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90. Решење о давању сагласности на програм рада са финансијским планом Дом културе   

„Стеван Мокрањац“ Неготин за 2021.године                                                 19/1499 
91. Решење о давању сагласности на програм рада са финансијским планом Историјског    

архива у   Неготину за 2021. годину                                                  19/1500 
92. Решење о давању сагласности на одлуку Надзорног одбора ЈКП „Бадњево“  

Неготин о утврђивању цена комуналних услуга одвожења  смећа и других отпадака  
у сеоским месним заједницама број:3268-05/2020-2 од 19.11.2020.године                   19/1501 

93. Одлука о утврђивању цена комуналних услуга одвожења смећа 
и других отпадака у сеоским месним заједницама                      19/1502 

94. Решење о измени Решења о именовању чланова Школског одбора 
Основне школе „Вера Радосављевић“ у Неготину                      19/1503 

95. Решење о измени Решења о именовању чланова Школског одбора 
Основне школе „Хајдук Вељко“ у Штубику                      19/1504 

96. Одлука о доношењу измена Плана детаљне регулације „Лука Прахово“                   20/1569 
97. Одлука о додељивању искључивог права Јавном предузећу за комуналне делатности 

„Бадњево“ Неготин на обављање делатности пружање услуга у 2021. години                              20/1640 
98. Одлука о доношењу измена и допуна плана детаљне регулације за комплекс 

Рајачких пивница у Неготин                                                                                                                20/1641 
99. Решење о давању сагласности на програм рада са финансијским планом  

Туристичке организације општине Неготин за 2021. годину                     20/1773 
100. Решење о давању сагласности на програм рада Центра за социјални рад  

Неготин за 2021. годину са финансијским планом                      20/1774 
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ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

 
 

1. Решење о образовању Комисије за  реализацију Програма мера подршке 
за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја 
општине Неготин у  2020. години                                             1/1 

2. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве                             1/2 
3. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве                             1/3 
4. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве                             1/4 
5. Решење о формирању Комисије за израду и спровођење Локалног акционог плана 

запошљавања општине Неготин за 2020.годину               2/37 
6. Програм  о стипендирању студената високошколских установа и ученика средњих школа          2/38 
7. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве              2/39 
8. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве              2/40 
9. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених 

Општинској управи општине Неготин у 2020. години              2/41 
10. Одлука о расписивању Јавног огласа за давање у закуп и на коришћење  

пољопривредног земљишта у државнј својини  у општини Неготин             2/43 
11. Оглас за јавну лицитацију за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта 

у  државној својини у општини Неготин                             2/43 
12. Одлука о изради измена и допуна плана детаљне регулације за комплекс  

Хемијске индустрије Прахову                                                                                                                    3/70 
13. Решење о приступањуизради Стратешке процене утицаја на животну средину Измена  

и допуна Плана детаљне регулације за комплекс хемијске индустрије у Прахову                              3/75 
14. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве                                                                          3/78  
15. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених председнику општине  

Неготин у 2020. години                                                                                                                               3/79 
16. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених Центру за    

Социјални рад  у 2020. години                                                                                                                   3/81 
17. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених  

Туристичкој организацији општине  Неготин у 2020. години                                                                3/83 
18. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених  

Општинској управи општине Неготин у 2020. години                                                                            3/85 
19. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве                                                                          3/87 
20. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених  

ОШ „ Павле Илић Вељко“ Душановац  2020. години                                                                             3/88 
21. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених  

Општинској управи општине Неготин у 2020. години                                                                            3/90 
22. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених  

Општинској управи општине Неготин у 2020. години                                                                            3/92 
23. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених  

ОШ „ Бранислав Нушић“ Уровица у 2020.години                                                                                   3/94 
24. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених Туристичкој 

организацији општине  Неготин у 2020. години                                                                                      3/96 
25. Решење о преносу средстава у текућу резерву                                                                                         3/98 
26. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве                                                                          3/99  
27. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених  

Општинској управи општине Неготин у 2020. години                                                                          3/100 
28. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених  

Музеју Крајинe Неготин у 2020.години                                                                                                  3/102 
29. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве                                                                        3/104 
30. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених председнику  
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општине Неготин  у 2020. години                                                                                                            4/132 
31. Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве                                                                        4/134 
32. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених општинској  управи   

општине Неготин  у 2020. години                                                                                                            4/135 
33. Конкурс за  доделу   средстава из  Програма подршке за спровођење пољопривредне  

