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        На основу члана 46. став 4 у вези става 1. тачка 1. Закона о локалним изборима (''Службени гласник РС“ 

број 129/07, 34/10-одлука УС и 54/11 ) и члана 36. Статута општине Неготин ( „Сл. лист општине Неготин“, 

бр. 9/2015-пречишћен текст), Скупштина општине Неготин,  на седници одржаној данa 30.01.2017. године, 

донела  

  

 

О Д Л У К У 

О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКУ СКУПШТИНЕ НЕГОТИН 

 

 

Члан 1. 

 Утврђује се да је одборнику Скупштине општине Неготин Mилану Милићу,престао мандат због 

поднете оставке.  

 

Члан 2. 

Ова Одлука ће се објавити у ''Службеном листу општине Неготин''. 

 

 

 

Поука о правном средству: Против ове Одлуке може се изјавити жалба Управном суду у Београду у року 

од 48 часова од дана доношења Одлуке.  

 

 

 

Број:016-4/2017-I/08 

Датум: 30.01.2017. године  

Неготин 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

ПРЕДСЕДНИК, 

др мед. Љубисав Божиловић,с.р. 
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                На основу члана 48. и 49. Закона о локалним изборима  („Сл. гласник  РС “ број:129/2007, 34/10-

одлука УС и 54/11) и Уверења издатог од стране Изборне комисије општине Неготин број: 013-2/2017-1 од 

24. 01. 2017. године, Скупштина општине Неготин, на седници одржаној 30.01. 2017. године, донела је 

 

 ОДЛУКУ  

О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

 

 

Члан 1. 

 

               Потврђује се мандат одборнику Скупштине општине Неготин , ВЛАДИМИРУ ВЕЛИЧКОВИЋУ  из 

Неготина, са изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-БУДУЋНОСТ У КОЈУ ВЕРУЈЕМ: СРПСКА 

НАПРЕДНА СТРАНКА, СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ, НОВА СРБИЈА, СРПСКИ 

ПОКРЕТ ОБНОВЕ,ПОКРЕТ СОЦИЈАЛИСТА  за кога је Изборна комисија општине Неготин издала 

Уверење о избору за одборника Скупштине општине Неготин број: 013-2/2017-1 од 24. 01. 2017. године. 

 

Члан 2. 

 

         Мандат одборнику из члана 1. ове Одлуке траје до истека мандата одборника Скупштине општине 

Неготин изабраних на редовним изборима. 

 

Члан 3. 

 

        Против ове Одлуке може се изјавити жалба Управном суду у Београду у року од 48 часова од дана 

доношења ове Одлуке. 

 

Члан 4. 

 

        Ову одлуку објавити у „Службеном листу општине Неготин“. 

 

 

Број:016-5/2017-I/08 

Дана: 30.01.2017. године 

Неготин 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

ПРЕДСЕДНИК 

др мед. Љубисав Божиловић,с.р. 
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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,103/2015 и  99/2016), 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 

30.01.2017. године,  д  о  н  е  л  а    је   

 

 

          ОДЛУКУ 

О ИЗМЕНAMA И  ДОПУНАМА  ОДЛУКЕ  О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ НЕГОТИН ЗА 2017. ГОДИНУ 

 

               Члан 1. 

 У  Одлуци о буџету општине Неготин за 2017.годину (“Сл. лист општине Неготин”, број: 21/2016), у  

члану  5. Одлуке у табеларном делу  врсте прихода и примања врше се следеће измене и то: пренете средства 

из претходне године износ „30.025.000“ замењује се износом „37.875.000“,у делу текући приходи конто 

711111- порез на зараде, износ „243.777.000“ замењује се износом „280.777.000“ и конто 713121-порез на 

имовину (осим на земљиште,акције и уделе) од физичких лица,износ „170.000.000“ замењује се износом  

„210.000.000“  и  у члану 6. Одлуке II Посебан део  у табеларном делу  врше се следеће измене: 

 У разделу  4. глава 1. - Општинска управа, Програм 15-опште услуге локалне самоуправе 

0602,Програмска активност-Функционисање локалне самоуправе и градских општина 0602-0001:  

 Функција 130 –Опште услуге 

позиција 75. економска класификација 511 - зграде и грађевински објекти,у колони 10 износ „0“ 

замењује се износом „517.000“, 

додати ново у оквиру раздела 4. главе 1.  

 У разделу 4. глава 1. - Општинска управа,Програм 5-пољопривреда и рурални развој  

0101,Програмска активност-Подршка за спровођење  

пољопривредне политике у локалној заједници  0101-0001:  

 Функција  421 – Пољопривреда-комасација Радујевац 

 додати нову позицију 82/1,економска класификација 423- услуге по уговору, у колони 10 износ 

„780.000“, додати нову позицију 82/2, економска класификација 424 – специјализоване услуге,у колони 8 

износ „2.000.000“, 

 У  разделу 4. глава 1. – Општинска управа, Програм 5-пољопривреда и рурални развој  

0101,Програмска активност-Подршка за спровођење  

пољопривредне политике у локалној заједници  0101-0001: 

 Функција  421 – Пољопривреда   

 позиција  83. економска класификација 4511 – субвенције јавним нефинансијским предузећима и 

организацијама-расподела средстава по конкурсу, у колони 8 износ „23.000.000“ замењује се износом 

„26.500.000“,позиција 84. економска класификација 481-дотације невладиним организацијама, у колони 8 

износ „5.000.000“ замењује се износом  „1.500.000“, 

 У  разделу 4. глава 1. – Општинска управа,Програм 2-Комуналне делатности   

1102,Програмска активност-Управљање/одржавање јавним осветљењем 1102-0001: 

