
Број 25 Страна 632                    „Службени лист општине Неготин“                        20.08.2018. 
 

  На основу члана 69. Закона о 

буџетском систему („Службени гласник 

РС“,број: 54/2009, 73/2010, 101/2010, 

101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 

108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. 

закон,103/2015, 99/2016 и 113/2017) и  

члана 16. Одлуке о буџету општине 

Неготин за 2018. годину  (“Сл. лист 

општине Неготин”,број: 31/2017 и 20/2018), 

председник општине Неготин, д о н о с и 

       

Р Е Ш Е Њ Е 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

I 

Из  средстава  утврђених  Одлуком о 

буџету општине Неготин за 2018.годину 

(“Сл. лист општине Неготин”,број: 31/2017 

и 20/2018), у разделу 5.- Општинска управа, 

програм 15.-опште услуге локалне  

самоуправе 0602, програмска активност – 

текућа буџетска резерва 0602-0009, 

функција 111 – извршни и законодавни 

органи, позиција 190, економска 

класификација 499100 – средства резерве – 

текућа резерва, одобравају се средства у 

износу од  14.000,00 динарa Основној 

школи „Бранислав  Нушић “ из  Уровице. 

   

II 

Средства из става 1.овог решења 

распоређују се у оквиру раздела 5., 

програма  9 – основно образовање  и 

васпитање 2002, програмске активности – 

функционисање основних школа 2002-0001, 

функције  912 – основно образовање, 

Основној школи „Бранислав  Нушић“ из  

Уровице  и то на позицији 97, економска 

класификација 4631- текући трансфери 

осталим нивоима власти, код корисника 

економска класификација 414300-

отпремнине и помоћи, економска 

класификација на шестом нивоу конта 

414314-помоћ у случају смрти запосленог 

или члана уже породице  у  износу  од  

14.000,00  динара за трошкове сахране 

Славише Матијашевић радника ОШ 

„Бранислав Нушић“ у Уровици. 

    

III 

             О извршењу овог решења стараће се 

Одељење за буџет, финансије и локалну 

пореску администрацију. 

 

IV 

 Решење  објавити у „Службеном 

листу општине Неготин“. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

На   основу  захтева  Основне  

школе „Бранислав  Нушић “ из  Уровице  за 

одобравањем додатних средстава,број: 401-

387/2018-II/04 од 12.07.2018. године, 

Обавештења председнику општине о 

доношењу решења из текуће резерве,број: 

401-387/2018-II/04  од  13.07.2018. године, 

одобравају се додатна   средства у износу 

од  14.000,00  динара из текуће резерве. 

Одлуком о буџету општине 

Неготин за 2018.годину (“Сл. лист општине 

Неготин”,број: 31/2017 и 20/2018), у 

разделу 5., програму  9 – основно 

образовање  и васпитање 2002, програмској 

активности – функционисање  основних 

школа 2002-0001, функцији  912 – основно 

образовање , позицији 97, економска 

класификација 4631- текући трансфери 

осталим нивоима власти,код Основне  

школе „Бранислав  Нушић “ из  Уровице  

нису планирана  средства за  измирење 

помоћи у случају смрти запослених. 

Из тог разлога и на основу свега 

напред наведеног,одлучено је као у 

диспозитиву  решења. 

Решење  доставити: OШ 

„Бранислав  Нушић “ из  Уровице, Управи 

за трезор Експозитури  Неготин, Одељењу 

за буџет, финансије и локалну пореску 

администрацију и архиви Општинске 

управе општине Неготин.   

 

                                          

Број: 401-387/2018-II/04                  

Дана:16.07.2018. године                                                              

Н е г о т и н 

                                

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

Владимир Величковић,  

дипл. педагог физичке културе,с.р.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 



20.08.2018.                             „Службени лист општине Неготин“                  Број  25 страна 633 

             На основу члана 69. Закона о 

буџетском систему („Службени гласник 

РС“,број: 54/2009, 73/2010, 101/2010, 

101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-

испр.,108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. 

закон,103/2015, 99/2016 и 113/2017), 

Закључка Општинског већа општине 

Неготин, број: 401-378/2018-III/07 од 

12.07.2018.године,  члана 16. Одлуке о 

буџету општине Неготин за 2018. годину  

(“Сл. лист општине Неготин”,број: 31/2017 

и 20/2018), председник општине Неготин, 

 д о н о с и 

       

Р Е Ш Е Њ Е 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

I 

Из  средстава  утврђених  Одлуком 

о буџету општине Неготин за 2018.годину 

(“Сл. лист општине Неготин”,број: 31/2017 

и 20/2018), у разделу 5- Општинска управа, 

програм 15-опште услуге локалне  

самоуправе 0602, програмска активност –

текућа буџетска резерва 0602-0009, 

функција 111 – извршни и законодавни 

органи, позиција 190, економска 

класификација 499100 – средства резерве – 

текућа резерва,одобравају се средства у  

износу од  3.300.000,00 динара.  

 

II 

 Средства из става 1. овог решења 

распоређују се у оквиру раздела 5- Физичка 

култура, програма 14-развој спорта и 

омладине 1301, програмске активности –

подршка локалним спортским 

организацијама, удружењима и савезима 

1301-0001, функције 810 – услуге 

рекреације и спорта, позиције 146-дотације 

невладиним организацијама-Спортски 

савез, економскe класификацијe 481900-

дотације осталим непрофитним 

институцијама, у износу  од  3.300.000,00  

динара. 

  

III 

             О извршењу овог решења стараће се 

Одељење за буџет, финансије и локалну 

пореску администрацију. 

 

IV 

 Решење  објавити у „Службеном 

листу општине Неготин“. 

