
Број 1  Страна 1                       „Службени лист општине Неготин“                                 13.01.2020. 
 
На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ број 129/07 83/2014-

др.закон, 131/2016 - др. закон и 47/2018) ), члана 65. Статута општине Неготин („Сл. лист општине 
Неготин“ број 4/2019), а у вези члана 39 и 41  Одлуке о буџету општине Неготин за 2020. годину 
(„Сл.лист општине Неготин“ број 18/2019), председник општине  Неготин,  д о н о с и : 

 
РЕШЕЊЕ 

о 
образовању Комисије за  реализацију Програма мера подршке  за спровођење пољопривредне 

политике и политике руралног развоја општине Неготин  
у  2020. години 

 
I 

Образује се Комисија за реализацију Програма мера подршке за спровођење 
пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Неготин у 2020.години у следећем 
саставу: 
 

1.   Срђан Младеновић, правник из Неготина, председник Комисије 
2. Владимир Станковић, мастер заштите животне средине из Неготина, заменик председника 

Комисије 
3.    Дејан Стефановић , пољопривредник  из Неготина,  члан 
4. Саша Станимировић, проф.разредне наставе из Неготина, члан 
5. Станоје Петровић,  пољопривредник из Мокрања, члан 
6. Ненад Оприцић, пољопривредник из Буковча, члан 
7. Драгољуб Чумпујеровић,  пољопривредник из Буковча, члан 
 

II 
Задатак Комисије је да изради предлог Програма мера подршке за спровођење 

пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Неготин у 2020. години, са врстама 
подстицаја, мерама подршке и начинима коришћења и одреди услове за остваривање права на 
подстицаје у 2020. години,  достави  Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде на 
сагласност, а затим Општинском већу на усвајање, припреми Конкурс за реализацију Програма мера 
подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Неготин у 
2020. години,  врши обраду поднетих захтева по Конкурсу и у форми предлога решења достави 
председнику општине на усвајање. Комисија врши контролу наменског коришћења средстава код 
корисника подстицаја. 
 

III 
Стручне и административне послове за потребе Комисије вршиће Одељење за друштвене 

делатности, привреду и развој. 
 

IV 
Ступањем на снагу овог Решења престаје да важи Решење број: 320-508/2018-II/05 од 

24.12.2018. године. 
 

V 
Решење ступа на снагу даном објављивaња у Службеном листу општине Неготин. 

 
 

Број : 320-1/2020-II/05 
Датум : 09.01.2020. год.              
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 69. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“,број: 54/2009, 
73/2013, 131/2013, 131/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 138/2013, 142/2014, 68/2015 – др. 
закон,133/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019) и члана 16. Одлуке о буџету општине 
Неготин за 2019. годину  (“Сл. лист општине Неготин”, број: 33/2018 и 15/2019) и Закључка 
Општинског већа, број: 401-608/2019-III/07 од 27.12.2019.године,  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 2019.годину (“Сл. лист 
општине Неготин”, број: 33/2018), 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 185, економска класификација 499130 – средства резерве 
– текућа резерва, одобравају се средства у износу од  130.000,00 динара.  

 
II 

 Средства из става 1. овог решења распоређују се у оквиру раздела 5, програм 11-социјална 
и дечија заштита 0901, програмска активност-подршка реализацији програма Црвеног крста 0901-
0005, функција 090 – социјална заштита некласификована на другом месту, на позицији 127-
дотације невладиним организацијама-Црвени крст , економској класификацији 481130 – дотације 
непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима. 

   
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 број: 252 од 18.12.2019.године, наш број: 401-608/2019-III/07 од 

24.12.2019. године, Обавештења  председника  oпштине о доношењу решења из текуће  резерве за 
2019. годину, број: 401-637/2019-IV/04 од 27.12.2019. године за одобравањем додатних средстава за 
финансирање редовних и програмских активности до краја 2019.године и Закључка Општинског 
већа, број: 401-608/2019-III/07 од 27.12.2019.године одобравају се  додатна   средства у износу  од  
130.000,00 динара из текуће  резерве.  

Одлуком о буџету општине Неготин за 2019.годину („Сл. лист општине Неготин“, број: 
33/2018 и 15/2019), у разделу 5, програму 11-социјална и дечија заштита 0901, програмској 
активности – подршка реализацији програма Црвеног крста 0901-0005, функцији 090 – социјална 
заштита некласификована на другом месту, планирана средства на позицији 127-дотације 
невладиним организацијама-Црвени крст, економској класификацији 481130-дотације непрофитним 
организацијама које пружају помоћ домаћинствима, су недовољна за финансирање редовних и 
програмских активности до краја 2019.године.  

Из тог разлога и на основу свега напред наведеног, одлучено је као у диспозитиву  решења. 
Решење  доставити: Управи за трезор Експозитури  Неготин, Црвеном крсту Неготин, 

Одељењу за буџет, финансије и локалну пореску администрацију и архиви Општинске управе 
општине Неготин.   
                                                 
Број: 401-637/2019-II/04                  
Дана: 27.12.2019. 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 69. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број: 54/2009, 
73/2013, 131/2013, 131/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 138/2013, 142/2014, 68/2015 – др. 
закон, 133/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019) и члана 16. Одлуке о буџету општине 
Неготин за 2019. годину (“Сл. лист општине Неготин”, број: 33/2018 и 15/2019), 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 2019.годину (“Сл. лист 
општине Неготин”, број: 33/2018 и 15/2019), 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 185, економска класификација 499130 – 
средства резерве – текућа резерва, одобравају се средства у износу од  2.400.000,00 динара.  

