусне промене. 

 Уговори о привременим и повременим пословима, стручном оспособљавању и 

усавршавању, као и други уговори закључени за рад ван радног односа у Друштву 

преносиоцу, у смислу Закона о раду, који важе на дан регистрације статусне промене у 

Регистру привредних друштава Агенције за привредне регистре, прелазе на Друштво 

стицаоца које ступа у наведене уговоре као универзални правни следбеник Друштва 

преносиоца, у складу са законом и овим уговором.  

 

СУДСКИ И ДРУГИ ПОСТУПЦИ 

 

Члан 10. 

 Друштво стицалац ће о припајању и престанку постојања Друштва преносиоца 

услед припајања стицаоцу, обавестити судове, управне или друге органе пред којима се 

воде поступци, а у којима је Друштво преносилац страна или учесник у поступку, који 

нису окончани до дана регистрације статусне промене у Регистру привредних друштава 

који се води код Агенције за привредне регистре. 

 По престанку Друштва преносиоца, у поступцима у којима је то по закону 

дозвољено, Друштво стицалац ће као правни следбеник Друштва преносиоца ступити на 

место Друштва преносиоца у тим поступцима и преузети поступак у своје име и за свој 

рачун. 

 Друштво стицалац ће наставити поступке по поднетим захтевима започете код 

Друштва преносиоца до дана регистрације статусне промене у Регистру привредних 

друштава Агенције за привредне регистре, у складу са законом. 

 

РЕШАВАЊЕ СПОРОВА 

 

Члан 11. 

 Уговорне стране су сагласне да ће настојати да све евентуалне спорове који 

проистекну из овог уговора решавати споразумно, у супротном, спор ће се решавати 

пред стварно надлежним судом.  
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ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 12. 

 Овај уговор ступа на снагу даном овере пред надлежним органом. 

 Потписи законских заступника на овом уговору, оверавају се у складу са Законом 

о овери потписа, рукописа и преписа. 

 

Члан 13. 

 Овај уговор је сачињен у 6 (шест) примерака, од којих по 2 (два) за сваку 

уговорну страну, 1 (један) примерак за потребе овере потписа, а 1 (један) се предаје 

Агенцији за привредне регистре у поступку регистрације статусне промене. 

 

 

 

Члан 14. 

 Прилог и саставни део овог Уговора о припајању сачињавају: 

 

- Одлука о изменама и допунама оснивачког акта Друштва стицаоца. 

- Списак запослених у Друштву преносиоцу из члана 9. овог Уговора. 

 

Овај Уговор о припајању, уз осталу неопходну документацију, представља  

основ за регистрацију статусне промене у складу са законом. 

 

 

                                                      УГОВОРНЕ СТРАНЕ   

     

 

ДРУШТВО ПРЕНОСИЛАЦ                                  ДРУШТВО СТИЦАЛАЦ 

_________________________                                       _________________________ 
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 На основу  члана 32. став 1. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник 

РС'', бр. 129/2007,  83/2014 - др. закон) и члана 42. став 1. Статута општине Неготин( „ 

Службени лист општине Неготин“, бр.9/15-пречишћен текст)  Скупштина општине   

Неготин на седници одржаној 30.11.2016. године, донела је  

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

  О ПРЕУЗИМАЊУ ОБАВЕЗА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ГРАЂЕВИНСКО 

ЗЕМЉИШТЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

 

 

Члан 1. 

  Општина Неготин преузеће све настале уговорене и финансијске обавезе Јавног 

предузећа за грађевинско земљиште општине Неготин, од 01.12.2016. године , због 

губљења статуса  индиректног корисника буџетских средстава Јавног предузећа за 

грађевинско земљиште општине Неготин.  

Члан 2. 

 Сви уговори у којима је једна од уговорних страна  Јавно предузећа за 

грађевинско земљиште општине Неготин, биће анексирани тако да ће  уместо Јавног 

предузећа за грађевинско земљиште општине Неготин уговорна страна бити Општина 

Неготин.   

 

Члан 3 

 Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана  објављивања  „ Службеном 

листу општине Неготин“. 