 Функција   620  – развој заједнице   

 позиција  85.  економска  класификација  421 – стални трошкови,у колони 8 износ „42.750.000“ 

замењује се износом „45.000.000“,  

 У  разделу 4. глава 1. – Општинска управа,Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна 

инфраструктура  0701,Програмска активност-Одржавање саобраћајне инфраструктуре  0701-0002: 

 Функција  620  – развој заједнице   

 позиција  93.  економска  класификација  425 – текуће поправке и одржавање,у колони 8 износ 

„83.125.000“ замењује се износом „87.500.000“, на додатој новој позицији 93/1,економска класификација-

субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама,у колони 8 износ „11.275.000 “ замењује 

се износом „75.000.000“, 
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позиција  94. економска  класификација  511 – зграде и грађевински објекти,у колони 8 износ „88.350.000“ 

замењује се износом „93.000.000“, 

  

 У разделу 4. глава 1. – Општинска управа, Програм 11-социјална и дечија заштита  

0901,Програмска активност-Прихватилишта и друге врсте смештаја  0901-0002:  

 Функција 111 – Извршни и законодавни органи 

позиција 115. економска класификација 472 – накнаде за социјалну зааштиту из буџета-избеглице,у 

колони 10 износ „2.000.000“ замењује се износом „8.526.000“, 

 У разделу 4. глава 3. – Донације,Програм 3-локални економски развој  1501,Програмска 

активност-Унапређење привредног и инвестиционог амбијента  1501-0001:  

 Функција  474 –Вишенаменски развојни пројекти 

позиција 129. економска класификација 423 - услуге по уговору,у колони 10 износ „9.000.000“  

замењује се износом „9.027.000“, 

 

 Подзбирове и збирове ускладити са извршеним изменама. 

 

Члан 2. 

      

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

Неготин“. 

 

 

 

 

Број:400-1/2017-I/08                                                   ПРЕДСЕДНИК 

Датум: 30.01. 2017. године                   СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ НЕГОТИН      

Неготин              др  мед.  Љубисав Божиловић,с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30.01.2017.                                    „Службени лист општине Неготин“                       Број 1   Страна   5      

 

             На основу члана 49. став 1. и 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007 

и 83/2014 – др. закон), члана 68. став 1. и 2. Статута општине Неготин(„Службени лист општине Неготин“ 

број 9/2015-пречишћен текст) Скупштина општине Неготин, на  седници одржаној дана 30. јануара 2017. 

године доноси 

  

 

ОДЛУКУ 

О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

 

 

Члан 1. 

  

 

            РАЗРЕШАВА СЕ Јован Миловановић, дипл. инж.електротехнике, из Неготина са функције 

председника општине Неготин са даном 30. јануара 2017. године. 

 

 

Члан 2. 

Ову Одлуку  објавити у „Службеном листу општине Неготин“. 

  

 

 

 

 

Број:016-7/2017-I/08 

30. 01. 2017. 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 50. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007 и 

83/2014 – др. закон), члана 69. став 1. Статута општине Неготин(„Службени лист општине Неготин“ број 

9/2015-пречишћен текст) ,Скупштина општине Неготин, на  седници одржаној дана 30. јануара 2017. године 

доноси 

  

 

 

ОДЛУКУ 

О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

 

 

Члан 1. 
  

          Утврђује се да Надици Васић из Неготина , престаје  мандата заменика  председника општине Неготин, 

дана 30. јануара 2017. године, због разрешења председника општине Неготин. 

 

Члан 2. 

Ову Одлуку објавити у „Службеном листу општине Неготин“. 

  

 

 

 

 

Број:016-8/2017-I/08 

30.01.2017. 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 50. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007 и 

83/2014 – др. закон), члана 69. став 1. Статута општине Неготин(„Службени лист општине Неготин“ број 

9/2015-пречишћен текст) ,Скупштина општине Неготин, на  седници одржаној дана 30. јануара 2017. године 

доноси 

  

 

 

ОДЛУКУ 

О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ЧЛАНОВИМА  ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

 

Члан 1. 
  

          Утврђује се престанак мандата члановима Општинског већа општине Неготин, дана 30. јануара 2017. 

године, због разрешења председника општине Неготин и то : 

1. Дејану Стефановићу, дипл. инж. пољ., 

2. Новици Лазићу 

3. Милоју Банковићу, дипл.ецц., 

4. Дејану Тодоровићу, 

5. Татјани Панић, економисти, 

6. др Зорану Пуслојићу, лекар специјалиста интерне медицине и гастроентерологије и хепатологије, 

7. Војиславу Јануцићу, економисти, 

8. Милету Игњатовићу, пензионеру 

9. мр.Даниели Пејчић, проф. разредне наставе 

 

Члан 2. 

Ову Одлуку објавити у „Службеном листу општине Неготин“. 

  

 

 

 

 

Број:016-9/2017-I/08 

30.01.2017. 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 41. Закона о запошљавању и осигурању за случаје незапослености („Службени 

гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010 и 38/2015) и члана 42. Статута општине Неготин („Сл. гласниск РС“, бр. 

9/2015-пречишћен текст), уз прибављено мишљење Локалног савета за запошљавање на територији општине 

Неготин број 101-2/2017-II/05 од 18.01.2017. године, Скупштина општине Неготин на седници одржаној дана 

30.01.2017. године, д о н е л а  ј е  

 

О Д Л У К У 

О УСВАЈАЊУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА ОПШТИНЕ НЕГОТИН ЗА 

2017. ГОДИНУ 

 

 Члан 1. 

