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87. Одлука о спровођењу комасације на делу Катастарских општина Речка и Чубра 
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88. Одлука о спровођењу комасације на делу Катастарских општина Рајац и Смедовац општина Неготин                568/20                            

89. Решење о образовању комисије за спровођење комасације дела Катастарских општина  

        Речка и Чубра,   општина Неготин                                                    569/20 

90. Решење о образовању комисије за спровођење комасације дела Катастарских општина 

        Рајац и Смедовац,  општина Неготин         .                                          571/20 

91. Одлука о начелима комасације у деловима Катастарских општина Речка и Чубра,  

        општина Неготин                                                      572/20 

92. Одлука о начелима комасације у деловима Катастарских општина Рајац и Смедовац,  

         општина Неготин                                                      578/20 

93. Правилник о накнадама за рад комисије за спровођење поступка комасације дела  Катастарских 

         општина Речка и Чубра, општина Неготин                                             584/20 
94. Правилник о накнадама за рад комисије за спровођење поступка комасације дела  Катастарских 

        општина Рајац  и Смедовац, општина Неготин                        585/20 

95. Одлука о изменама и допунама Одлуке о Општинској управи општине Неготин                                  587/21 

96.  Одлука о изменама Одлуке о јавним паркиралиштима                         591/21 

97. Одлука о конверзији потраживања општине Неготин у трајни улог у капитал  

        SIMPA AD VRAWE                               592/21 

98. Решење о именовању чланова школског одбора Основне школе 

        „Вук Караџић“ у Неготину                          592/21 

99. Решење о именовању чланова школског одбора Основне школе 

        „ 12.септембар“ у Неготину                          593/21 
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100. Решење о именовању чланова школског одбора  

       Техничке школе у Неготину                            593/21 

101. Решење о именовању чланова школског одбора Основне школе  

        „Стеван Мокрањац“ у Кобишници                         594/21 

102. Решење о именовању чланова школског одбора Основне школе 
      „Павле Илић Вељко“ у Душановцу                         594/21 

103. Решење о измени Решења о образовању штаба за ванредне ситуације за територију 

       Општине Неготин                            595/21 

104. Предлог измене Решења о образовању Комисије за вођење поступка и доношење  

       Решења по захтеву за враћање земљишта                         596/21 

105. Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Неготин за период јануар–јун 2018.                   649/27 

106. Одлука о измени и допуни одлукe о максималном броју запослених на неодређено време 

        у систему локалне самоуправе – општине Неготин за 2017. годину                                   705/27 

107. Одлука о успостављању сарадње општине неготин са општином Лопаре – Република Српска                  706/27 

108. Одлука о усвајању извештаја о раду са финансијским извештајем и мишљењем овлашћеног  

        ревизора на финансијски извештај Јавног предузећа за комуналне делатности „Бадњево“ 
        Неготин за 2017. годину                           706/27 

109. Решење о давању сагласности на прву измену и допуну програма пословања Јавног предузећа  

        за комуналне делатности „Бадњево“ Неготин за 2018. годину са финансијским планом за период 

         15.07.2018. до 31.12.2018. године                                                                 707/27 

110. Решење о именовању Изборне комисије општине Неготин у сталном саставу                    707/27 

111. Решење о измени решења о образовању Штаба за ванредне ситуације за територију општине Неготин                708/27 

112. Решење о именовању чланова Школског одбора Основне школе   „ Бранко Радичевић “ Неготину                       709/27 

113. Решење о именовању чланова Школског одбора Основне школе „ Вера Радосављевић “ у Неготину                    709/27 

114. Решење о именовању чланова Школског одбора Пољопривредне школе са домом ученика 

         „ Рајко Боснић“,     Буково-Неготин                                                             710/27 

115. Решење о именовању чланова Школског одбора Неготинске гимназије у Неготину                                                710/27 

116. Решење о именовању чланова Школског одбора Уметничке школе „ Стеван Мокрањац“  у Неготину                  711/27 
117. Решење о именовању чланова Школског одбора Основне школе „ Јован Јовановић Змај “ у Јабуковцу                711/27 

118. Решење о именовању чланова Школског одбора Основне школе „ Павле Илић Вељко “ у Прахову                      712/27 

119. Решење о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Хајдук Вељко “ у Штубику                               712/27 

120. Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Неготин 

       за 2018. годину                                  830/31 

121. Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Неготин за  

        период јануар – септембар 2018. године                                 917/31      

122. Одлука о усвајању извештаја о раду Предшколске установе  

       „Пчелица“ Неготин за радну 2017/2018. годину                              983/31        

123. Решење о давању сагласности на Годишњи план рада  

       Предшколске установе „Пчелица“Неготин  за радну 2018/2019. годину                     984/31 
124. Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног  

       одбора ЈКП „Бадњево“ Неготин о утврђивању ценовника грејања  

       број 3112-05/2018 од 31.08.2018. године.                         985/31 

       - Одлука о утврђивању ценовника грејања                                                    986/31 

125. Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП Бадњево“ 

       Неготин о утврђивању одлуке плаћања варијабилног и фиксног дела 

        износа по обрачунима за грејну сезону 2018/2019. годину                       987/31 

       - Одлука о утврђивању валуте плаћања варијабилног и  

       фиксног дела износа по обрачунима за грејну сезону 2018/2019                                   988/31   

126. Решење о измени Решења о именовању чланова Школског  

        одбора Техничке школе у Неготину                                      989/31 

127. Решење о измени Решења о именовању чланова Школског  
       Одбора Уметничке школе „Стеван Мокрањац“ у Неготину                                    990/31 

128. Решење о измени Решења о именовању чланова Школског  

       одбора основне школе „Павле Илић – Вељко“ у Душановцу                                   991/31 

129. Решење о допуни Решења о образовању Штаба за ванредне  

        ситуације за територију општине Неготин                                                   992/31           

130. Решење о разрешењу Управног и Надзорног одбора Музеја 

       Крајине Неготин                                                      993/31 

131. Решење о именовању Управног и Надзорног одбора Музеја 

       Крајине Неготин                                                      994/31 

132. Решење о разрешењу Управног и Надзорног одбора  



Страна - 5                    Регистар „Службеног листа општине Неготин“ за  2018. годину                       31.12.2018. 

        Историјског архива Неготин                                                     995/31 

133. Решење о именовању Управног и Надзорног одбора  

       Историјског архива Неготин                                                      996/31                 

134. Решење о разрешењу Управног и Надзорног одбора  

       Дома културе „Стеван Мокрањац“ Неготин                        997/31 
135. Решење о именовању Управног и Надзорног одбора  

       Дома културе „Стеван Мокрањац“  Неготин                          998/31 

136. Решење о именовању Управног и Надзорног одбора   

        Туристичке организације општине  Неготин                        999/31 

137. Решење о именовању Управног и Надзорног одбора 

       Туристичке организације општине Неготин                                                 1000/31 

138. Решење о разрешењу Управног и Надзорног одбора  Центра  

       за социјални рад   Неготин                                     1001/31    

139. Решење о именовању Управног и Надзорног одбора  Центра за  

        социјални рад   Неготин                                                    1002/31 

140.  Закључaк о подршци општине Неготин развоју  
        мултимодалног саобраћајног коридора Исток                                   1003/31 

141. Одлука о усвајању извештаја ликвидационог управника о  

       спроведеном поступку ликвидације Завода за урбанистичко  

        планирање и пројектовање општине Неготин                                                 1004/31 

        - Извештај о спроведеном поступку ликвидације                                                         1005/31 

142. Одлука о усвајању изјаве ликвидационог управника  

      Завода за урбанистичко планирање и пројектовање општине  

       Неготин да су све обавезе установе намирене и да се против  

       установе не воде други поступци                                     1006/31 

       - изјава                                      1007/31 

143. Одлука о усвајању одлуке ликвидационог управника  

        расподели ликвидационог остатка Завода за урбанистичко 
        планирање и пројектовање општине Неготи                                   1008/31 

        - предлог Одлуке о расподели ликвидационог остатка                                                1009/31 

144. Одлука о окончању поступка ликвидације Завода за  

       урбанистичко планирање и пројектовање општине Неготин                                 1010/31 