 

 

 

 

Број: 410-1/2016-I/08 

30.11.2016. године 

Неготин 

 

 

                   ПРЕДСЕДНИК 

        СКУПШТИНЕ ОПТШТИНЕ  НЕГОТИН 

                  др мед. Љубисав Божиловић,с.р. 
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На основу члана 35. став 7. Закона о планирању и изградњи (Службени гласник 

РС", број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 50/13-

Одлука УС и 98/13-Одлука УС, 132/14 и 145/14), члана 32 .став1.тачка 5 Закона о 

локалној самоуправи (“Сл.гласник РС”,бр.129/2007 и 83/2014), и члана 42. став 1 тачка 6. 

Статута општине Неготин ("Службени лист општине Неготин", број 9/15-пречишћен 

текст), Скупштина општине Неготин, на седници одржаној дана  30.11. 2016. године, 

донела је 

 

ОДЛУКУ 

О ДОНОШЕЊУ ИЗМЕНА И ДОПУНА  ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

КОРИДОРА ДАЛЕКОВОДА 110 kV ИЗМЕЂУ ТС 110/35 kV “МОСНА” и ТС 110/35 

kV ”НИКИНЕ ВОДЕ” ДЕОНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ 

ОПШТИНИ НЕГОТИН 

 

Члан 1. 

 Доноси се Измена и допуна плана детаљне регулације коридора далековода 110 

kV између ТС110/35 kV између ТС 110/35 kV “МОСНА”и ТС 110/35 kV  “НИКИНЕ 

ВОДЕ” деоница на територији  општине Неготин. 

 

Члан 2. 

 Измене и допуне плана детаљне регулације коридора далековода 110 kV између 

ТС110/35 kV  “МОСНА”и ТС 110/35 kV  “НИКИНЕ ВОДЕ” деоница на територији  

општине Неготин израдио је ВАТ енергија,д.о.о.,Нови Сад,Радничка 15/1,а одговорни 

урбаниста је Зоран Мирјанић, д.п.п. (Бр. Лиценце ИКС :201 0712 04). 

                                                        

                                                   Члан 3. 

Саставни део ове Одлуке је Измена и допуна плана детаљне регулације коридора 

далековода 110 kV између ТС110/35 kV  “МОСНА”и ТС 110/35 kV  “НИКИНЕ ВОДЕ” 

деоница на територији  општине Неготин ,који се састоји из текстуалног и графичког 

дела. 

 

Члан 4. 

       Након доношења План детаљне регулације се објављује у “Службеном листу 

општине Неготин”и на интернет страни Општине Неготин. 

 

. 

 

 

Број: 350-161/2016-I/08 

30.11.2016.године 

Н е г о т и н 

                                                       

 

                                                                  СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

                                                                                ПРЕДСЕДНИК, 

                                                                      др.мед. Љубисав Божиловић с.р. 
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На основу члана 27. став 10. и члана 29. став 3. Закона о јавној својини (,,Службени 

гласник РС” бр. 72/2011, 88/2013 и 105/2014) и члана 42. став 1. тачка 14.  Статута 

општине Неготин (“Службени лист општине Неготин”, бр. 9/2015-пречишћен текст), 

Скупштина општине Неготин  на седници одржаној 30.11.2016. године, 

 д о н е л а    ј е  

 

ОДЛУКУ 

о прибављању непокретности у јавну својину бестеретним правним послом у К.О.: 

Неготин 

 

 

Члан 1. 

 ПРИБАВЉАЈУ СЕ у јавну својину општине Неготин следеће непокретности и 

то:  

 

1) – 1/2 кп.бр. 4921/2, трстик-мочвара 1. класе, на мзв. “Радујевачки пут”, површине  

1061  м²,  

2) – 1/2 кп.бр. 4935/1, њива 1. класе, на мзв. “Код пруге”, површине  3000  м²,  

обе уписане у лист непокретности, број: 2036, К.О.: Неготин.  

 

Члан 2. 

Непокретности из члана 1. ове Одлуке прибављају се у корист општине Неготин 

бестеретним правним послом,  тј. једностраном изјавом о одрицању од стране 

власника. 

 

Члан 3. 

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном листу општине 

Неготин”. 

 

Број: 464-78/2016-I/08 

Дана: 30.11.2016. године 

Н е г о т и н 

 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

ПРЕДСЕДНИК, 

 др мед.   Љубисав Божиловић, с.р 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Број 20 – Страна 874         „Службени лист општине Неготин“          30.11.2016. 