 

 УСВАЈА СЕ Локални акциони план запошљавања општине Неготин за 2017. годину.  

Члан 2. 

 

 Саставни део ове Одлуке је Локални акциони план запошљавања општине Неготин за 2017. годину.  

Члан 3.  

 

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

Неготин“. 

 

 

 

 

 

Број: 101-3/2017-I/08 

30.01.2017. године 

Н е г о т и н  

 

 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН, 

ПРЕДСЕДНИК 

др мед. Љубисав Божиловић,с.р. 
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА 

ОПШТИНЕ НЕГОТИН ЗА 2017. ГОДИНУ 

 

 

 

 

 

                                                                             ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће Неготин 

 

                                                                             ОБРАЂИВАЧ: Комисија за израду  

                                                                              локалног акционог плана запошљавања  

                                                                              општине Неготин за 2017. годину  

 

                                                                              РАЗМАТРА: Скупштина општине Неготин 

 

 

 

 

 

 

 

Неготин, јануар, 2017. годинe 
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ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА 

ОПШТИНЕ НЕГОТИН ЗА 2017. ГОДИНУ 

I 

УВОД 

Локални акциони план запошљавања општине Неготин за 2017.годину представља основни 

инструмент спровођења активне политике запошљавања у 2017.години на територији општине Неготин 

којим се дефинишу циљеви и приоритети и утврђују програми и мере  локалне политике запошљавања који 

ће се реализовати у  2017.години. 

 Правни основ за доношење Локалног акционог плана запошљавања општине Неготин представља 

Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл.гласник РС“, број: 36/2009, 88/2010 и 

38/2015 ) којим је дефинисано спровођење активне политике запошљавања и   израда Локалног акционог 

плана запошљавања на годишњем нивоу. Поред Закона,  Локални акциони план запошљавања општине 

Неготин за 2017.годину рађен је и у складу са Националном стратегијом запошљавања за период 2011-

2020.године ("Службени гласник РС", број 37/11) и Националним акционим  планом запошљавања за 

2017.годину („Службени гласник РС“, број; 92/2016). 

 Проблем незапослености у општини Неготин узрокован је превасходно  економском кризом  и 

рецесијом привреде што је довело до смањене привредне активности водећих предузећа. 

  Стратегијом одрживог развоја општине Неготин економски развој је приоритетан и базира се на 

развоју приватног предузетништва и развоју малих и средњих предузећа. 

  Активна политика запошљавања у општини Неготин је од велике важности тако да су Одлуком о 

буџету општине Неготин за 2017.годину предвиђена средства у укупном износу од 3.000.000,00 динара, за 

програм локални економски развој, субвенције –запошљавање појединаца по уговору и субвенције за 

самозапошљавање. Поред тога, доношењем Локалног акционог плана запошљавања општине Неготин за 

2017.годину предузимају се конкретне мере за запошљавање. 

 Сходно Уредби о утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица локалне 

самоуправе за 2014.годину („Сл.гласник РС“, број: 104/2014),општина Неготин према степену развијености 

спада у трећу групу – недовољно развијене јединице локалне самоуправе чији је степен развијености у 

распону од 60% до 80 % републичког просека.  

 Приоритети активне политике запошљавања  у 2017.години првенствено су усмерени на улагање у 

људски капитал, подстицање социјалне инклузије на тржишту рада и отварање нових радних места. У том 

смислу приоритети политике запошљавања у 2017.години су: 

1) побољшање услова на тржишту рада и унапређење институција тржишта рада; 

2) подстицање запошљавања и укључивања теже запошљивих лица на тржиште рада и подршка 

регионалној и локалној политици запошљавања; 

    3) унапређење квалитета радне снаге и улагање у људски капитал. 

            Националним акционим планом запошљавања за 2017.годину („Сл.гласник РС“, број: 92/2016)  

предвиђено је да аутономна покрајина односно јединица локалне самоуправе, може до 31. јануара 

2017.године, преко надлежне филијале НСЗ, поднети захтев министарству надлежном за запошљавање за 

учешће у финансирању програма или мера активне политике запошљавања. 

Узимајући у обзир мишљења филијала на поднете захтеве територијалне аутономије односно јединица 

локалне самоуправе, НСЗ доставља министарству предлог за учешће у финансирању програма или мера 

активне политике запошљавања у року од 30 дана од дана истека рока за подношење захтева, на основу кога 

министар надлежан за послове запошљавања доноси одлуку. 

У 2017. години одобраваће се учешће у финансирању програма или мера активне политике запошљавања, 

и то: 
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- програм јавних радова, 

- програм стручне праксе, 

- програм стицања практичних знања за неквалификована лица 

    - субвенције за самозапошљавање и 

    - субвенције за запошљавање незапослених лица из категорија теже запошљивих. 

Услов за подношење захтева за финансирање програма или мера активне политике запошљавања из 

републичког буџета је да аутономна покрајина, односно јединица локалне самоуправе има: 

    - формиран локални савет за запошљавање; 

    - усвојен ЛАПЗ; 

    - усаглашен ЛАПЗ са НАПЗ и покрајинским АПЗ; 

    -обезбеђено више од половине потребних средстава за финансирање одређеног програма или мере. 

Изузетно, уколико се ради о неразвијеној јединици локалне самоуправе, министар надлежан за послове 

запошљавања, у складу са чланом 60. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености 

("Службени гласник РС", бр. 36/09, 88/10 и 38/15) може одобрити учешће у финансирању и када је 

обезбеђено мање од половине потребних средстава. 