 

 

 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

На   основу   захтева Спортског 

савеза општине Неготин број: 401-

378/2018-IV/04 од 05.07.20185. године, 

Уговора о организацији Брдске трке 

„Неготин 2018.“ број: 660-4/2018-II/04 од 

05.07.2018.године, обавештења  

председника  oпштине о доношењу решења 

из текуће  резерве за 2018. годину, број: 

401-378/2018-IV/04   од  11.07.2018. године  

за одобравањем  додатних  средстава  за  

организовање Брдске трке у такмичарској 

сезони 2018. години за Национални 

Шампионат Србије, Отворено првенство 

Србије и Куп Србије под називом „Неготин 

2018.“ а где су општина Неготин и 

Спортски савез суорганизатори, одобравају 

се  додатна   средства у износу  од  

3.300.000,00   динара из текуће  резерве. 

Општина Неготин преко Спортског савеза 

обезбеђује средства за организовање брдске 

трке „Неготин 2018“. 

Одлуком о буџету општине 

Неготин за 2018.годину („Сл. лист општине 

Неготин“, број: 31/2017 и 20/2018), у 

разделу 5. Физичка култура, програм 14-

развој спорта и омладине 1301, програмска  

активност–подршка локалним спортским 

организацијама, удружењима и савезима 

1301-0001, функција 810 – услуге 

рекреације и спорта, на позицији 146-

дотације невладиним организацијама-

Спортски савез, економској класификацији 

481900 - дотације осталим непрофитним 

институцијама, планирана су средства у 

износу од 33.000.000,00 динара. Распоред 

одобрених средстава Спортском савезу 

општине Неготин за 2018.годину утврђен је 

Програмом расподеле и коришћења 

финансијских средстава намењених за 

развој и унапређење спорта и физичке 

културе у општини Неготин у 2018. години. 

Средства предвиђена Програмом нису 

довољна за  организовање Брдске трке у 

такмичарској сезони 2018. години за 

Национални Шампионат Србије, Отворено 

првенство Србије и Куп Србије под 

називом „Неготин 2018.“ па је потребно 

Спортском савезу одобрити додатних 

3.300.000,00 динара а затим је потребно да 

се изврши измена и допуна наведеног 

Програма.  

Из тог разлога и на основу свега 

напред наведеног, одлучено је као у 

диспозитиву  решења. 

 

 

 



Број 25 Страна 634                    „Службени лист општине Неготин“                        20.08.2018. 
 

Решење  доставити: Спортском 

савезу Неготин, Управи за трезор 

Експозитури  Неготин, Одељењу за буџет, 

финансије и локалну пореску 

администрацију и архиви Општинске 

управе општине Неготин.                         

Број: 401-378/2018-II/04                  

Дана: 12.07.2018. године                                                              

Н е г о т и н 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

Владимир Величковић, 

 дипл. педагог физичке културе,с.р.                           

              

 На основу члана 69. Закона о 

буџетском систему („Службени гласник 

РС“,број: 54/2009, 73/2010, 101/2010, 

101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-

испр.,108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. 

закон,103/2015, 99/2016 и 113/2017) и  

члана 16. Одлуке о буџету општине 

Неготин за 2018. годину  (“Сл. лист 

општине Неготин”,број: 31/2017 и 20/2018), 

председник општине Неготин, д о н о с и 

        

Р Е Ш Е Њ Е 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

I 

  Из  средстава  утврђених  Одлуком 

о буџету општине Неготин за 2018.годину 

(“Сл. лист општине Неготин”,број: 31/2017 

и 20/2018), у разделу 5.- Општинска 

управа,програм 15.-опште услуге локалне  

самоуправе 0602, програмска активност – 

текућа буџетска резерва 0602-0009, 

функција 111 – извршни и законодавни 

органи, позиција 190, економска 

класификација 499100 – средства резерве – 

текућа резерва, одобравају се средства у 

зносу од  100.000,00 динарa Основној 

школи „12 СЕПТЕМБАР“ из  Неготина. 

II 

 Средства из става 1. овог решења 

распоређују се у оквиру раздела 5., 

програма  9 – основно образовање  и 

васпитање 2002, програмске активности – 

функционисање  основних школа 2002-

0001, функције  912 – основно образовање, 

Основној школи „12 СЕПТЕМБАР“ из  

Неготина и то на позицији 97, економска 

класификација 4631- текући трансфери 

осталим нивоима власти, код корисника  

економска класификација  472700–накнаде 

из буџета за образовање, културу, науку и 

спорт, економска класификација на шестом 

нивоу 472718-превоз ученика, у  износу  од  

100.000,00 динара за трошкове превоза 

ученика са посебним потребама за 5. и 6. 

месец 2018. године.    

III 

             О извршењу овог решења стараће се 

Одељење за буџет, финансије и локалну 

пореску администрацију. 

IV 

 Решење  објавити у „Службеном 

листу општине Неготин“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

На   основу  захтева  Основне  

школе „12 СЕПТЕМБАР“ из  Неготина за 

одобравањем додатних средстава, број: 401-

399/2018-II/04 од 16.07.2018. године и 

Обавештења председнику општине о 

доношењу решења из текуће резерве, број: 

401-399/2018-IV/04  од  17.07.2018. године, 

одобравају се додатна   средства у износу 

од  100.000,00   динара из текуће резерве. 

Одлуком о буџету општине 

Неготин за 2018.годину (“Сл. лист општине 

Неготин”, број: 31/2017 и 20/2018), у 

разделу 5.,програму  9 – основно 

образовање  и васпитање 2002, програмској 

активности – функционисање  основних 

школа 2002-0001,функцији  912 – основно 

образовање, позицији 97, економска 

класификација 4631- текући трансфери 

осталим нивоима власти, код корисника  

нису планирана  довољна средства за 

трошкове превоза ученика  са посебним 

потребама за 5. и 6. месец 2018. године, у 

Основној школи „12 СЕПТЕМБАР“ из  

Неготина. 

Из тог разлога и на основу свега 

напред наведеног, одлучено је као у 

диспозитиву  решења. 