Политике и политике руралног развоја  општине Неготин у 2020. години                                       6/161 
34. Решење  о употреби средстава текуће  резерве                                                                                      6/173 
35. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених Општинској  управи 

општине Неготин  у 2020. години                                                                                                           6/174 
36. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених Општинској  управи 

општине Неготин  у 2020. години                                                                                                            6/176 
37. Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве                                                                        6/178 
38. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве                                                                        6/179 
39. Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта 

у државној својини на територији општине Неготин за 2021. годину                       7/311 
40. Јавни позив за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног  

земљишта у државној својини на територији општине Неготин за 2021. годину                      7/314 
41. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених 

Општинској  управи  општине Неготин  у 2020. години                         7/316 
42. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве                         7/318 
43. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве            7/320 
44. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених 

Општинској  управи  општине Неготин  у 2020. години            7/321 
45. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених 

Општинској  управи  општине Неготин  у 2020. години                                                                       7/323 
46. Решење o образовању Kомисије за  доделу  средстава за невладине организације,  

удружења и друштава у 2020. години из  програма подршке за спровођење  
пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Неготин у 2020. години              8/328 

47. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених  
Општинској  управи  општине Неготин  у 2020. години                                                                       8/329                                                 

48. Решење  давању сагласности за промену апропријација одобрених Народној библиотеци 
„Доситеј Новаковић“ у 2020. години                                                                                                      8/330                                                                                                                        

49. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених Народној библиотеци  
„Доситеј Новаковић“ у 2020. години                                                                                                       8/331 

50. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве                                                                        8/332 
51. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених 

месним заједницама у 2020.години                                                                                                         8/333 
52. Решење o образовању Мобилног тима за  социјалну инклузију Рома  

општине  Неготин                                                                                                                                      9/336 
53. Одлука о расписивању јавног огласа о давању у закуп и на коришћење пољопривредног  

земљишта у државној својини у Општини Неготин                                                                              9/339 
54. Решење о разрешењу помоћника председника општине          11/807 
55. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених 

Општинској управи општине Неготин у 2020. години          11/807 
56. Решење о давању сагласности за промену апрорпијација одобрених 

ОШ „Бранко Радичевић“ Неготин у 2020.години                        11/808 
57. Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве          11/809 
58. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених 

Центру за социјални рад у 2020. години                         11/811 
59. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених 

Општинској управи општине Неготин у 2020. години          11/812 
60. Решење о давању сагласности за промену апрорпијација одобрених 

ОШ „ Павле Илић Вељко“  Прахово у 2020.години          11/813 
61. Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве          11/814 
62. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве          11/815 
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63. Решење о давању сагласности за промену апрорпијација одобрених 
Историјском архиву  у 2020.години            11/816 

64. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених 
Општинској управи општине Неготин у 2020. години          11/817 

65. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених 
Општинској управи општине Неготин у 2020. години          11/818 

66.  Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених 
Општинској управи општине Неготин у 2020. години          11/819 

67. Решење о употреби средстава  текуће  буџетске резерве                       11/821 
68. Решење о разрешењу помоћника председника општине Неготин           12/1114 
69. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве         13/1138 
70. Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве        13/1139 
71. Одлука о именовању председника и чланова Савета за безбедност саобраћаја на  

путевима на територији општине Неготин          14/1144 
72. Решење                           14/1145 
73. Решење о постављењу помоћника председника општине у области локалног економског  

развоја и инвестиција           14/1146    
74. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених 

Општинској  управи  општине Неготин  у 2020. години                     14/1147 
75. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве        14/1149 
76. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве        14/1150 
77. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених Општинској   

управи  општине Неготин  у 2020. години                       14/1151 
78. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених Општинској управи  

општине Неготин у 2020. години           17/1237 
79. Решење о давању саглсности за промену апропријација одобрених Историјском архиву 

Неготин у 2020. години             17/1238 
80. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених ОШ „Вук Караџић“ 

Неготин у 2020. години              17/1239 
81. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених Општинској управи 

општине Неготин у 2020. години             17/1240 
82. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених Општинској управи  

општине Неготин у 2020. години             17/1241 
83. Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве                       17/1242 
84. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених месним заједницама 

у 2020. години               17/1243 
85. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве                       17/1244 
86. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве                       17/1245 
87. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених ОШ „Бранко 