 

                                                                              II 

СТАЊЕ НА ТРЖИШТУ РАДА 

ДЕМОГРАФСКО СТАЊЕ 

 Становништво има значајну улогу у економском развоју јер се појављује са једне стране као 

произвођач (радно способно) а са друге стране као потрошач. 

1.1 Становништво и површина 

 Површина (у km²) 1.090 

 Број становника према Попису 2002 43.418 

Број становника према Попису 2011 37.056 

Број становника 2015 - процена 34.497 

 Статистика показује да је у периоду 2002-2011.године, забележен пад броја становника у општини 

Неготин за 6362 становника. Кретање становништва на подручју општине Неготин поред апсолутног 

смањења броја становника, карактерише следеће: низак наталитет, повећање стопе морталитета и миграције 

(одлазак у иностранство и у град). 
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Број градског становништва показује тенденцију пада тако да према попису из 2002.године, Неготин 

је имао 17.758 становника (у земљи) а према Попису 2011.године у граду живи 16.882 становника (у земљи)  

.  

            

  Општина Неготин је карактеристична и по великом броју становника који су на привременом раду у 

иностранству и који представљају  условно потенцијалне инвеститоре за одређене пројекте али и 

ограничавајући фактор због демографског пражњења простора. 

 

Подаци приказани у табели број 1.2. указују на чињеницу да се број запослених и незапослених 

мењао у периоду 2013-2015.године да је у 2014.години забележен пад броја запослених, док просечна нето 

зарада бележи растући тренд . 

1.2 Број запослених/незапослених и зараде  

 2013. 2014. 2015. 2016. 

Број запослених 6.474 6.080 7.593  

Број незапослених 2.611 2.587 2.524 2.659 

 Просечна нето зарада (у 

РСД) 
39.121 39.443 38.121  

АПР * Последње ажурно стање се односи на период 01.01 - 30.06.2016. године 

 

 Према подацима Агенције за привредне регистре број активних привредних друштава на територији 

општине Неготин се повећава само је забележен пад у 2013.години, и број активних предузетника се 

повећава само је забележен пад у 2015.години. 

1.3. Број привредних друштава 

 2013 2014 2015 2016 

Aктивних 192 198 202 201 

 Новооснованих 12 15 13 1 

Брисаних / угашених 6 4 5 2 

АПР* Последње ажурно стање се односи на период 01.01 - 30.06.2016. године 

1.4. Број предузетника 

 2013 2014 2015 2016 

 Aктивних 878 846 844 874 
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 2013 2014 2015 2016 

 Новооснованих 161 121 140 69 

Брисаних / угашених 148 152 142 38 

АПР* Последње ажурно стање се односи на период 01.01 - 30.06.2016. године 

 

III 

 

                                                 2. НЕЗАПОСЛЕНОСТ 

2.1. Структура становништва 

Посматрано према структури незапосленог становништва у периоду од 2013. године до 2016. године, 

највише је незапослених неквалификованих лица што се може видети у табели 2.1. 

 

Табела 2.1. Квалификациона структура незапосленог становништва 

 2013 2014 2015 2016 

Неквалификовани 1.087 1.032 977 1.075 

Нижа стручна спрема и поликвалификовани 153 139 129 122 

Квалификовани 402 399 399 434 

Средња стручна спрема 694 727 732 744 

Висококвалификовани 22 17 15 15 

Виша стручна спрема 107 106 96 104 

Висока стручна спрема 146 167 176 165 

Укупно 2.611 2.587 2.524 2.659 

АПР* Последње ажурно стање се односи на период 01.01 - 30.06.2016. године 

 

Према подацима НСЗ из приложене табеле 2.2. број незапослених лица у Борском округу новембра 

месеца 2016. године  укупно је износио 12.141 лица, а жена 6.533.  У општини Неготин новембра месеца 

2016. године укупан број незапослених лица износио је 2.518, а жена 1.262. 

 

Табела 2.2. подаци о незапослености и запошљавању по општинама током новембра месеца 2016 

године 

Борск

и 

округ 

Стање 

новем

бар 

2016 

У новембру месецу 2016 

 Незапослена 

лица 

Новопријавље

ни 

Пријављене потребе за 

запошљавање 

Запошљавање Запослени са 

евиденције 

 Жене Укупн

о 

Жене Укупн

о 

Неодр

еђено 

Одређ

ено 

Укупн

о 

Жене Неодр

еђено 

Одређ

ено 

Укупн

о 

Жене 

Бор  5,701 3,275     243     111 6 1 5 425 187 52 373 78 44 

Кладо

во 

 1,898    940       88       43 2 0 2 209 75 40 169 39 22 

Мајда

нпек 

 2,024 1,056       81       33 0 0 0 291 80 12 279 25 8 
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Негот

ин 

 2,518 1,262     145       67 1 0 1 353 156 56 297 48 25 

Укупн

о 

12,141 6,533     557     254 9 1 8  1,278     498     160 1,118 190 99 

 

 У општини Неготин новембра 2015. године укупан број незапослених лица износио је 2.490, што 

указује на чињеницу да је незапосленост за 28 лица мања 2015. године него истог месеца у 2016. години. 

Табела 2.3. подаци о броју незапослених лица по полу и циљним групама у месецу новембру 2016. 