145. Одлука о чувању пословних књига и докумената Завода за  

       урбанистичко планирање и пројектовање општине Неготин  

       који  је престао ликвидацијом                                     1011/31 

146. Одлука о прихватању предлога за промену Статута општине  

       Неготин                                      1012/31 

147. Решење о престанку мандата вршиоца дужности директора  

       Дома културе „Стеван Мокрањац“ Неготин                                   1013/31 
148. Решење о именовању вршиоца дужности директора Дома  

        културе „Стеван Мокрањац“ неготин                                    1014/31 

149. Решење о образовању Комисије за координацију инспекцијског  

         надзора из изворне надлежности општине Неготин                                  1015/31 

150. Одлука о престанку мандата одборнику скупштине 

        општине Неготин                                      1018/31 

151.  Одлука о потврђивању мандата одборнику Скупштине општине Неготин                                                            1025/32 

152. Одлука о начину утврђивања пореза на имовину за 2019.годину 

        на територији општине Неготин                                                                1025/32 

153. Одлука о условима држања, поступања и заштите домаћих животиња 

        на територији општине Неготин                        1026/32 

154. Одлука о димничарским услугама на територији општине Неготин                    1033/32 
155. Одлука о изменама и допунама Одлуке о линијском превозу путника  

        на територији општине Неготин                        1038/32 

156. Одлука о изменама и допунама Одлуке о сакупљању и привременом складиштењу 

       грађевинског отпада на територији општине Неготин                     1039/32 

157. Одлука  о измени Одлуке о сакупљању и привременом складиштењу  

        кабастог отпада на територији општине Неготин-пречишћени текст                   1040/32 

158. Одлука о начину утврђивања накнаде за заштиту и унапређење животне средине 

       за 2019.годину на територији општине Неготин                                    1055/33 

159. Одлука о локалним комуналним таксама на територији општине Неготин                   1056/33 

        - Тарифа локалних комуналних такси на територији општине Неготин                    1059/33 



31.12. 2018.                      Регистар „Службеног листа општине Неготин“ за  2018. годину                       Страна 6 

         - Образац ЛКТ                           1063/33 

          - Образац  3И                          1065/33 

160.  Одлука о буџету општине Неготин за 2019. годину                     1067/33 

         -   Кадровски план општине Неготин за 2019.годину                                                                                  1135/33 

161. Одлука о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна 
        буџета општине Неготин за 2018.годину                       1138/33 

162. Одлука о доношењу измена и допуна Плана генералне регулације за насеље Неготин                 1138/33 

163. Одлука о измени и допуни Одлуке о образовању Комисије за планове                   1138/33 

164. Одлука о покретању поступка јавно-приватног партнерства без елемената концесије 

       за реализацију пројекта реконструкције, рационализације и одржавања  јавног  

        осветљења територије општине Неготин                       1139/33 

165. Решење о именовању стручног тима за реализацију пројекта јавно-приватног 

        партнерства без елемената концесије реконструкције, рационализације и  

         одржавања јавног осветљења на територији општине Неготин                    1140/33 

166. Решење о давању сагласности на Програм пословања за 2019.годину Јавног предузећа 

        комуналне делатности „Бадњево“ Неготин са финансијским планом                   1140/33 
167. Решење о измени Решења о именовању чланова Школског одбора Уметничке школе 

       „Стеван Мокрањац“ у Неготину                        1141/33 

168. Одлука о додељивању искључивог права Јавном предузећу за комуналне делатности   

       „Бадњево“ Неготин за обављање делатности пружања  услуга у 2019.години                  1179/35 

169. Решење о давању сагласности на Програм рада са финансијским планом 

        Дома културе „Стеван Мокрањац“ за 2019.годину                      1179/35 

170. Решење о давању сагласности на Програм рада са финансијским планом Историјског 

         Архива у Неготину за 2019. годину                       1180/35 

171. Решење о давању сагласности на Програм рада са финансијским планом  

         Музеја Крајине за 2019. године                        1180/35 

172. Решење о двању сагласности на Програм рада са финансијским планом за 2019. годину 

        Туристичке организације општине Неготин                      1181/35 
173. Решење о давању сагласности на Програм рада са финансијским планом Народне библиотеке 

       „Доситеј Новаковић“ за 2019. годину                       1181/35                                                                                                             

174. Решење о именовању чланова Управног и Надзорног одбора Народне библиотеке  

       „Доситеј Ноаковић“ Неготин                        1182/35 

175. Решење о именовању чланова школског одбора Основне школе  

      „Момчило Ранковић“у Рајцу                        1182/35 

176. Одлука о усвајању Регионалног плана управљања отпадом за град Зајечар и општине 