Решење  доставити: OШ „12 

СЕПТЕМБАР“ из  Неготина, Управи за 

трезор Експозитури  Неготин, Одељењу за 

буџет, финансије и локалну пореску 

администрацију и архиви Општинске 

управе општине Неготин.   

 

Број: 401-399/2018-II/04                  

Дана:17.07.2018. године                                                              

Н е г о т и н 

 

                                                                         

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

Владимир Величковић,  

дипл. педагог физичке културе,с.р.   

 

 

 

 

 

 

                        



20.08.2018.                             „Службени лист општине Неготин“                  Број  25 страна 635 

На основу члана 69. Закона о 

буџетском систему („Службени гласник 

РС“,број: 54/2009, 73/2010, 101/2010, 

101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 

108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. 

закон,103/2015, 99/2016 и 113/2017) и члана 

16. Одлуке о буџету општине Неготин за 

2018. годину  (“Сл. лист општине Неготин”, 

број: 31/2017 и 20/2018), председник 

општине Неготин, д о н о с и 

      

Р Е Ш Е Њ Е 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

I 

Из  средстава  утврђених  Одлуком 

о буџету општине Неготин за 2018.годину 

(“Сл. лист општине Неготин”, број: 31/2017 

и 20/2018), у разделу 5- Општинска управа, 

програм 15-опште услуге локалне  

самоуправе 0602, програмска активност – 

текућа буџетска резерва 0602-0009, 

функција 111 – извршни и законодавни 

органи, позиција 190, економска 

класификација 499100 – средства резерве – 

текућа резерва, одобравају се средства у 

износу од  2.964.000,00 динара.  

II 

 Средства из става 1. овог решења 

распоређују се у оквиру раздела 5, програм 

11-социјална и дечија заштита 0901, 

Пројекат „Суфинансирање мера 

популационе политике јединица локалне 

самоуправе у РС у 2018. години“, 0901 – 01, 

функција 040 – породица и деца, на 

позицији 138/1-услуге по уговору, 

економској класификацији 423400 – услуге 

информисања у износу од 21.000,00 динара 

и на економској класификацији 423500 – 

стручне услуге у износу од 24.000,00 

динара, на  позицији 138/2-зграде и 

грађевински објекти, економској 

класификацији 511300 – капитално 

одржавање зграда и објеката у износу од 

2.597.000,00 динара и на позицији 138/3 – 

машине и опрема економској 

класификацији 512200 – административна 

опрема у износу од 294.000,00 динара и 

економској класификацији 512600 – опрема 

за образовање, науку, културу и спорт у 

износу од 28.000,00 динара, у  укупном 

износу  од  2.964.000,00 динара.   

III 

             О извршењу овог решења стараће се 

Одељење за буџет, финансије и локалну 

пореску администрацију. 

IV 

 Решење  објавити у „Службеном 

листу општине Неготин“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

На   основу Уговора о 

суфинансирању мера популационе 

политике јединица локалне самоуправе у 

РС у 2018. години, број: 401-398/2018-II/07 

од 16.07.2018. године и обавештења  

председника  oпштине о доношењу решења 

из текуће  резерве за 2018. годину, број: 

401-451/2018-IV/04   од  08.08.2018. године  

за одобравањем  додатних  средстава  за  

финансирање Пројекта „Суфинансирање 

мера популационе политике јединица 

локалне самоуправе у РС у 2018. години“, 

одобравају се  додатна   средства у износу  

од  2.964.000,00 динара из текуће  резерве.  

Одлуком о буџету општине 

Неготин за 2018.годину („Сл. лист општине 

Неготин“, број: 31/2017 и 20/2018), у 

разделу 5., програм 11-социјална и дечија 

заштита 0901, потребно је додати нови 

Пројекат „Суфинансирање мера 

популационе политике јединица локалне 

самоуправе у РС у 2018. години“, функција 

040 – породица и деца. У оквиру птојекта 

додају се следеће позиције:  138/1-услуге по 

уговору, економска класификација 423400 – 

услуге информисања у износу од 21.000,00 

динара и економска класификација 423500 

– стручне услуге у износу од 24.000,00 

динара,138/2 - зграде и грађевински 

објекти, економска класификација 511300 – 

капитално одржавање зграде и објеката у 

износу од 2.597.000,00 динара и 138/3 – 

машине и опрема економска класификација 

512200 – административна опрема у износу 

од 294.000,00 динара и економска 

класификација 512600 – опрема за 

образовање, науку, културу и спорт у 

износу од 28.000,00 динара. 

Из тог разлога и на основу свега 

напред наведеног, одлучено је као у 

диспозитиву  решења. 

Решење  доставити: Управи за 

трезор Експозитури  Неготин, Одељењу за 

буџет, финансије и локалну пореску 

администрацију и архиви Општинске 

управе општине Неготин.                                                   

 

Број: 401-451/2018-II/04                  

Дана: 08.08.2018. године                                                              

Н е г о т и н 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

Владимир Величковић,  

дипл. педагог физичке културе,с.р.                           
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На основу члана 44. тачка 5. Закона 

о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, 

бр. 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-

др.закон и 47/2018) и члана 62. тачка 5. 