године 

 Незапослена 

лица 

Укупан број 

лица која 

спадају у 

угрожене 

категорије 

Особе са 

инвалидитетом 

Млади (до 30 

година 

старости) 

Дугорочно 

незапослени 

Корисници 

новчане накнаде 

у случају 

незапослености 

Укупн

о 

Жене Укупн

о 

Жене Укупн

о 

Жене Укупн

о 

Жене Укупн

о 

Жене 

Борски 

округ 

12.141 6.533 11.562 373 129 3.185 1.662 8.398 4.692 500 234 

Неготи

н 

2.518 1.262 2.321 33 12 552 299 1.605 820 139 62 

 

 Технолошки 

вишкови 

Технолошки 

вишкови – 

старији  од 55 

година 

Самохрани 

родитељи 

Оба 

незапослена 

родитеља 

Интерно 

расељена лица 

Избеглице 

Укупн

о 

Жене Укупн

о 

Жене Укупн

о 

Жене Укупн

о 

Жене Укупн

о 

Жене Укупн

о 

Жене 

Борски 

округ 

1.114 619 326 131 551 454 1.053 524 111 64 10 3 

Неготи

н 

219 106 66 21 60 50 110 60 39 22 5 2 

 

 Корисници 

материјалног 

обезбеђења 

Деца у 

хранитељским 

породицама 

Повратници 

из 

иностранства 

по споразуму 

о реадмисији 

Повратници 

из затвора 

Роми Лица без 

школе или са 

непотпуном 

основном 

школом. 

 

Укупн

о 

Жене Укупн

о 

Жене Укупн

о 

Жене Укупн

о 

Жене Укупн

о 

Жене Укупн

о 

Жене 

Борск

и 

округа 

2.008 1.047 4 2 4 2 17 0 378 202 1.525 828 Борск

и 

укруга 

Негот

ин 

177 96 0 0 0 0 1 0 69 35 289 156 Негот

ин 

 

( Подаци НСЗ, стање на дан 30.11.2016.године) 
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 Према подацима НСЗ у општини Неготин (стање: месец новембар 2016) стопа структуре дугорочно 

незапослених – теже запошљиве групе је била следећа: лица без квалификација 47,66%, млади до 30 година 

13,96%, старији од 50 година 38,01%, ОСИ 1,68% и роми 2,24%. 

 

 2.2. Стање образовања 

 У  Неготину постоје 4 средње школе и то: Неготинска гимназија, Техничка школа, Пољопривредна 

школа са домом ученика „Рајко Боснић“ Буково и Уметничка школа „Стеван Мокрањац“. 

 Неготинска гимназија има 312 ученика, у два смера друштвено-језички  и природно-математички. 

 Пољопривредна школа са домом ученика „Рајко Боснић“ Буково има 373 ученика у следећим 

смеровима и то:  пољопривредни техничар, прехрамбени техничар, ветеринарски техничар, техничар за 

индустријску фармацеутску технологију и цвећар-вртлар.                           

 Техничка школа има 267 ученика са два подручја рада: машинство и обрада метала и 

електротехника. Подручје рада машинство и обрада метала има следеће профиле: машински техничар за 

компјутерско конструисање, аутомеханичар, механичар за грејну и расхладну технику. Подручје рада 

електротехника има следеће профиле: електротехничар за рачунаре, аутоелектричар и електромеханичар за 

машине и опрему. 

  Уметничка школа „Стеван Мокрањац“ има 55 ученика и следеће смерове: музички сарадник и 

музички извођач. 

            Учитељски факултет у Врању функционише по окриљем Универзитета у Нишу. Године 1996. 

отворено је  Одељење у Неготину на коме студира око 120 активних студената на смеру за учитеље. 

            Дом културе „Стеван Мокрањац“ – Центар за образовну делатност Неготин успева да задовољи све 

потребе грађана општине Неготин за организовање образовних садржаја. За програме где постоји довољан 

број заинтересованих организују се самостална одељења или групе, а за појединачне случајеве, као активан 

члан удружења Народних и Радничких универзитета Србије и Центар за образовну делатност сарађује са 

свим сличним установама у земљи. У Центру за образовну делатност Неготин организују се курсеви за 

стране језике и курсеви за занатска занимања. 

 

3. Институције локалног тржишта рада 

            Спровођење политике запошљавања у надлежности је Министарства за рад, запошљавање, борачка и 

социјална питања . Законом о запошљавању и осигурању за случај незапослености (Службени гласник РС", 

број 36/2009, 88/2010 и 38/2015) одређено је да су носиоци послова запошљавања Национална служба за 

запошљавање и агенције за запошљавање и дефинисан је њихов положај и надлежност. 

 Национална служба за запошљавање обавља послове запошљавања, осигурања за случај 

незапослености, остваривање права из осигурања за случај незапослености и других права и вођење 

евиденције у области запошљавања.У Неготину егзистира филијала Националне службе за запошљавање 

У Бору је седиште Филијале Националне службе запошљавања која обухвата подручје општине Бор, 

Мајданпек, Неготин и Кладово. Национална служба запошљавања реализује бројне активне мере 

запошљавања на основу Националног акционог плана запошљавања и на основу обавеза које проистичу из 
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закона. У општини Неготин, као и у другим општинама, активне мере се реализују по одређеним квотама на 

основу величине контигента незапослених и критеријума подстицања појединих мера зависно од 

развијености општине и тежине решавања проблема незапослености.  

Више година у општини Неготин делује и Локални савет запошљавања као стручно и саветодавно 

тело општине Неготин састављено од представника општине, НСЗ, синдиката и стручњака. 