 

 

 

          На основу члана 27. став 10. и члана 29. став 3. Закона о јавној својини 

(,,Службени гласник РС” бр. 72/2011, 88/2013 и 105/2014) и члана 42. став 1. тачка 14.  

Статута општине Неготин (“Службени лист општине Неготин”, бр. 9/2015-пречишћен 

текст), Скупштина општине Неготин  на седници одржаној 30.11. 2016. године, 

 д о н е л а    ј е   

 

ОДЛУКУ 

о прибављању непокретности у јавну својину бестеретним правним послом у 

К.О.: Јабуковац 

 

 

Члан 1. 

 

 ПРИБАВЉАЈУ СЕ у јавну својину општине Неготин следеће непокретности и 

то:  

1) – 1/2 кп.бр.8196, њива 8. класе, на мзв. “Кулме”, површине 969 м², К.О.: Јабуковац,  

2) – 1/2 кп.бр.8241, пашњак 6. класе, на мзв. “Кулме”, површине 1654 м², К.О.: 

Јабуковац,  

3) – 1/2 кп.бр.8242, ливада 7. класе, на мзв. “Кулме”, површине 2091 м², К.О.: 

Јабуковац, 

4) – 1/2 кп.бр.8242, шума 6. класе, на мзв. “Кулме”, површине 871 м², К.О.: Јабуковац,  

5) – 1/2 кп.бр.8243, њива 7. класе, на мзв. “Кулме”, површине 18518 м², К.О.: Јабуковац, 

6) – 1/2 кп.бр.8244, воћњак 7. класе, на мзв. “Кулме”, површине 407 м², К.О.: Јабуковац,  

7) – 1/2 кп.бр.8245, земљиште под згрдом-објектом, на мзв. “Кулме”, површине 22 м², 

К.О.: Јабуковац, као и 1/2 објекта бр.1 - зграда  пољопривреде површине 22 м², на истој 

парцели у К.О.: Јабуковац,  

8) – 1/2 кп.бр.8245, шума 6. класе, на мзв. “Кулме”, површине 3535 м², К.О.: Јабуковац,  

9) – 1/2 кп.бр.8246, шума 6. класе, на мзв. “Кулме”, површине 2754 м², К.О.: Јабуковац, 

све уписане у листу непокретности, број: 1663, К.О.: Јабуковац, све у корист општине 

Неготин.                                                                                                                          

 

 Члан 2.  

 

Непокретности из члана 1. ове Одлуке прибављају се у корист општине 

Неготин бестеретним правним послом,  тј. једностраном изјавом о одрицању од стране 

власника. 

 

Члан 3. 

 

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном листу 

општине Неготин”. 

 

 

Број: 464-79/2016-I/08 

Дана: 30.11.2016. године 

Н е г о т и н 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

ПРЕДСЕДНИК, 

 др мед.   Љубисав Божиловић,с.р. 

 

 

 

 



30.11.2016.        „Службени лист општине Неготин“           Број 20 – Страна 875 

 

 

 

На основу члана 28. став 2. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, 

бр. 88/2011), члана 69. тачка 3. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 

15/2016), члана 42. тачка 35. Статута општине Неготин („Службени лист општине 

Неготин, број 9/2015-пречишћен текст) и члана 17. став 1. Тарифног система за обрачун 

топлотне енергије за тарифне купце („Сл. лист општине Неготин“, бр. 19/2013, 41/2014 и 

1/2015), Скупштина општине Неготин, на седници одржаној дана 30.11.2016. године, д о 

н е л а   ј е 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

   О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП 

„БАДЊЕВО“      НЕГОТИН О УТВРЂИВАЊУ ВАЛУТЕ ПЛАЋАЊА 

ВАРИЈАБИЛНОГ И ФИКСНОГ  

         ДЕЛА   ИЗНОСА ПО ОБРАЧУНИМА ЗА ГРЕЈНУ СЕЗОНУ 2016/2017 

 

I 

 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о утврђивању валуте плаћања 

варијабилног и фиксног дела износа по обрачунима за грејну сезону 2016/2017, који је 

донео Надзорни одбор ЈКП „Бадњево“ Неготин дана 04.10.2016. године, под бројем 2868-

05/2016-2/3.  

 

                    II  

 Решење о давању сагласности и Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Бадњево“ 

Неготин број 2868-05/2016-2/3 од 04.10.2016. године, објавити у „Службеном листу 

општине Неготин.  