Статута општине Неготин („Сл. лист 

општине Неготин“, бр. 9/2015-пречишћен 

текст), председник општине Неготин, 

доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОБРАЗОВАЊУ ОРГАНИЗАЦИОНОГ 

ОДБОРА 53. ФЕСТИВАЛА 

„МОКРАЊЧЕВИ ДАНИ“ 

 

I 

 

 ОБРАЗУЈЕ СЕ Организациони 

одбор за спровођење 53. фестивала 

„Мокрањчеви дани“  у следећем саставу: 

 1.Владимир Величковић, 

председник Организационог одбора, 

председник општине Неготин, 

 2.Мерлина Селенић, заменик 

председника Организационог одбора, 

заменик председника општине Неготин, 

 3.мр Милан Уруковић, члан 

Организационог одбора, председник 

Скупштине општине Неготин, 

 4.Богдан Гугић, члан 

Организационог одбора, заменик 

председника Скупштине општине Неготин, 

 5.Зорица Мијушковић, члан 

Организациног одбора, начелник 

Општинске управе општине Неготин, 

 6.Татјана Панић, члан 

Организационог одбора, члан Општинског 

већа општине Неготин, задужена за културу 

и туризам, 

 7.Владимир Радић, члан 

Организационог одбора, вршилац дужности 

директора Дома културе „Ставан 

Мокрањац“ Неготин, 

 8.Синиша Матовић, члан 

Организационог одбора, директор ХЕ 

„Ђердап II“, 

 9.Драган Мијуцић, члан 

Организациног одбора, вршилац дужности 

директора ЈКП „Бадњево“ Неготин, 

 10.Иван Грбић, члан 

Организационог одбора, директор ЕД 

Неготин, 

 11.Коста Стојановић, члан 

Организационог одбора, шеф ОЗСК, 

 12.Видосава Пауновић, члан 

Организационог одбора, вршилац дужности 

директора Здравственог центра Неготин, 

 13.Градимир Николић, члан 

Организационог одбора, инспектор за 

превентиву Одељења за ванредне ситуације 

у Бору, 

 14.Душан Петровић, члан 

Организационог одбора, директор 

Туристичке организације општине Неготин, 

 15.Ивица Трајковић, члан 

Организационог одбора, директор Музеја 

Крајине Неготин, 

 16.Ненад Војиновић, члан 

Организационог одбора, директор 

Историјског архива Неготин, 

 17.Милорад Грбовић, члан 

Организационог одбора, директор Народне 

библиотеке „Доситеј Новаковић“ Неготин, 

 18.Драгана Пашић, члан 

Организационог одбора, директор 

Уметничке школе „Стеван Мокрањац“ 

Неготин, 

 19.Рената Ђурђевић Станковић, 

члан Организационог одбора, организатор 

културних манифестација у Дому културе 

„Стеван Мокрањац“ Неготин. 

 

II 

 Ово Решење ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у „Службеном 

листу општине Неготин“. 

Решење доставити: члановима 

Организациног одбора и архиви. 

 

Број: 644-6/2018-II/07 

15.08.2018. године 

Н е г о т и  н 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

Владимир Величковић, 

 дипл. педагог физичке културе,с.р.          

 

                  

На основу члана 44. тачка 5. Закона 

о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, 

бр. 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-

др.закон и 47/2018) и члана 62. тачка 5. 

Статута општине Неготин („Сл. лист 

општине Неготин“, бр. 9/2015-пречишћен 

текст), председник општине Неготин, 

доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДОПУНИ РЕШЕЊА О 

ОБРАЗОВАЊУ ОРГАНИЗАЦИОНОГ 

ОДБОРА 53. ФЕСТИВАЛА 

„МОКРАЊЧЕВИ ДАНИ“ 

 

I 

 У Решењу о образовању 

Организационог одбора 53. фестивала 

„Мокрањчеви дани“ број: 644-6/2018-II/07 

од 15.08.2018. године, у тачки 1. после 

редног броја 19 додаје се редни број „20“ 

који гласи:  
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 „20. Далибор Ранђеловић, члан 

Организационог одбора, члан Општинског 

већа општине Неготин“. 

 

II 

 Ово Решење ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у „Службеном 

листу општине Неготин“. 

 

Решење доставити: члановима 

Организациног одбора и архиви. 

 

Број: 644-8/2018-II/07 

16.08.2018. године 

Н е г о т и  н 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

Владимир Величковић, 

дипл. педагог физичке културе,с.р.                           

 

 
Република Србија 

ОПШТИНСКА УПРАВА  

ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

Одељење за буџет, финансије и  

локалну пореску администрацију 

Број: 401-370/2018-IV/04 

04.07.2018. године 

Н е г о т и н 

 

На основу члана 61. Закона о 

буџетском систему („Службени гласник 

РС“,број: 54/2009, 73/2010, 101/2010, 

101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-

испр.,108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. 

закон,103/2015, 99/2016 и 113/2017)  и  

члана 15. Одлуке о буџету општине 

Неготин за 2018. годину  (“Сл. лист 

општине Неготин”, број: 31/2017 и 

20/2018), Одељење за буџет, финансије и 

локалну пореску администрацију,д о н о с и 

Р Е Ш Е Њ Е  

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА  

ПРОМЕНУ АПРОПРИЈАЦИЈА 

ОДОБРЕНИХ ОШ  “ВУК КАРАЏИЋ“  

НЕГОТИН - основно образовање  

 у  2018.  години 

 

I 

 Одобрава се промена 

апропријација  основној школи  “Вук 

Караџић” Неготин - основно образовање, у 

оквиру законом предвиђене могућности до 

10 % апропријације,за раздео 5.  програм 9-

основно образовање и васпитање 2002, 

програмску активност - функционисање 

основних школа 2002-0001,функцију 912 – 

Основно образовање, наменe – позицијe 

текуће поправке и одржавање, извор 

финансирања 01, у износу од 50.000,00 

динара, ради обезбеђења средстава  за 

исплату трошкова путовања деце која су се 

пласирала на Републичка такмичења. 

 

II 

 Промена апропријације односи се 

на промену у финансијском плану ОШ 

„Вук Караџић“  Неготин - основно 

образовање за 2018. годину тако што се 

умањује намена-позиција текуће поправке и 

одржавање за 10 %, економска 

класификација 425100- текуће поправке и 

одржавање зграда и објеката, извор 

финансирања 01, у износу од  50.000,00 

динара. 