IV 

ЦИЉЕВИ И ПРИОРИТЕТИ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА 

 Подршка успостављању ефикасног и одрживог тренда раста запослености до краја 2020.године, уз 

усклађивање политике запошљавања и инситуција тржишта рада са стандардима Европске уније, што 

представља основни циљ политике запошљавања, пружиће се кроз остваривање појединачних циљева 

политике запошљавања у 2017.години који су усмерени на: 

1. Побољшање услова на тржишту рада и унапређење инситуција тржишта рада, 

2. Подстицање запошљавања и укључивања теже запошљивих лица на тржиште рада и подршка 

регионалној и локалној политици запошљавања 

3. Унапређење квалитета радне снаге и улагање у људски капитал. 

 

       Приоритети активне политике запошљавања у 2017. години су: 

 1.усклађивање понуде и тражње на тржишту рада, 

 2.отварање нових радних места, 

 3.побољшање образовања и обука у циљу развијања квалификоване радне снаге, 

 4.подстицање запошљавања теже запошљивих лица и рањивих категорија, 

            5.подстицање развоја регионалне и локалне политике  

               запошљавања. 

 

V     

 

 

                 ПРОГРАМИ И МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА 

 

             Мере активне политике запошљавања које су усмерене ка унапређењу запослености а реализоваће се 

преко Националне службе за запошљавање у сарадњи са општином Неготин у 2017.години су: 

 

 

 

 

            1. Програм субвенције за  самозапошљавање 

 

Подршка самозапошљавању подразумева поред субвенције за самозапошљавање и пружање стручне 

помоћи и обуке незапосленом лицу које се самозапошљава. Средства за самозапошљавање се одобравају у 

виду субвенције ради оснивања радње, задруге, или другог облика предузетништва од стране незапосленог 

или удруживањем више незапослених лица, као и за оснивање привредног друштва уколико оснивач заснује 

радни однос у њему.  
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Субвенција се у 2017.години одобрава у једнократном износу од 180.000,00 динара по кориснику.  

Буџетом Општине Неготин као расположива средства за ову намену издвојена су 2.000.000,00 

динара. Очекивана средства од стране Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања 

износе 1.800.000,00 динара, тако да ће укупна средства за финасирање ове мере износити најмање 

3.800.000,00 динара у оквиру којих ће бити извршено 21 субвенција за самозапошљавање току 2017.године. 

Ову меру, као део активне политике запошљавања, по одобреним захтевима спровешће Национална 

служба за запошљавање након уплате средстава из буџета јединице локалне самоуправе и буџета Републике 

Србије. 

Међусобна права и обавезе у реализацији мере субвенционисања самозапошљавања биће регулисана 

тројним уговором између корисника субвенције, Општине Неготин и Националне службе за запошљавање. 

                

 

 

               2. Програм стручне праксе код приватног послодавца 

 

              Програма стручне праксе  код приватног послодавца подразумева стручно оспособљавање 

незапослених лица за самосталан рад у струци за које је стечено одговарајуће образовање – квалификација,  

без заснивања радног односа. 

 Програм стручне праксе траје 6 месеци, осим у случају када се спроводи и траје у складу са општим 

односно посебним законом у циљу полагања стручног испита, а најдуже 12 месеци. 

 Програм је намењен незапосленим лицима без радног искуства у струци са најмање средњим 

образовањем која практична знања и вештине стичу код послодавца који припада приватном сектору. 

  

 

Током трајања стручне праксе, у складу са уговором Национална служба: 

   1.  новчану помоћ и трошкове превоза, укљученим лицима исплаћује у укупном месечном износу од: 

- 16.000,00 динара за лица са најмање четворогодишњим високим образовањем 

- 14.000,00 динара за лица са вишим или високим трогодишњим образовањем и 

- 12.000,00 динара за лица са средњим образовањем; 

2. трошкове осигурања за случај повреде на раду и професионалне болести у складу са законом. 

 

Буџетом Општине Неготин као расположива средства за ову намену издвојена су 1.000.000,00 

динара, у оквиру којих ће бити ангажовано најмање 9 лица за наведени програм у току 2017. године. Овај 

програм стручне праксе по одобреним захтевима спровешће Национална служба за запошљавање након 

уплате средстава из буџета јединице локалне самоуправе. 

 

 

               3.Програм -Сајам запошљавања општине Неготин 

 

 У оквиру активности Општине Неготин биће организован сајам запошљавања који ће организовати 

Локални савет за запошљавање општине Неготин у сарадњи са Националном службом за 

запошљавање.Резултати сајма запошљавања су: 

 1. остварени контакти између послодаваца и незапослених; 

 2. анимирање јавности у вези решавања проблема незапослености; 

 3. већа информисаност незапослених. 
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VI 

 

 ИНДИКАТОРИ УСПЕШНОСТИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ  ПРОГРАМА И МЕРА  

   

 Индикатори успешности ће се примењивати по методологији Националне службе за запошљавање. 

 На основу података који су достављени од Националне службе запошљавања филијале у Неготину, 

дошло се до закључка да је најтраженији облик помоћи самозапошљавање . 