 

Број: 380-12/2016-I/08 

30.11.2016. године 

Н е г о т и н 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

ПРЕДСЕДНИК, 

др мед. Љубисав Божиловић, с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Број 20 – Страна 876         „Службени лист општине Неготин“          30.11.2016. 

 

 

 

На основу члана 31. Статута Јавног предузећа за комуналне делатности *Бадњево* 

Неготин, на предлог директора, Надзорни одбор Јавног предузећа за комуналне 

делатности *Бадњево* Неготин, на својој седници одржаној дана  04.10.2016. године, 

донео је         

О Д Л У К У 

О УТВРЂИВАЊУ ВАЛУТЕ  ПЛАЋАЊА ВАРИЈАБИЛНОГ И ФИКСНОГ ДЕЛА 

ИЗНОСА ПО ОБРАЧУНИМА ЗА ГРЕЈНУ СЕЗОНУ 2016/2017 

                             

1. На основу члана 17. Тарифног система за обрачун топлотне енергије за тарифне 

купце како за физичка тако и за правна лица предлажу се следеће валуте плаћања по 

сваком од обрачуна појединачно и то: 

 

     _ обрачун за октобар 2016 

     варијабилни део и фиксни део  валута 30.11.2016. године 

 

      _ обрачун за новембар 2016 

 варијабилни део и фиксни део  валута 31.12.2016. године 

 

       _ обрачун за децембар 2016 

     варијабилни део и фиксни део  валута 31.01.2017. године 

 

      _   обрачун за јануар  2017 

           варијабилни део и фиксни део  валута 28.02.2017. године 

 

•обрачун за фебруар  2017 

            варијабилни део и фиксни део  валута 31.03.2017. године 

 

•обрачун за март  2017 

            варијабилни део и фиксни део  валута 29.04.2017. године 

 

•обрачун за април  2017 

            варијабилни део и фиксни део  валута 31.05.2017. године 

 

Обрачуни за период мај 2017 – септембар 2017 године садрже само фиксни део цене 

грејања са валутама плаћања 15-20 дана наредног месеца.  

2. Предлог о утврђивању валута плаћања варијабилног и фиксног дела износа по 

обрачунима за грену сезону 2016/2017. године, чини саставни део Одлуке.               

3.  Одлука ступа на снагу по добијању сагласности од оснивача.  

•Одлуку доставити: Оснивачу на сагласност,   директору, техничком директору, 

служби рачуноводства, служби наплате и архиви. 

 

НАДЗОРНИ ОДБОР ЈКП *БАДЊЕВО*  НЕГОТИН 

 

Број:  2868-05/2016-2/3                ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА, 

04.10.2016. године                                      Драган Благојевић, с.р.     

Н е г о т и н 

 

 

 

 



30.11.2016.        „Службени лист општине Неготин“           Број 20 – Страна 877 

 

 

 

На основу члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 

129/2007 и 83/2014-др.закон) и члана 42. тачка 10. Статута општине Неготин („Сл.лист 

општине Неготин“, број 9/2015-пречишћен текст), Скупштина општине Неготин на 

седници одржаној дана 30.11.2016. године, донела је 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

ЗАВОДА ЗА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ  

ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

 

I 

 У Решењу о именовању чланова управног и надзорног одбора Завода за 

урбанистичко планирање и пројектовање општине Неготин („Сл. лист општине 

Неготин“, број 38/2014) у тачки I под редним бројем 4. врши се измена.  

 

1 – РАЗРЕШАВА СЕ Радомир Стојановић, из реда запослених дужности члана 

управног одбора Завода за урбанистичко планирање и пројектовање општине Неготин. 

2 – ИМЕНУЈЕ СЕ Марија Петровић, дипломирани инжењер шумарства, из реда 

запослених за члана управног одбора Завода за урбанистичко планирање и пројектовање 

општине Неготин.  

                                                                 II 

 Мандат именованог члана управног одбора из тачке I овог Решења траје до 

истека мандата управног одбора. 

 

III 

 Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Неготин“. 

 

 

Број: 023-21/2016-I/08 

30.11.2016. године 

Н е г о т и н 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

ПРЕДСЕДНИК, 

др мед. Љубисав Божиловић,.с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Број 20 – Страна 878         „Службени лист општине Неготин“          30.11.2016. 