        Бољевац, Бор, Кладово, Мајданпек, Неготин и Књажевац                     1183/35 

177.Регионалног плана управљања отпадом за град Зајечар и општине 

       Бољевац, Бор, Кладово, Мајданпек, Неготин и Књажевац  налази се на диску                  1183/35 

178. Решење о давању сагласности на  Регионалног плана управљања отпадом 
        за град Зајечар и општине Бољевац, Бор, Кладово, Мајданпек, Неготин и Књажевац  

        добијено од Министарства заштите животне средине                     1184/35 

179. Одлука о давању сагласност на нацрт Уговора о заједничким управљању комуналним отпадом  

         између града Зајечара и Бора и општина Мајданпек, Неготин, Књажевац, 

         Кладово и Бољевац                         1187/35 

180.Уговора о заједничким управљању комуналним отпадом између града Зајечара и  

        Бора и општина Мајданпек, Неготин, Књажевац, Кладово и Бољевац                   1188/35 

181.Решење о давању сагласности на Програм рада Центра за социјални рад Неготин 

         за 2019.годину са финансијским планом                       1197/35 

182.Решење о давању сагласности на Одлуку о II измени Статута Јавног предузећа за комуналне 

        делатности „Бадњево“ Неготин                                     1197/35 
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ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

 

1. Решење о формирању комисије за израду локалног акционог плана запошљавања  
         општине Неготин за 2018. годину                             60/6 

2. Одлука о проглашењу ванредне ситуације на територији општине Неготин                         99/8 

3. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве                                    100/8 

4. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве                                    100/8 

5. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве                                    101/8 

6. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве                                     102/8 

7. Одлука о укидању ванредне ситуације на  територији  општине Неготин                                                                  107/9 

8. Решење о образовању Комисије за давање мишљења на предлог Годишњег  

        програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на  

        територији општине Неготин у 2018. години                                      158/11

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

      општине Неготин у 2018.години                                                                   158/11 

9. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве                       159/11 

10. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве                       160/11 

11. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве                       161/11 

12. Решење o образовању организационог одбора Мајских свечаности 2018. 

       поводом обележавања 12. маја -  дана општине Неготин                                                  162/11 

13. Решење                             168/12 

14. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве                                    169/12 

15. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве                       170/12 

16.  Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве                       249/15 

17.  Решење о употреби средстава текуће  буџетске резерве                       250/15 
18.  Решење о употреби средстава текуће  буџетске резерве                       251/15 

19. Решење о употреби средстава текуће  буџетске резерве                       252/15 

20.  Решење о употреби средстава текуће  буџетске резерве                       253/15 

21. Конкурс за  доделу   средстава из  Програма подршке за спровођење пољопривредне 

        политике и политике руралног развоја општине Неготин у 2018. години                       266/16 

22. Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве                       278/17 

23. Решење о употреби средстава текуће  буџетске резерве                       279/17 

24.  Решење о употреби средстава текуће  буџетске резерве                       280/17 

25. Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта    

       у  државној својини на територији општине Неготин за 2019.г                                   282/18 

26. Решење о оснивању Локалног савета за запошљавање на територији општине Неготин..                                       542/19 
27. Решење о формирању Комисије за израду и спровођење локалног акционог плана запошљавања  

         општине Неготин за 2018. годину                         544/19 

28. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве                       546/19 

29. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве                         547/19 

30. Јавни конкурс за доделу средстава за невладине организације, 

       Удружења и друштава у 2018.години из програма подршке за спровођење 

        Пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Неготин у 2018.г.                                 618/23 

31. Решење   о постављењу помоћника председника општине 

       у области локалног економског развоја и инвестиција                         622/24    

32. Решење о постављењу помоћника председника општине 

        у области развоја месних заједница                            623/24   

33. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве                         624/24 
34. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве                       632/25 

35. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве                       633/25 

36. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве                       634/25 

37. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве                       635/25 