Табела приоритета, мера и активности за реализацију Локалног акционог плана запошљавања  

општине Неготин за 2017. годину 

                                                        

Програми, 

мере, 

активности 

 

Очекивани 

резултат 
Индикатори 

Носиоци 

активнос

ти и рок 

Потребна 

финансиј

ска 

средства 

Планирани извори финансирања 

 

Буџет 

општине 

 

Донације 

и друго 

Републички 

буџет 

 

 

Циљ 1: Повећано запошљавање кроз подстицај развоју предузетништва 

 

Програм 

Субвенције за  

самозапошља

вање   21 

незапослених 

 

 

Повећан 

број 

предузетника 

 

 

Број лица која 

су регистровалa 

своју фирму 

  

 НСЗ и 

ЛСЗ 

 

 

 

 

3.800.000 

 

 

 

2.000.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.800.000 

 

 

 

 

Програм 

стручне 

праксе код 

приватног 

послодавца за 

најмање 

9 лица 

Повећан број 

младих који 

су стекли 

практична 

знања 

Број лица која 

су обавила 

стручну праксу  

 ЛСЗ и 

НСЗ 

 

1.000.000 

 

 1.000.000 

  

 

 

Циљ 2: Организација сајма запошљавања у општини Неготин 

 

Организација 

сајма 

запошљавања 

у општини 

Неготин 

 

Боља 

информисано

ст 

незапослених 

о могућности 

запошљавањ

Број запослених 

након сајма 

запошљавања 

Број 

организација 

које су 

Савет 

за 

запошљ

авање 

општин

е 
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VII 

 

          Локални акциони план запошљавања општине Неготин за 2017.годину објавити у „Службеном листу 

општине Неготин“ са ступањем на снагу дан после доношења. 

 

                                                              

 

VIII 

 

          Локални акциони план запошљавања општине Неготин за 2017.годину израдила је Комисија за израду 

локалног акционог плана запошљавања општине Неготин за 2017.годину. 

 

Број:011-3/2017-I08 

Дана:30.01.2017. године  

Н е г о т и н                                      

 

 

                                                                           ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ: 

 

                                                                            1. Милоје Банковић,    _____________________ 

 

                                                                            2. Дејан Тадић,     _________________________ 

 

                                                                            3. Славица Вујаковић,    ___________________ 

 

                                                                            4. Слађана Стојановић,____________________ 

                                                                            5. Александра Матић, _____________________ 

 

                                                                            6. Маријана Ђорђевић, ____________________  

 

                                                                            7. Слободан Дијановић, ___________________ 
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На основу члана 52. став 1. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, брoj 72/09,81/09-

исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13 – Одлука УС, 50/13 – Одлука УС , 98/13 – Одлука УС, 132/14 и 

145/14), члана 13. став 2. Правилника о условима и начину рада Комисије за стручну контролу планских 

докумената, Комисије за контролу усклађености планских докумената и Комисије за планове јединице 

локалне самоуправе („Сл.гласник РС“, бр.55/15) и члана 42. став 1. тачка 7. Статута општине Неготин („Сл. 

лист општине Неготин“, бр.9/15 – пречишћен текст), Скупштина општине Неготин,  на седници одржаној 

30.01.2017. године, донела је 

 

ОДЛУКУ 

о образовању Комисије за планове 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком образује се Комисија за планове општине Неготин (у даљем тексту: Комисија) 

Члан 2. 

Одлуком се образује Комисија за планове у следећем саставу: 

1. Раде Младеновић , дипломирани  грађевински инжењер , председник, лиценце ИКС број: 413 844 205; 412 

354 803 

2. Бојан Илић, дипломирани грађевински инжењер, заменик председника,лиценце ИКС број: 410 С846 08;310  

G536 08; 313 K674 11 

3. Љиљана Јакшић, дипломирани просторни планер, представник Министарства, грађевинарства, саобраћаја 

и инфраструктуре лиценце ИКС број: 100013709 и 201048203 , члан 

4.  Милан Павићевић, дипломирани инжењер саобраћаја , представник Министарства 

грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре,  лиценце број  :100016010;202065404 и 370863704, члан 

5. Марина Николић, дипломирани инжењер архитектуре, лиценца бој: 302 G809 08, секретар. 

Члан 3. 

Задатак Комисије из члана 2. ове Одлуке је обављање стручних послова у поступку израде и 

спровођења планских докумената, стручне провере усклађености урбанистичког пројекта са планским 

документом и законом којим се уређује планирање и изградња (у даљем тексту:  Закон),као и давања 

стручног мишљења по захтеву надлежних органа управе. 

Члан 4. 

Председник Комисије сазива седнице, предлаже дневни ред (у сарадњи са надлежним лицима 

носиоца израде планског документа који је предмет заседања), председава седницама, потписује записнике и 

закључке Комисије, стара се о правилној примени правилника којим се уређују услови и начин рада 

Комисије и обавља друге послове које му повери Комисија, у складу са Законом и овом Одлуком. 

Члан 5. 

Заменик председника замењује председника у његовом одсуству обављајући послове из његовог 

делокруга, односно помаже му у раду или обавља друге поверене послове Комисије, у складу са Законом и 

овом Одлуком.Административне послове за потребе Комисије обавља Одељење за урбанизам и 

грађевинарство. 

Члан 6. 

За председника, заменика председника, секретара и чланове Комисије из члана 2. ове Одлуке 

именују се лица која испуњавају следеће услове: да су признати стручњаци из области планирања и 

изградње, да имају високу стручну спрему, одговарајућу личну лиценцу инжењерске коморе Србије и 

најмање пет година радног искуства у струци. 

Члан 7. 

Мандат председника и чланова Комисије из члана 2. ове Одлуке траје четири године. 
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Члан 8. 

Председнику и члановима Комисије из члана 2. ове Одлуке ( у даљем тексту: чланови), за рад у 

Комисији припада накнада за присуство и рад на седници Комисије у висини   20% републичке  просечне 

нето зараде, према објављеним подацима за последњи месец у “Службеном гласнику РС” 

Члан 9. 

Право на накнаду имају лица која нису у радном односу у надлежном органу јединице локалне 

самоуправе који спроводи поступак стручне контроле и поступак јавног увида  и којима није у опису посла 

обављање послова из делокруга рада Комисије из члана 3. ове Одлуке 

Члан 10. 