 

 

 

 

На основу члана 54. став 2.  и члана 55. став 3. тачка 4. Закона о основама система 

образовања и васпитања („Сл.гласник РС“,бр. 72/09 , 52/2011, 55/2013, 35/2015-

аутентично тумачење , 68/2015 и 62/2016- одлука УС ) и члана 42. став 52. Статута 

општине Неготин („Сл.лист општине Неготин“,бр. 9/2015-пречишћен текст) Скупштина 

општине Неготин, на седници одржаној 30.11.2016.   године, донела  је 

  

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИЗМЕНИ  РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА  

MУЗИЧКЕ ШКОЛЕ „СТЕВАН МОКРАЊАЦ“  У НЕГОТИНУ  

 

Члан 1. 

 

 У Решењу о именовању чланова Школског одбора Музичке школе „Стеван 

Мокрањац“ у Неготину  („Сл.лист општине Неготин“, бр.22/2014 , 6/2015 и 23/2015) 

врши се следећа измена: 

У Наслову Решења уместо речи: „ МУЗИЧКЕ“  од сада има стајати : „УМЕТНИЧКЕ“ 

 

Члан 2. 

 

 У члану I у ставу 1.уместо речи.“Музичке“ од сада има стајати „ Уметничке“. 

                 У истом члану врше се следеће измене : 

             I – РАЗРЕШАВАЈУ  СЕ дужности, чланови Школског одбора Музичке школе 

„Стеван Мокрањац“ у Неготину, Драгана Пашић и  Кристина Ђукић- представници из 

реда запослених у школи. 

 

 II – ИМЕНУЈУ  СЕ за чланове Школског одбора Уметничке школе „Стеван 

Мокрањац“ у Неготину, Александра Ђукић и Бобан Милосављевић- представници из 

реда запослених у школи 

Члан 3. 

 

   Мандат новоименованог члана Школског одбора из члана 1. став 3. овог Решења 

траје до истека мандата Школског одбора Уметничке школе „Стеван Мокрањац“ у 

Неготину. 

Члан 4. 

  

   Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Неготин“. 

 

Број: 022-29/2016-I/08 

Дана: 30.11.2016.године 

Н е г о т и н  

 

                          СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

                    ПРЕДСЕДНИК, 

               др мед. Љубисав Божиловић,с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30.11.2016.        „Службени лист општине Неготин“           Број 20 – Страна 879 

 

 

 

 

На основу члана 54. став 2. и члана 55.став 3.  Закона о основама система 

образовања и васпитања („Сл.гласник РС број: 72/0952/2011, 55/2013, 35/2015 – 

аутентично тумачење, 68/2015 и 62/2016 – одлука УС) и члана 42. став 1. тачка 52. 

Статута општине Неготин („Сл.лист општине Неготин“,број: 9/2015- пречишћен текст) , 

Скупштина општине Неготин на седници одржаној 30.11. 2016. године,  

д о н е л а    ј е 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ 

ШКОЛЕ „ХАЈДУК ВЕЉКО“ ШТУБИК  

 

 

Члан 1. 

         У Решењу о именовању чланова Школског одбора ОШ „Хајдук Вељко“ Штубик  

(„Сл.лист општине Неготин“, бр. 30/2014 и 25/2015), врши се следећа измена:  

 I РАЗРЕШАВА СЕ дужности члана Школског одбора ОШ „Хајдук Вељко“ 

Штубик, Дарко Андонов- представник из реда запослених,  

           II ИМЕНУЈЕ СЕ   за  члана Школског одбора ОШ „Хајдук Вељко“ Штубик, 

Стаменковић Ирена - представник из реда запослених.    

 

Члан 2. 

Мандат новоименованог члана из члана 1. став II овог Решења траје до истека 

мандата Школског одбора ОШ „Хајдук Вељко“ Штубик. 

  

Члан 3. 

 Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Неготин“. 

 

 

Број: 022-30/2016-I/08 

Дана: 30.11.2016.године 

 Н е г о т и н 

 

            

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

ПРЕДСЕДНИК, 

                                                 др мед.Љубисав Божиловић,с.р.  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Број 20 – Страна 880         „Службени лист општине Неготин“          30.11.2016. 