 

 III 

  Износ од 50.000,00 динара, 

преусмерава се за намене недовољно 

планиране у финансијском плану буџетског 

корисника за 2018.годину а  ради  

обезбеђења средстава  за исплату трошкова 

путовања деце ОШ „Вук Караџић“ Неготин 

- основно образовање која су се пласирала 

на Републичка такмичења и то за намену- 

позицију трошкови путовања, економска 

класификација 422400 – трошкови 

путовања ученика у износу од 6.000,00 

динара и економска класификација 422100 

– трошкови службених путовања у земљи у 

износу од 44.000,00 динара, у оквиру 

раздела, главе, програма, програмске 

активности  и функције из става 1. овог 

решења. 

 

IV 

 О промени одобрене апропријације 

на начин утврђен ставом II и III, упознати  

председника општине Неготин.    

 

V 

   За износ одобрене промене 

апропријација извршити промену у 

финансијском плану ОШ “Вук Караџућ” 

Неготин - основно образовање . 

 

VI 

 О  реализацији дате сагласности 

стараће се Одељење за буџет,финансије и 

локалну пореску администрацију. 

VII 

 Сагласност за промену 

апропријација ОШ “Вук Караџић” Неготин 

- основно образовање, објавити у 

„Службеном листу општине Неготин“. 
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О б р а з л о ж е њ е 

 

Чланом 61.  Закона о буџетском 

систему („Службени гласник РС“,број: 

54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,

62/2013,63/2013-

испр.,108/2013,142/2014,68/2015 – др. 

закон,103/2015, 99/2016 и 113/2017)  

регулисано је да у току године може се 

извршити преусмеравање апропријације 

одобрене на име одређеног расхода и 

издатка. Орган управе надлежан  за 

финансије доноси решење  о повећању 

односно смањењу апропријације путем 

преусмеравања.  

Одлуком о буџету општине 

Неготин за 2018.годину („Сл. лист општине 

Неготин“, број:  31/2017 и 20/2018), у 

разделу 5., програм 9-основно образовање и 

васпитање 2002, програмскa активност - 

функционисање основних школа 2002-0001, 

функцијa 912 – Основно образовање, на 

позицији - намени трошкови путовања, 

eкономској класификацији 422400-

трошкови путовања ученика и eкономској 

класификацији 422100-трошкови 

службених путовања у земљи, из извора 01, 

нису предвиђена довољна средства . 

Из тог разлога и на основу свега 

напред наведеног,одлучено је као у 

диспозитиву  решења. 

 

РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:  ОШ 

“Вук Караџић” Неготин - основно 

образовање, Управи за трезор Експозитури 

Неготин, Одељењу за буџет, финансије и 

локалну пореску администрацију и архиви 

Општинске управе.  

 

 

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА 

Љиљана Лицуловић,с.р.                                      

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Република  Србија 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ 

НЕГОТИН 

Одељење за буџет, финансије и  

локалну пореску администрацију 

Број: 401-403/2018-IV/04 

19.07.2018. године 

Н е г о т и н 

 

На основу члана 61. Закона о 

буџетском систему („Службени гласник 

РС“,број: 54/2009, 73/2010, 101/2010, 

101/2011, 93/2012 ,62/2013, 63/2013-испр., 

108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. 

закон,103/2015, 99/2016 и 113/2017)  и  

члана 15. Одлуке о буџету општине 

Неготин за 2018. годину  (“Сл. лист 

општине Неготин”,број: 31/2017 и 20/2018), 

Одељење за буџет, финансије и локалну 

пореску администрацију, д о н о с и 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА 

ПРОМЕНУ АПРОПРИЈАЦИЈА 

ОДОБРЕНИХ ТУРИСТИЧКОЈ 

ОРГАНИЗАЦИЈИ ОПШТИНЕ 

НЕГОТИН  У 2018. ГОДИНИ 

 

I 

 Одобрава се промена 

апропријација Туристичкој организацији 

општине Неготин , у оквиру  законом  

предвиђене  могућности, до 10 % 

апропријације, раздео 5.  глава 3.  програм  

4-развој туризма  1502, програмска 

активност- управљање развојем туризма  

1502-0001 , функција 473 - туризам, 

позиција  253-специјализоване услуге, 

економска класификација  424200 – услуге 

образовања, културе и спорта, у  износу од 

156.000,00  динара и позиција 234-награде 

запосленима и остали посебни расходи, 

економска класификација  416100 – награде 

запосленима и остали посебни расходи, у  

износу од 10.000,00  динара, извор  

финансирања 01, ради обезбеђења 

средстава за редован рад Туристичке 

организације  општине Неготин. 

II 

 Измена апропријација ће се 

извршити умањењем позиције Одлуке о 

буџету општине Неготин за 2018.годину, и 

то: 

   - позиција  253-специјализоване 

услуге, за 9,96 %, економска класификација  

424200 – услуге образовања, културе и 

спорта, извор  финансирања 01, у  износу 

од  156.000,00  динара и  
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                - позиција 234- награде 

запосленима и остали посебни расходи, за 

10 %, економска класификација 416100 – 

награде запосленима и остали посебни 

расходи, извор  финансирања 01, у износу 

од  10.000,00  динара. 

          

III 

Износ  од  166.000,00  динара, 

преусмерава се за намене недовољно 

планиране Одлуком о буџету општине 

Неготин за 2018.годину, а  ради обезбеђења 

средстава  за  редован  рад  Туристичке 

организације општине Неготин за 

2018.годину  и то Пројекат: Манифестација 

„Сајам меда и вина“  1502-01, на позицији 

247-услуге по уговору, економска  

класификација  423600 – услуге за 

домаћинство и угоститељство у износу од 

21.000,00 динара, економска  

класификација  423700 – репрезентација у 

износу од 27.000,00 динара и економска  

класификација  423900 – остале опште 

услуге у износу од 110.000,00 динара, на 

позицију 248-специјализоване услуге, 

економска класификација 424200-услуге 

образовања, културе и спорта у износу од 

8.000,00динара. 