38. Решење о образовању организационог одбора 53. Фестивала  

       „Mокрањчеви дани“                           636/25 

39. Решење о допуни Решења о образовању организационог одбора  

       53. Фестивала „Mокрањчеви дани“                         636/25 

40. Решење                             645/26  
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41. Рeшење о постављењу помоћника председника општине 

       у области привреде и инфраструктуре                          646/26   

42. Оперативни  план одбране од поплава вода II реда за 2018.  годину на територији општине Неготин                   714/27 

43. Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта 

          у државној својини у општини Неготин                         771/28 
44. Јавни позив за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта  

        у државној својини на територији општине Неготин за 2019. годину                     796/29 

45. Решење о формирању радног тела за израду Локалног антикорупцијског плана за 

        територију општине Неготин                          798/30 

46.  Решење о употреби средстава текуће буџетске резерв                       798/30 

47.  Решење                            799/30 

48. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве                       800/30 

49. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве                     1040/32 

50. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве                     1041/32 

51. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве                     1042/32 

52. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве                     1043/32 
53. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве                     1044/32 

54. .Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве                     1141/33 

55. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве                     1142/33 

56. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве                     1143/33 

57. Одлукa o расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење 

         пољопривредног земљишта    у државној својини u општини Неготин                                1154/34 

- Оглас за јавну лицитацију за давање у закуп и на коришћење  

  пољопривредног земљишта у државној својини у општини Неготин                   1154/34 

58. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве                     1198/35 

59. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве                     1199/35 

60. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве                     1200/35 

61. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве                     1201/35 
62. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве                     1202/35 

  

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

 

 

1. Одлука о измени одлуке о оснивању Комисије за координацију послова безбедности    

       саобраћаја на путевима општине Неготин                             96/7                                           

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

        Неготин о расписивању лицитације за закуп тезги на Зеленој пијаци 
        у Неготину за период од 01.04.2018.године – 31.03.2019.године 

       број: 603-05/2018-4/2 и 603-05/2018-4/3 од 22.02.2018.године                                   150/10 

       - Одлука о расписивању лицитације за закуп тезги на 

        Зеленој пијаци у Неготину за временски  п ериод  

        од 01.04.2018.године – 31.03.2019.године                                      151/10 

       - Одлука о расписивању лицитације за закуп тезги на  

        Зеленој ијаци у Неготину за временски период 

         од 01.04.2018.године – 31.03.2019.године                                    152/10 

3. Решење о измени Решења о образовању Комисије за социјална питања                                 153/10 

4. Решење о утврђивању ценовника за рад машине ангажоване у 

        ванредним ситуацијама                                        154/10 

5. Решење о измени Решења о образовању локалног савета за миграције 
        општине Неготин                                                     206/14 

6. Одлука о усвајању Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта  

       на територији  општине Неготин за 2018. годину                        209/15 

7. Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног 

        развоја општине Неготин за 2018.годину                         210/15 

8. Решење о измени Решења о образовању Комисије за популациону и демографску 

        политику                            249/15 

9. Решење                                 276/17 

10. Решење о постављењу вршиоца дужности начелника Општинске управе 

        општине Неготин                                 277/17 
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11. Решење о образовању Конкурсне комисије  за избор начелника Општинске управе 

      Општине Неготин                                                                                                                         596/21 

12.Решење о постављењу начелника Општинске управе општине Неготин                      615/22 

13.Правилник о поступку и начину решавања захтева грађана 

     за накнаду штете настале услед уједа паса луталица            625/24 
14.Одлука о измени Одлуке о оснивању Комисије за координацију 

        послова безбедности саобраћаја на путевима општине Неготин                        628/24 

15.Оперативни  план одбране од поплава вода II реда за 2018.  годину на територији општине Неготин                      714/27 

16.Решење о образовању Комисије за капиталне инвестиције општине Неготи                     800/30 

17.Одлука о усвајању процене угрожености од елементарних 

         непогода и других несрећа на територији општине Неготин                    1019/31 

 

 

 

ОПШСТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

 
1. Решење о распореду радног времена у Општинској управи општине Неготин       646/26 

 

 

 

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 

 

1. Исправка                              155/10 

2. Исправка                              165/11 

3. Одлука о Општинској управи општине Неготин (пречишћен текст)                      599/22 

4. Исправка                                                                                                                                     1152/33 