 

 

 

 

На основу члана 2. Одлуке о стипендирању студената и талентованих ученика  средњих 

школа општине Неготин број:670-23/2015-I/08 од 27.11.2015.године, (,,Сл.лист општине 

Неготин“, број:26/2015), на основу исказаних потреба у области привреде и друштвеним 

делатностима на подручју општине Неготин, а за талентоване ученике на основу 

извештаја средњих школа, председник општине Неготин,  д о н о с и 

 

ПРОГРАМ 

О СТИПЕНДИРАЊУ СТУДЕНАТА НА ФАКУЛТЕТИМА, АКАДЕМИЈАМА, 

ВИСОКИМ ШКОЛАМА, ВИСОКИМ ШКОЛАМА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА  

И ТАЛЕНТОВАНИХ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА 

ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017.ГОДИНУ 

 

 Утврђује се Програм стипендирања студената и талентованих ученика који 

садржи: број стипендија и врсту дефицитарних струка и занимања, број стипендија за 

посебно надарене студенте чија је просечна оцена изнад 9, као и број стипендија за 

талентоване ученике средњих школа. 

 I- Програм стипендирања студената високошколских установа које образују 

кадрове дефицитарних струка и занимања у општини Неготин: 

1. Проф.музике (одсек:дириговање, етномузиколог).............. 1 

стипендија 

2. Позоришни филмски продуцент........................................... 1 стипендија 

3. Наставник енглеског језика .................................................. 1 стипендија 

4. Наставник немачког језика ................................................... 1 стипендија 

5. Наставник биологије ............................................................. 1 стипендија 

6. Наставник математике .......................................................... 1 стипендија 

7. Наставник физике .................................................................. 1 стипендија 

8. Наставник техничког и информатичког образовања...........1 стипендија 

9. Историчар................................................................................ 1 

стипендија 

10. Магистар фармације................................................................1 стипендија

  

 II- Програм стипендирања посебно надарених студената чија је просечна оцена 

изнад 9,00....................................... 5 стипендија 

 III- Програм стипендирања талентованих ученика средњих школа који су 

освојили I, II, III место на републичком такмичењу, освојено I,II,III место на 

међународном такмичењу..................................... 5 стипендија 

 

 Овај Програм објавити у ,,Службеном листу општине Неготин“. 

 

 Број:670-18/2016-II/05 

 28.11.2016.године 

 Н е г о т и н 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

Јован Миловановић, дипл.инж.електротехнике,с.р. 
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На основу члана 59. став 4. и  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 и 103/2015) и члана 44. Одлуке о буџету 

општине Неготин за 2016. годину („Сл. лист општине Неготин“,број: 27/2015 и 

11/2016),Одељење за буџет,финансије и локалну пореску администрацију, д о н о с и  

 

 

П Р А В И Л Н И К 

О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ПРЕНОСА НЕУТРОШЕНИХ БУЏЕТСКИХ 

СРЕДСТАВА У 2016. ГОДИНИ НА  РАЧУН  ИЗВРШЕЊА 

БУЏЕТА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

 

        Члан 1. 

 Овим  Правилником ближе се уређује начин и поступак за пренос неутрошених 

буџетских средстава на рачун-ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ НЕГОТИН,која 

директни корисник и индиректни корисници буџетских средстава нису утрошили за 

финансирање расхода у 2016. години,а која су овим корисницима пренета у складу са 

Одлуком о буџету општине Неготин за 2016. годину,(„Сл. лист  општине Неготин,“број: 

27/2015 и 11/2016),закључно са 31.12.2016. године. 

 

        Члан 2. 

 Корисници буџетских средстава врше пренос неутрошених средстава из члана 1. 

oвог  Правилника у складу са овим Правилником и Правилником којим се уређује начин 

коришћења средстава са подрачуна,односно других рачуна консолидованог рачуна 

трезора општине Неготин. 

 

        Члан 3. 

 Индиректни корисници буџетских средстава достављају надлежном директном 

кориснику буџетских средстава спецификацију враћених буџетских средстава из члана 1. 

овог Правилника,на обрасцу СВС-Спецификација враћених буџетских 

средстава,најкасније до 31.12.2016. године. 

Директни корисник буџетских средстава доставља Одељењу за буџет,финансије и 

локалну пореску администрацију збирне спецификације враћених буџетских средстава 

индиректних корисника за које је надлежан,опредељене Одлуком о буџету општине 

Неготин за 2016. годину,најкасније до 31.12.2016. године. 