 

IV 

 О промени одобрене апропријације 

на начин утврђен ставом II и III, упознати  

председника општине Неготин.                     

 

V 

За износ одобрене промене 

апропријација извршити измене 

распоређених средстава на одговарајућим 

позицијама Одлуке о буџету општине 

Неготин за 2018. годину  и  Финансијског 

плана за  рад  Туристичке организације  

општине Неготин за 2018. годину. 

VI 

 О  реализацији  дате  сагласности 

стараће се Одељење за буџет,финансије и 

локалну пореску администрацију.                   

                                     

VII 

 Сагласност за промену 

апропријација Туристичке организације  

општине Неготин, објавити у „Службеном 

листу општине Неготин“. 

 

 

 

 

 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 

Чланом  61.  Закона о буџетском 

систему („Службени гласник РС“,број: 

54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,

62/2013,63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 

68/2015 – др. закон,103/2015, 99/2016 и 

113/2017)  регулисано је да у току године 

може се извршити преусмеравање 

апропријације одобрене на име одређеног 

расхода и издатка  у износу до 10% 

вредности апропријације за расход и 

издатак чији се износ умањује. 

Орган управе надлежан  за 

финансије доноси решење  о повећању 

односно смањењу апропријације путем 

преусмеравања.  

Одлуком о буџету општине 

Неготин за 2018.годину („Сл. лист општине 

Неготин“, број:  31/2017 и 20/2018), у  

разделу   5.  глава 3.  програм  4-развој 

туризма  1502, програмска активност- 

управљање развојем туризма  1502-0001, 

функција 473 - туризам , Пројекат: 

Манифестација „Сајам меда и вина“  1502-

01, на позицији 247- услуге по уговору, 

економска  класификација  423600 – услуге 

за домаћинство и угоститељство, економска  

класификација  423700 – репрезентација, 

економска  класификација  423900 – остале 

опште услуге и на позицији 248-

специјализоване услуге, економска 

класификација 424200-услуге образовања, 

културе и спорта, нису предвиђена средства 

у довољном обиму. 

Из тог разлога и на основу свега 

напред наведеног,одлучено је као у 

диспозитиву  решења. 

 

РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: 

Туристичкој организацији Неготин,Управи 

за трезор Експозитури Неготин, Одељењу 

за буџет, финансије и локалну пореску 

администрацију и архиви Општинске 

управе општине Неготин.  

   

       

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА 

Љиљана Лицуловић,с.р. 
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Република Србија 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ 

НЕГОТИН 

Одељење за буџет, финансије и локалну 

пореску администрацију 

Број: 401-404/2018-IV/04 

20.07.2018. године 

Н е г о т и н 

   

 На основу члана 61. Закона о 

буџетском систему („Службени гласник 

РС“,број: 54/2009, 73/2010, 101/2010, 

101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 

108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. 

закон,103/2015, 99/2016 и 113/2017)  и  

члана 15. Одлуке о буџету општине 

Неготин за 2018. годину  (“Сл. лист 

општине Неготин”,број: 31/2017 и 20/2018), 

Одељење за буџет, финансије и локалну 

пореску администрацију, д о н о с и 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА 

ПРОМЕНУ АПРОПРИЈАЦИЈА 

ОДОБРЕНИХ ПРЕДШКОЛСКОЈ 

УСТАНОВИ „ПЧЕЛИЦА“  НЕГОТИН  

У 2018. ГОДИНИ 

 

I 

 Одобрава се промена  

апропријација  Предшколској установи 

„Пчелица“  Неготин, у оквиру законом 

предвиђене могућности  до 10 % 

апропријације, за раздео 5, главу 5 –

предшколска установа „Пчелица“, програм 

8-предшколско васпитање и образовање 

2001, програмску активност - 

функционисање и остваривање 

предшколског васпитања и образовања 

2001-0001, функцију 911-предшколско 

образовање, позицију  304 – услуге по 

уговору, економска класификација  423300 

–услуге образовања и усавршавања 

запослених, у износу од 329.000,00 динара, 

извор финансирања 01, ради  обезбеђења  

средстава  за  редован  рад   Предшколске 

установе „Пчелица“  Неготин. 

 

II 

 Измена апропријација ће се 

извршити умањењем позиције Одлуке о 

буџету општине Неготин за 2018.годину, и 

то:  

- позиција  304 – услуге по уговору, 

за 9,98 %, економска класификација  423300 

–услуге образовања и усавршавања 

запослених, извор финансирања 01, у 

износу од  329.000,00  динара.  

 

 

III 

 Износ од 329.000,00 динара, 

преусмерава се за намене недовољно 

планиране Одлуком о буџету општине 

Неготин за 2018.годину  и  Финансијским 

планом  Предшколске установе „Пчелица“  

Неготин  за 2018. годину, а ради  

обезбеђења  средстава  за  редован  рад и  то 

на  позицији  309- остале донације, дотације 

и трансфери, економска класификација 

465100-остале текуће дотације и трансфери, 

извор финансирања 01, у оквиру  раздела,  

главе, програма, програмске активности , 

функције и извора финансирања  из става 1 

овог решења. 

 

 IV 

 О промени одобрене апропријације 

на начин утврђен ставом II и III, упознати  

председника општине Неготин.       

 

V 

За износ одобрене промене 

апропријација извршити измене 

распоређених средстава на одговарајућим 

позицијама Одлуке о буџету општине 

Неготин  и Финансијског плана 

Предшколске установе „Пчелица“  Неготин  

за  2018. годину. 

 

VI 

 О  реализацији дате сагласности 

стараће се Одељење за буџет, финансије и 

локалну пореску администрацију. 