 
 

 

НАЧЕЛНИЦА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

 

 

1. Правилник о службеној легитимацији инспектора канцеларијске контроле, пореског контролора, 

         пореског инспектора теренске контроле и пореског извршитеља у Одељењу за буџет, финансије 

         и локалну пореску  администрацију                     21/2 

         - Службена легитимација инспектора канцеларијске контроле                  25/2 

         - Службена легитимација пореског инспектора теренске контроле                          26/2 

         - Службена легитимација пореског извршитеља                            27/2 
         - Службена легитимација пореског контролора                            28/2 

2. Решење о измени Решења о именовању комисије за процену потреба за пружање 

      Додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету и ученику – интерресорне 

       Комисије                                         207/14 

3. Правилник о начину и поступку преноса неутрошених 

      буџетских средстава на рачун извршења буџета  општине Неготин                    1020/31 

- образац свс                        1021/31 

4. Инструкција о начину и поступку преноса неутрошених буџетских средстава  

        на рачун извршења буџета општине Неготин                      1022/31 

 

 

 

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

 

 

1. Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног  

         земљишта у државној својини у општини Неготин                1/1 

        -Оглас за јавну лицитацију за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у  

          државној својини у  општини Неготин                  1/1 

2. Правилник о изменама и допунама Правилника о финансирању програма којима се остварује 

        општи интерес у области спорта на територији општине Неготин                          36/4 
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3. Одлука Привременог органа општине Неготин о реализацији буџета јединице локалне 

  самоуправе у делу планираних расхода за услуге социјалне заштите за 2018.годину                        37/4 

4. Одлука о доношењу Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине  

 општине Неготин за 2018.године                              39/4 

- Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине  
       општине Неготин за 2018.годину                             40/4 

 

 

 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

 

 

1. Одлука о додели мандата одборника Скупштине општине Неготин                                       31/3 

2. Извештај Изборне комисије општине Неготин о спроведеним изборима за избор одборника 

       Скупштине општине Неготин, 24.децембар 2017.године                                                      55/4 

 
 

 

                                               КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР, ИМЕНОВАЊА, НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА 

 

 

1. ЈАВНИ ПОЗИВ о предлагању кандидата за доделу награда и јавних признања   

       поводом Дана општине Неготин 12.мај – за 2017.годину                                                 163/11 

2. Решење о утврђивању висине новчане награде: „мајске награде“ општине Неготин  

       и повеље за 2017 . годину                                      174/13 

3. Решење о изгледу и садржају дипломе мајске награде општине Неготин, повеље   

        и дипломе звања почасног грађанина за 2017.годину                                    175/13 

4. Решење о додели мајске награде општине неготин  за 2017. годину                                                177/13 
5. Решење о додели повеље општине Неготин за 2017. годину                                   178/13 

 

 

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ, ФИНАНСИЈЕ И ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ 

 

 

1. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених Општинској 

    управи општине Неготин у 2018. години                                          29/2 

2.Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених Центру за социјални  

   рад општине Негоитн. У 2018. години                                          34/3 
3.Решење   о давању сагласности за промену апропријација одобрених Скупштини 

   општине Неготин у 2018. години                                          103/8 

4.Решење   о давању сагласности за промену апропријација одобрених Општинској 

    управи општине Неготин у 2018. години                           104/8 

5.Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених Скупштини 

    општине Неготин у 2018.години                          164/11 

6.Решење о давању сагласности на промену апропријација одобрених 

     месним заједницама у 2018.години                                      171/12 

7.Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених Општинској управи 

    општине Неготин у 2018.години                          254/15 

8.Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених Уметничкој 

   Школи „Стеван Мокрањац“ Неготин- основно образоање у 2018.години                     255/15 
9.Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених Туристичкој 

   Организацији општине Неготин у 2018.години                        257/15 

10.Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених Техничкој 

     Школи Неготин у 2018.години                          258/15 

11.Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених Месним 

      Заједницама у 2018. години                          259/15 

12.Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених Скупштини 

     општине Неготин  у 2018.години                          261/15 

13.Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених Предшколској 

     Установи „Пчелица“ Неготин у 2018. години                        262/15 
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14.Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених Народној 