 Образац СВС одштампан је уз овај Правилник и чини његов саставни део. 

 

  Члан 4. 

 Овај Правилник објавити у „Службеном листу општине Неготин“. 

 

 

Број:400-12/2016-IV/04                                            ШЕФ ОДЕЉЕЊА 

Датум: 28.10.2016. године                         Валентина Ђуричић,дипл. екон.с.р. 

Н е г о т и н 
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Образац   СВС 

 

СПЕЦИФИКАЦИЈА ВРАЋЕНИХ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА 

 

Назив корисника буџетских средстава који враћа средства __________________________ 

Седиште_______________________________ адреса _______________________________ 

ПИБ _______________________ МБ  ______________________ЈББК __________________ 

Назив директног корисника буџетских средстава који је пренео средства:(*) ___________ 

_________________________________________ЈББК_______________________________ 

(*у случају када спецификацију саставља директан буџетски корисник на овој линији 

уписује свој назив)     

Раздео/глава________функција___________главни програм _________________________ 

 

Спецификација враћених буџетских средстава: 

 

         Економска   

    класификација 

 

О П И С 

 

Износ 

1 2 3 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 УКУПНО:  

 

У  колону 1. уноси се шифра економске квасификације  на четвртом нивоу,односно 

четиришифре без узимања ознаке 49 будући да је 49 ознака трансфера која указује на 

потребу за елиминацијом у процесу сравњивања. 

 

 

Својим потписом потврђујем да су подаци истинито и тачно приказани. 

 

 

Број:                                                                                           __________________________                                                                                           

                                                                                                   име и презиме одговорног лица 

                                   (штампаним словима) 

 

Место и датум:                                   М.П. 

                                    

__________________________ 

                                                                                                                          Потпис 

 

 

 

 

 

 

 

 



30.11.2016.        „Службени лист општине Неготин“           Број 20 – Страна 883 

 

 

САДРЖАЈ: 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

 

1.Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Неготин за 2016.годину................ 858 

2. Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности 

     за утврђивање пореза на имовину за 2017.годину на територији општине Неготин.............. 861 

3.   Одлука о давању претходне сагласности на статусну промену – припајање......................... 863 

 1.предлог Одлуке о статусној промени – припајања........................................................  864 

 2.предлог Одлуке о статусној промени – припајања........................................................  865 

 3.нацрт Уговора о статусној промени припајања.............................................................  866 

4.Одлука о преузимању обавеза јавног предузећа за грађевинско земљиште општине Неготин 871 

5. Одлука о доношењу измена и допуна Плана детаљне регулације коридора далековода 110 kV 

    између ТС 110/35 kV „Мосна“ и ТС 110/35 kV „Никине воде“ деоница на територији  

    општине Неготин..........................................................................................................................  872 

6.Одлука о прибављању непокретности у јавну својину бестеретним правним послом 

    у К.О.:Неготин ...........................................................................................................................  873 

7. Одлука о прибављању непокретности у јавну својину бестеретним правним послом 

    у К.О.:Јабуковац...........................................................................................................................  874 

8. Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Бадњево“ Неготин о 

    утврђивању валуте плаћања варијабилног и фиксног дела износа по обрачунима за  

     грејну сезону 2016/2017.............................................................................................................  875 

1. Одлука о  утврђивању валуте плаћања варијабилног и фиксног дела износа  

по обрачунима за грејну сезону 2016/2017...................................................                 876 

9.Решење о измени Решења о именовању Управног и Надзорног одбора Завода за 

   урбанистичко планирање и пројектовање општине Неготин................................................  877 

10. Решење о измени Решења о именовању чланова школског одбора Музичке школе 

     „Стева Мокрањац“  у Неготину...............................................................................................  878 

11. Решење о разрешењу и именовању члана школског одбора основне школе 

      „Хајдук Вељко“ Штубик.........................................................................................................  879 

 

     

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

 

1.Програм о стипендирању студената на факултетима, академијама, високим школама,  

    високим школама струковних студија и талентованих ученика средњих школа за 

    школску 2016/2017.годину......................................................................................................  880 

 

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ, ФИНАНСИЈЕ И ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ 

 

1. Правилник о начину и поступку преноса неутрошених буџетских средстава у 2016. години  

     на рачун извршења буџета општине Неготин.......................................................................  881 

 1.Образац СВС................................................................................................................  882 

 

 

 

 

 