 

VII 

 Сагласност за промену 

апропријација Предшколској установи 

„Пчелица“  Неготин, објавити у 

„Службеном листу општине Неготин“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Чланом  61.  Закона о буџетском 

систему („Службени гласник РС“, број: 

54/2009,  73/2010,101/2010,  101/2011,  

93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 

142/2014, 68/2015–др. закон, 103/2015, 

99/2016 и 113/2017)  регулисано је да у току 

године може се извршити преусмеравање 

апропријације одобрене на име одређеног 

расхода и издатка  у износу до 10% 

вредности апропријације за расход и 

издатак чији се износ умањује. 

Орган управе надлежан  за 

финансије доноси решење  о повећању 

односно смањењу апропријације путем 

преусмеравања.  
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Одлуком о буџету општине 

Неготин за 2018.годину („Сл. лист општине 

Неготин“, број:  31/2017 и 20/2018), у  

разделу 5, глава 5–предшколска установа 

„Пчелица“, програм  8-предшколско 

васпитање и образовање 2001, програмска  

активност - функционисање и остваривање 

предшколског васпитања и образовања 

2001-0001, функција 911- предшколско 

образовање, на позицији 309 - остале 

донације, дотације и трансфери, економска 

класификација 465100 - остале текуће 

дотације и трансфери, извор финансирања 

01,  нису предвиђена средства у довољном 

обиму. 

Из тог разлога и на основу свега 

напред наведеног,одлучено је као у 

диспозитиву  решења. 

РЕШЕЊЕ  ДОСТАВИТИ: 

Предшколској установи „Пчелица“  

Неготин, Управи за трезор Експозитури 

Неготин, Одељењу за буџет, финансије и 

локалну пореску администрацију и архиви 

Општинске управе општине Неготин.  

 

 

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА                                                             

Љиљана Лицуловић,с.р. 

 

        

Република  Србија 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ 

НЕГОТИН 

Одељење за буџет, финансије и  

локалну пореску администрацију 

Број: 401-440/2018-IV/04 

07.08.2018. године 

Н е г о т и н 

 

На основу члана 61. Закона о 

буџетском систему („Службени гласник 

РС“,број: 54/2009 ,73/2010, 101/2010, 

101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-

испр.,108/2013,142/2014,68/2015 – др. 

закон,103/2015, 99/2016 и 113/2017)  и  

члана 15. Одлуке о буџету општине 

Неготин за 2018. годину  (“Сл. лист 

општине Неготин”,број: 31/2017 и 20/2018), 

Одељење за буџет, финансије и локалну 

пореску администрацију, д о н о с и 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА 

ПРОМЕНУ АПРОПРИЈАЦИЈА 

ОДОБРЕНИХ ТУРИСТИЧКОЈ 

ОРГАНИЗАЦИЈИ ОПШТИНЕ 

НЕГОТИН  У 2018. ГОДИНИ 

 

 

I 

 Одобрава се промена 

апропријација Туристичкој организацији 

општине Неготин ,у оквиру  законом  

предвиђене  могућности,до 10 % 

апропријације, раздео 5.  глава 3.  програм  

4-развој туризма  1502, програмска 

активност - управљање развојем туризма  

1502-0001, функција 473 - туризам, 

позиција 235-стални трошкови, економска 

класификација  421600 – закуп имовине и 

опреме, у  износу од 22.000,00  динара, 

извор  финансирања 01 и позиција  247-

услуге по уговору, економска 

класификација  423400 – услуге 

информисања, у  износу од 28.000,00  

динара, извор 07, ради обезбеђења 

средстава за редован рад Туристичке 

организације  општине Неготин. 

II 

 Измена апропријација ће се 

извршити умањењем позиције Одлуке о 

буџету општине Неготин за 2018.годину, и 

то: 

   - позиција 235- стални трошкови, 

за 4,6 %, економска класификација  421600  

– закуп имовине и опреме, извор  

финансирања 01, у  износу од  22.000,00  

динара и  

   -позиција 247-услуге по уговору, 

економска класификација 423400 – услуге 

информисања, извор  финансирања 07, у  

износу од  28.000,00  динара.  

III 

Износ  од  50.000,00  динара, 

преусмерава се за намене недовољно 

планиране Одлуком о буџету општине 

Неготин за 2018.годину, а  ради обезбеђења 

средстава  за  редован  рад  Туристичке 

организације општине Неготин за 

2018.годину  и то: на позицији 232-

социјална давања запосленима, економска  

класификација  414100 – исплата накнада за 

време одсуствовања с посла на терет 

фондова, у износу од 22.000,00 динара и 

Пројекат Манифестација „Сајам меда и 

вина“  1502-01,  на позицији 248-

специјализоване услуге, економска  

класификација  424900 – остале 

специјализоване услуге у износу од 

28.000,00 динара. 

IV 

 О промени одобрене апропријације 

на начин утврђен ставом II и III, упознати  

председника општине Неготин.       
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V 

За износ одобрене промене 

апропријација извршити измене 

распоређених средстава на одговарајућим 

позицијама Одлуке о буџету општине 

Неготин за 2018. годину  и  Финансијског 

плана за  рад  Туристичке организације  

општине Неготин за 2018. годину. 

VI 

 О  реализацији  дате  сагласности 

стараће се Одељење за буџет,финансије и 

локалну пореску администрацију.            

VII 

 Сагласност за промену 

апропријација Туристичке организације  

општине Неготин, објавити у „Службеном 

листу општине Неготин“. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Чланом  61.  Закона о буџетском 

систему („Службени гласник РС“,број: 

54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 

93/2012, 62/2013, 63/2013-испр.,108/2013, 

142/2014,68/2015 – др. закон,103/2015, 

99/2016 и 113/2017)  регулисано је да у току 

године може се извршити преусмеравање 

апропријације одобрене на име одређеног 

расхода и издатка  у износу до 10% 

вредности апропријације за расход и 

издатак чији се износ умањује. 

Орган управе надлежан  за 

финансије доноси решење  о повећању 

односно смањењу апропријације путем 

преусмеравања.  