Чланови Комисије који немају пребивалиште на територији Општине Неготин имају право  на 

накнаду трошкова превоза, у висини цене повратне аутобуске карте на релацији од места пребивалишта до 

места одржавања седнице Комисије. 

Члан 11. 

Комисија из члана 2. ове Одлуке ради према одредбама Закона, односно у складу са прописом којим 

се уређује стручна контрола, рани јавни увид и јавни увид у плански документ. 

Комисија из члана 2. ове Одлуке ближе одређује свој рад Пословником о раду Комисије. Пословник 

о раду Комисије предлаже председник Комисије и доноси га Комисија већином гласова на конститутивној 

седници. 

Пословником о раду ближе се уређује начин сазивања седнице, рад на седници, начин  вођења 

записника, начин гласања и одлучивања, начин сачињавања и потписивања записника, односно извештаја о 

обављеној стручној контроли, односно о обављеном јавном увиду. 

Члан 12. 

Комисија из члана 2. ове Одлуке може образовати радне тимове за поједина сложена питања из 

области: саобраћаја, пејзажног уређења и екологије, заштите градитељског наслеђа и урбане реконструкције, 

инфраструктуре, као и за техноекономска питања и архитектонско обликовање. 

Комисија закључком о образовању радног тима одређује број чланова и састав радних 

тимова. 

Председник Комисије сазива седницу радног тима и одређује дневни ред. 

У случају када је потребно образложити поједине ставове и мишљења Комисије, седници радног 

тима присуствује и члан Комисије кога одреди Комисија. 

Радни тим ради на седницама, којима присуствује већина чланова радног тима, а доноси 

закључке већином гласова присутних чланова радног тима, о чему се саставља записник. 

Седницом  радног тима председава члан радног тима кога одреди радни тим. 

Записник са закључцима радног тима је обавезан део материјала који се разматра на 

седници Комисије. 

Члан 13. 

Даном почетка примене ове Одлуке престају да важе одредбе Одлуке о образовању Комисије за 

планове (''Службени лист општине Неготин ,бр. 3/2013) и Решење Извршног одбора СО Неготин (“Сл.лист 

општине Неготин”, бр,9/2003) 

Члан 14. 

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

Неготин“. 

 

Број: 016-6/2017-I/08 

Дана:30.01.2017.године 

Неготин                                                                                       

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

ПРЕДСЕДНИК, 

др.мед. Љубисав Божиловић, с.р. 
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На основу члана 32. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, 

број 129/2007 и 83/2014-др. закон), члана 3. тачка 24. и члана 7. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама 

(„Службени  гласник Републике Србије“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), члана 42. тачка 52. Статута 

општине Неготин („Службени лист општине Неготин“, број 9/2015-пречишћен текст), Скупштина општине 

Неготин на седници одржаној дана 30.01.2017. године, донела је  

 

О Д Л У К У 

О ДОДЕЉИВАЊУ ИСКЉУЧИВОГ ПРАВА ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ ЗА ГРАЂЕВИНСКО 

ЗЕМЉИШТЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ОПШТИНА НЕГОТИН НА ОБАВЉАЊЕ 

ДЕЛАТНОСТИ ПРУЖАЊА УСЛУГА  

У 2017. ГОДИНИ 

 

Члан 1. 

 Јавном предузећу за грађевинско земљиште општине Неготин, чији је оснивач општина Неготин, 

ДОДЕЉУЈЕ СЕ искључиво право на обављање делатности пружања услуга одређених одлукама о оснивању 

и Статуту овог Јавног предузећа на територији општине Неготин и од значаја за општину Неготин.  

 

Члан 2. 

 Делатност из члана 1. ове Одлуке обављаће се у складу са планираним средствима према Одлуци 

којом се утврђује буџет општине Неготин за 2017. годину.  

 

Члан 3. 

 За обављање делатности из члана 1. ове Одлуке неће се примењивати Закон о јавним набавкама 

(„Службени гласник Републике Србије“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015). 

 

Члан 4. 

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

 

 

Број: 023-4/2017-I/08 

30.01.2017. 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 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 129/2007 и 83/2014-

др. закон), члана 69. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016) и члана 42. тачка 10. 

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

Неготин на седници одржаној 30.01.2017. године, д о н е л а   ј е 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ДОНОШЕЊУ СТАТУТА ЈАВНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

 

 

I 

 

 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку број 01-2023/3 о доношењу Статута Јавног предузећа за 

грађевинско земљиште општине Неготин, коју је донео Надзорни одбор Јавног предузећа за грађевинско 

земљиште општине Неготин, на седници одржаној дана 23.11.2016. године.  

 

II 

 

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Неготин“. 

 

 

 

 

Број:110-2/2017-I/08 

30.01.2017. 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 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 129/2007 и 83/2014-

др. закон), члана 69. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016) и члана 42. тачка 10. 

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

Неготин на седници одржаној 30.01. 2017. године, д о н е л а   ј е 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ДОНОШЕЊУ СТАТУТА ЈАВНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ „БАДЊЕВО“ НЕГОТИН 

 

 

I 

 

 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку број 103-05/2017-2 о доношењу Статута Јавног предузећа за 

комуналне делатности „Бадњево“ Неготин, коју је донео Надзорни одбор Јавног предузећа за комуналне 

делатности „Бадњево“Неготин, на седници одржаној дана 17.01.2017. године.  

 

II 

 

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Неготин“. 

 

 

 

 

Број: 110-3 /2017-I/08 

30.01.2017. године 

Н е г о т и н 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

ПРЕДСЕДНИК, 

др мед. Љубисав Божиловић, с.р. 
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