    Библиоеци „Доситеј Новаковић“ Неготин у 2018.години                       263/15 

15.Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених Општинској  

      управи  општине Неготин  у 2018. години                         549/19 

16.Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених Историјском   
     архиву   Неготин  у 2018. години                          551/19 

17.Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених месним  

     заједницама   у  2018. години                          553/19 

18.Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених Историјском  

     архиву   Неготин  у 2018. години                          555/19 

19.Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених 

     Општинској управи  Неготин  у 2018. години                          628/24 

20.Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених 

     Општинској управи   Неготин  у 2018. години                         630/24 

21.Решење о давању сагласности за  промену апропријација одобрених  

     ОШ  “Вук Караџић“  Неготин - основно образовање  у  2018.  години                     637/25 
22.Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених 

    Туристичкој организацији општине Неготин  у 2018. години                       638/25 

23.Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених 

     Предшколској установи „Пчелица“  неготин  у 2018. години                      640/25 

24.Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених  

     Туристичкој организацији општине Неготин  у 2018. години                      641/25 

25.Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених 

     Музеју Крајине Неготин  у 2018. години                         642/25 

26..Решење о давању сагласности  за промену апропријација одобрених  

     Месним заједницама у 2018. години                         801/30 

27.Решење о давању сагласности  за промену апропријација одобрених  

     Месним заједницама у 2018. години                          802/30 
28.Решење о давању сагласности  за промену апропријација одобрених  

     Месним заједницама у 2018. години                         803/30 

29.Решење о давању сагласности  за промену апропријација одобрених  

     Општинској управи општине Неготин у 2018. години                       804/30 

30.Решење о давању сагласности  за промену апропријација одобрених  

     Општинској управи општине Неготин у 2018. години                       805/30 

31.Решење о давању сагласности  за промену апропријација одобрених  

      Месним заједницама у 2018. години                         806/30 

32.Решење о давању сагласности  за промену апропријација одобрених  

     Историјском архиву Неготин  у 2018. години                        807/30 

33.Решење о давању сагласности  за промену апропријација одобрених  
       Правобранилаштву општине Неготин у 2018. години                       808/30  

34.Решење о давању сагласности  за промену апропријација одобрених  

     Туристичкој организацији општине Неготин у 2018. години                       809/30 

35.Решење о давању сагласности  за промену апропријација одобрених  

     Дом културе „Стеван Мокрањац“ општине Неготин у 2018. години                      810/30 

36.Решење о давању сагласности  за промену апропријација одобрених  

    „Музеју Крајине“ Неготин у 2018. години                         811/30 

37.Решење о давању сагласности  за промену апропријација одобрених  

    Народној библиотеци „Доситеј Новаковић“ Неготин у 2018. години                      813/30 

38.Решење о давању сагласности  за промену апропријација одобрених  

    Народној библиотеци „Доситеј Новаковић“ Неготин у 2018. години                      814/30 

39.Решење о давању сагласности  за промену апропријација одобрених  
     Неготинској гимназији у 2018. години       .                  815/30 

40.Решење о давању сагласности  за промену апропријација одобрених  

     Уметничкој школи „Стеван Мокрањац“ Неготин –основно образовање у 2018. г.                    816/30 

41.Решење о давању сагласности  за промену апропријација одобрених  

     Уметничкој школи „Стеван Мокрањац“ Неготин –средње образовање у 2018. г.                    817/30 

42.Решење о давању сагласности  за промену апропријација одобрених  

     Општинској управи општине Неготин у 2018.години                       818/30 

43.Решење о давању сагласности  за промену апропријација одобрених  

    Заводу за урбанистичко планирање и пројектовање општине Неготин  

    у ликвидацији у 2018.години                          819/30 
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44.Решење о давању сагласности  за промену апропријација одобрених  

     Месним зједницама у 2018. години                         821/30 

45.Решење о давању сагласности  за промену апропријација одобрених  

       Општинској управи општине Неготин у 2018.години                       822/30 

46.Решење о давању сагласности  за промену апропријација одобрених 
       ОШ „Вера Радосављевић“ Неготин у 2018. години      .                  823/30 