Одлуком о буџету општине 

Неготин за 2018.годину („Сл. лист општине 

Неготин“, број:  31/2017 и 20/2018), у  

разделу   5.  глава 3.  програм  4-развој 

туризма  1502, програмска активност- 

управљање развојем туризма  1502-0001, 

функција 473 - туризам на позицији 232-

социјална давања запосленима, економска  

класификација  414100 – исплата накнада за 

време одсуствовања с посла на терет 

фондова и Пројекат Манифестација „Сајам 

меда и вина“  1502-01,  на позицији 248-

специјализоване услуге, економска  

класификација  424900 – остале 

специјализоване услуге, нису предвиђена 

средства у довољном обиму. 

Из тог разлога и на основу свега 

напред наведеног,одлучено је као у 

диспозитиву  решења. 

 

 

РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: 

Туристичкој организацији Неготин,Управи 

за трезор Експозитури Неготин, Одељењу 

за буџет, финансије и локалну пореску 

администрацију и архиви Општинске 

управе општине Неготин.   

  

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА 

Љиљана Лицуловић,с.р. 

 

Република  Србија 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ 

НЕГОТИН 

Одељење за буџет, финансије и  

локалну пореску администрацију 

Број: 401-447/2018-IV/04 

08.08.2018. године 

Н е г о т и н 

 

На основу члана 61. Закона о 

буџетском систему („Службени гласник 

РС“,број: 54/2009, 73/2010, 101/2010, 

101/2011, 93/2012 ,62/2013, 63/2013-испр., 

108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. 

закон,103/2015, 99/2016 и 113/2017)  и  

члана 15. Одлуке о буџету општине 

Неготин за 2018. годину  (“Сл. лист 

општине Неготин”,број: 31/2017 и 20/2018), 

Одељење за буџет,финансије и локалну 

пореску администрацију, д о н о с и 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА 

ПРОМЕНУ АПРОПРИЈАЦИЈА 

ОДОБРЕНИХ МУЗЕЈУ КРАЈИНЕ 

НЕГОТИН  У 2018. ГОДИНИ 

 

I 

 Одобрава се промена 

апропријација Музеју Крајине Неготин, у 

оквиру  законом  предвиђене  

могућности,раздео 5. глава 4.  програм  13-

развој културе и информисања 1201, 

програмска активност - функционисање 

локалних установа културе 1201-0001, 

функција 820 – услуге културе, позиција 

284–зграде и грађевински објекти, 

економска класификација  511300 –

капитално одржавање зграда и објеката, 

извор  финансирања 04, у  укупном износу 

од  100.000,00 динара ради обезбеђења 

средстава за редован рад Музеја Крајине  

Неготин. 
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II 

Измена апропријација ће се извршити 

умањењем позиције Одлуке о буџету 

општине Неготин за 2018.годину, и то: 

- позиција  284 – зграде и 

грађевински објекти, економска 

класификација 511300 –капитално 

одржавање зграда и објеката,  извор  

финансирања 04 у  износу од 100.000,00   

динара. 

 

III 

Износ  од  100.000,00    

динара,преусмерава се за намене 

недовољно планиране Одлуком о буџету 

општине Неготин за 2018.годину, а  ради 

обезбеђења средстава  за  редован  рад 

Музеја Крајине Неготин у 2018. години и то 

на позицији 275- услуге по уговору, 

економска  класификација  423400 – услуге 

информисања у износу од 40.000,00 динара 

и на позицију 276-специјализоване услуге-

програми, економска  класификација  

424900 – остале специјализоване услуге, 

износ од 60.000,00динара,  у оквиру  

раздела, главе, програма, програмске   

активности и функције  из става 1. овог 

решења.        

                                                                          

IV 

 О промени одобрене апропријације 

на начин утврђен ставом II и III, упознати  

председника општине Неготин.     

                 

V 

За износ одобрене промене 

апропријација извршити измене 

распоређених средстава на одговарајућим 

позицијама Одлуке о буџету општине 

Неготин за 2018.годину  и  Финансијског 

плана за рад  Музеја Крајине  Неготин  за 

2018. годину. 

                                     VI 

 О реализацији  дате  сагласности 

стараће се Одељење за буџет,финансије и 

локалну пореску администрацију.       

                                                 

VII 

 Сагласност за промену 

апропријација  Музеја Крајине Неготин, 

објавити у „Службеном листу општине 

Неготин“. 

 

 

 

 

 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Чланом 61.  Закона о буџетском 

систему („Службени гласник РС“,број: 

54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 

93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 

142/2014,68/2015 – др. закон,103/2015, 

99/2016 и 113/2017)  регулисано је да у току 

године може се извршити преусмеравање 

апропријације одобрене на име одређеног 

расхода и издатка  и  из осталих извора 

могу се мењати без ограничења. Орган 

управе надлежан  за финансије доноси 

решење  о повећању односно смањењу 

апропријације путем преусмеравања.  

Одлуком о буџету општине 

Неготин за 2018.годину („Сл. лист општине 

Неготин“, број:  31/2017 и 20/2018), у 

разделу 5.    глави 4.  програму  13-развој 

културе и информисања 1201, програмској 

активности - функционисање локалних 

установа културе 1201-0001, функцији 820 

– услуге културе, позицији 284–зграде и 

грађевински објекти, економска 

класификација 511300 –капитално 

одржавање зграда и објеката,  извор  

финансирања 04, нису предвиђена довољна 

средства. 

Из тог разлога и на основу свега 

напред наведеног,одлучено је као у 

диспозитиву  решења. 

 

РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: Управи 

за трезор Експозитури Неготин, Одељењу 

за буџет, финансије и локалну пореску 

администрацију, Музеју Крајине Неготин  и 

архиви Општинске управе општине 

Неготин.  

    

 

РУКОВОДИЛАЦ  ОДЕЉЕЊА 

Љиљана Лицуловић,с.р. 
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