Радичевић“ Неготин у 2020. години                         17/1246 
88. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве                        17/1247 
89. Решење о давању сагласнсоти за промену апропријација одобрених Уметничкој школи 

„Стеван Мокрањац“ Неготин-средње образовање у 2020. години          17/1248 
90. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве                       17/1249 
91. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених Општинској управи 

општине Неготин у 2020. години              17/1250 
92. Решење o разрешењу помоћника председника општине Неготин                                                   18/1255 
93. Закључак             19/1505 
94. Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење 

пољопривредног земљишта у државној својини у општини Неготин                               19/1506 
95. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве                     19/1537 
96. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве                     19/1539 
97. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве                     19/1540 
98. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве                     19/1541 
99. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве                                                     19/1542 
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100. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве                                                                  19/1543 
101. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве                                  19/1544 
102. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених 

Историјском архиву Неготин у 2020.години                      19/1545 
103. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених 

Народној библиотеци „Доситеј Новаковић“ у 2020.години                                  19/1547 
104. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених 

Историјском архиву Неготин у 2020.години                      19/1549 
105. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве                                  19/1551 
106. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве                                  19/1552 
107. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве                                  19/1553 
108. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве                                  19/1554 
109. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве                                               19/1555 
110. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве                                  19/1556 
111.  Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених 

Дому културе „Стеван Мокрањац“ у 2020.години                                   19/1557 
112. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве                                  19/1559 
113. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених 

Општинској управи општине Неготин за 2020.години                                  19/1560 
114. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених 

Туристичкој организацији општине Неготин у 2020.години                    19/1562 
115. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве                                  19/1564 
116. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве                                  19/1566 
117. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених 

Уметничкој школи „Стеван Мокрањац“ Неготин – основно образовање у 2020.години    20/1777 
118. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених 

Музеју Крајине Неготин у 2020.години                                                        20/1779 
119. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених 

Техничкој школи Неготин у 2020.години                       20/1781 
120. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве                     20/1783 
121. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве                     20/1785 
122. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве                     20/1786 
123. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве                                   20/1787 
124. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве                                                20/1788 
125. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве                                  20/1789 
126. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве                                  20/1790 
127. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених 

Општинској управи општине Неготин у 2020.години                                                20/1791 
128. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве                                  20/1793 
129. Решење о оснивању локалног савета за запошљавање на територији  

општине Неготин                                                                               20/1794 
130. Решење о формирању Комисије за израду и спровођење локалног акционог  

плана запошљавања општине Неготин                                                                                               20/1795
    

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
 

1. Одлука о усвајању Плана заштите и спасавања за територију општине Неготин           2/36 
2. Одлука о измени Одлуке о оснивању Комисије за кооринацију послова безбедности  

саобраћаја на путевима општине Неготин                3/69 
3. Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног  

развоја за општину Неготин у 2020.год                                                                                                   4/106 
4. Одлука о усвајању Оперативног плана одбране од поплава вода II реда за 2020.gодину  

на територији општине Неготин                                                                                                              5/158 
5. Одлука  o конверзији потраживања општине Неготин у трајни улог 

у капиталу НИП компанијe борба АД Београд         14/1141 
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6. Одлука о образовању Савета за безбедност саобраћаја на путевима  
на територији општине Неготин                        14/1142 

7. Одлука о конверзији потраживања општине Неготин у трајни улог у капиталу НИП  
компаније борба АД Београд                        15/1228 

8. Одлука о образовању Савета безбедност саобраћаја на путевима на територији  
општине Неготин            15/1228 

9. Одлуку о именовању председника и чланова Савета  за безбедност саобраћаја 
на путевима на територији општине Неготин         15/1230 

10. Одлука о проглашењу ванредне ситуације за територију општине Неготин                   16/1232  
11. Одлука о давању новогодишњих поклона деци запослених у органима општине  

Неготин у 2020/2021. години                                      20/1775 
12. Одлука о измени одлуке о давању новогодишњих поклона деци запослених  

у органима општине Неготин у 2020/2021. години                      20/1776
   

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ  ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
 
 

1. Закључак                 2/67 
2. Решење                             7/325 
3. Решење                            11/822 
4. Решење                            11/823 
5. Решење                            11/824 
6. Решење                            11/825 
7. Решење                           14/1153 

 
 

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

1. Одлука о финансијској подршци породици са децом на територији 
               општине Неготин (ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ)                                                                                               1/5 

 

ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
 

1. Наредба              17/1234
  

  