47.Решење о давању сагласности  за промену апропријација одобрених  

       Историјском архиву Неготин  у 2018. годни                        824/30 

48.Решење о давању сагласности  за промену апропријација одобрених 

       ОШ „12.септембар“ Неготин у 2018. години                        825/30 

49.Решење о давању сагласности  за промену апропријација одобрених 

       Предшколској установи „Пчелица“ Неготин у 2018. години                      826/30 

50.Решење о давању сагласности  за промену апропријација одобрених 

       ОШ „Бранко Радичевић“ Неготин у 2018. години                        827/30 

51.Решење о давању сагласности  за промену апропријација одобрених 

       ОШ „Хајдук Вељко“Штубик у 2018. години                        828/30 
52.Решење о давању сагласности  за промену апропријација одобрених 

      Дому културе „Стеван Мокрањац“ Неготин у 2018. години                       829/30 

53.Решење о давању сагласности за промену апропријације одобрених  

     Туристичкој организацији општине Неготин у 2018.години                     1045/32 

54.Решење о давању сагласности за промену апропријације одобрених   

     ОШ „Ј.Ј.Змај“ Јабуковац  у 2018.години                       1047/32 

55.Решење о давању сагласности  за промену апропријације одобрених  

     Општинској управи општине Неготин у 2018.години                     1048/32 

56.Решење о давању сагласности за промену апропријације одобрених  

     ОШ “Павле Илић Вељко“ Душановац  у 2018.години                     1049/32 

57.Решење о давању сагласности за промену апропријације одобрених  

     Предшколској установи „Пчелица“ Неготин у 2018.години                     1051/32 
58.Решење о давању сагласности за промену апропријације одобрених  

     ОШ „Хајуд Вељко“ Штубик  у 2018.години                      1052/32 

59.Решење о давању сагласности за промену апропријације одобрених  

     ОШ „Хајдук Вељко“ Штубик у  2018.години                                                 1143/33 

60.Решење о давању сагласности за промену апропријације одобрених  

       Општинској управи општине Н еготин у 2018.години                     1145/33 

61.Решење о давању сагласности  за промену апропријације одобрених  

     ОШ „Момчило Ранковић“ Рајац  у 2018.години                                   1146/33 

62.Решење о давању сагласности за промену апропријације одобрених  

      ОШ “Вук Караџић“ Неготин-основно образовање у 2018.годину                     1147/33 

63.Решење о давању сагласности за промену апропријације одобрених  
     Туристичкој организацији општине  Неготин у 2018.години                                  1148/33 

64.Решење о давању сагласности за промену апропријације одобрених  

     Општинској управи општине Неготин  у 2018.години                     1149/33 

65.Решење о давању сагласности за промену апропријације одобрених  

     ОШ „Ј.Ј.Змај“ Јабуковац у 2018. години                       1150/33 

66.Решење о давању сагласности за промену апропријације одобрених  

     ОШ „Момчило Ранковић“ Рајац у 2018.години                                                                                                      1151/33 

67.Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених      

     Општинској управи општине Неготин у 2018. години                     1203/35 

68. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених  

      Музеју Крајине Неготин  у 2018. години                       1204/35 

69.Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених  
      Музеју Крајине Неготин  у 2018. години                       1206/35 

70.Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених  

      ОШ „Павле Илић Вељко“ Душановац  у 2018. години                     1207/35 

71. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених  

      ОШ „Бранислав Нушић“ Уровица   у 2018. години                      1208/35 

72.Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених  

    Општинској управи општине Неготин у 2018. години                     1209/35 

73.Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених  

     Месним заједницама  у 2018. години                       1211/35 
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74.Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених  

    Туристичкој организацији општине Неготин у 2018. години                     1212/35 

75..Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених  

     Неготинској гимназији у 2018. години                       1213/35 

76. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених  
     Предшколској установи „Пчелица“  Неготин у 2018. години                     1214/35 

77. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених  

      Дому културе „Стеван Мокрањац“ Неготин у 2018. години                     1216/35 

 78.Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених  

       Правобранилашту  општине Неготин у 2018. години                     1217/35 

 79. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених  

      Народној библиотеци „Доситеј Новаковић“ Неготин у 2018. години                    1219/35 

 80.Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених  

       Општинској управи општине Неготин у 2018. години                     1220/35 

 81.Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених  

       ОШ „Павле Илић Вељко“ Прахово у 2018. години                      1221/35 
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