 
II 

 Средства из става 1. овог решења распоређују се у оквиру раздела 5-Буџетски фонд за 
заштиту животне средине, програма 6-заштита животне средине 0401, програмска активност-
управљање заштитом животне средине 0401-0001, функцији 560 – заштита животне средине, на 
позицији 95, економској класификацији 424000-специјализоване услуге, економској класификацији 
на четвртом нивоу 424900 – остале специјализоване услуге.   
 

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 Обавештења председника oпштине о доношењу решења из текуће  резерве за 
2019. годину, број: 401-652/2019-IV/04 од 30.12.2019. године за одобравањем додатних средстава за 
редован рад Општинске управе општине Неготин, одобравају се  додатна   средства у износу  од  
2.400.000,00 динара из текуће  резерве.  

Одлуком о буџету општине Неготин за 2019.годину („Сл. лист општине Неготин“, број: 
33/2018 и 15/2019), у разделу 5, програму 6 - заштита животне средине 0401, програмска активност-
управљање заштитом животне средине 0401-0001, функцији 560 – заштита животне средине, на 
позицији 95, економској класификацији 424000-специјализоване услуге, економској класификацији 
на четвртом нивоу 424900 – остале специјализоване услуге, недовољно су планирана средства за 
пружање комуналних услуга на територији општине Неготин.   

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: 401-652/2019-II/04                  
Дана: 30.12.2019. 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 69. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број: 54/2009, 

73/2013, 131/2013, 131/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 138/2013, 142/2014, 68/2015 – др. 
закон, 133/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019) и члана 16. Одлуке о буџету општине 
Неготин за 2019. годину  (“Сл. лист општине Неготин”, број: 33/2018 и 15/2019), 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 2019.годину (“Сл. лист 
општине Неготин”, број: 33/2018 и 15/2019), 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 185, економска класификација 499130 – 
средства резерве – текућа резерва, одобравају се средства у износу од  5.200.000,00 динара.  

 
II 

 Средства из става 1. овог решења распоређују се у оквиру раздела 5- општинска управа, 
програм 2-комуналне делатности 1132, програмска активност-управљање/одржавање јавним 
осветљењем 1132-0001, функција 620 – развој заједнице, на позицији 62, економска класификација 
421300-стални трошкови, економској класификацији на четвртом нивоу 421200 – енергетске услуге. 

   
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 Обавештења председника oпштине о доношењу решења из текуће  резерве за 
2019. годину, број: 401-653/2019-IV/04 од 31.12.2019. године за одобравањем додатних средстава за 
редован рад општинске управе општине Неготин, одобравају се  додатна   средства у износу  од  
5.200.000,00 динара из текуће  резерве.  

Одлуком о буџету општине Неготин за 2019.годину („Сл. лист општине Неготин“, број: 
33/2018 и 15/2019), у разделу 5, програму 2-комуналне делатности 1132, програмској активности – 
управљање/одржавање јавним осветљењем 1132-0001, функција 620 – развој заједнице, нису 
планирана довољна средства на позицији 62, економској класификацији 421300-стални трошкови, 
економској класификацији на четвртом нивоу 421200 – енергетске услуге за услуге електричне 
енергије – јавну расвету. 

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: 401-653/2019-II/04                  
Дана: 31.12.2019. године                                                              
Н е г о т и н 
 
 

ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
Владимир Величковић, дипл. педагог физичке културе,с.р. 

 
              
 
 



Број 1  Страна 5                       „Службени лист општине Неготин“                                 13.01.2020. 
 

На основу члана 8. Одлуке о изменама и допунама Одлуке о финансијској подршци 
породици са децом на територији општине Неготин („Службени лист општине Неготин“, број 
17/2019) Служба за послове Скупштине општине, председника општине и Општинског већа 
Општинске управе општине Неготин утврдила је пречишћен текст Одлуке о финансијској подршци 
породици са децом на територији општине Неготин. 

Пречишћен текст Одлуке о финансијској подршци породици са децом на територији 
општине Неготин обухвата Одлуку о финансијској подршци породици са децом на територији 
општине Неготин објављене у („Службеном листу општине Неготин“, број 28/2015), Одлуку о 
изменама и допунама Одлуке о финансијској подршци породици са децом на територији општине 
Неготин објављене у („Службеном листу општине Неготин“, број 8/2017) и Одлуку о изменама и 
допунама Одлуке о финансијској подршци породици са децом на територији општине Неготин 
објављене у („Службеном листу општине Неготин“, број 17/2019).  

Пречишћен текст  Одлуке не садржи одредбе у којима је одређено време ступања на снагу 
ових одлука. 

 
О Д Л У К У 

О ФИНАНСИЈСКОЈ ПОДРШЦИ ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ 
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

- (пречишћен текст) – 
 

 I - ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ  
  

Члан  1. 
    Овом Одлуком утврђују се додатна права, већи обим права од права утврђеног Законом и 
повољнији услови за њихово остваривање у области финансијске подршке помоћ породици са 
децом на територији општине Неготин, које обезбеђује општина Неготин.  
 Права на помоћ породици са децом чине права родитеља и деце, које се установљавају ради 
подстицања рађања деце на територији општине Неготин и побољшавање услова  за задовољавање 
основних потреба деце при образовању и васпитању.  
 
 II – ПРАВА НА ПОМОЋ У ЦИЉУ ПОДСТИЦАЊА РАЂАЊА ДЕЦЕ НА 
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
 

Члан  2. 
 Права на помоћ у циљу подстицања рађања деце у смислу ове Одлуке су: 

1. Право на једнократну новчану помоћ за новорођено дете, 
2. Право на матерински додатак незапосленој породиљи,  
3. Једнократна новчана помоћ за прворођено дете у новој години, 
4. Једнократна новчана помоћ породици без деце за вантелесну оплодњу. 
 
1. Право на једнократну новчану помоћ за новорођено дете 

  
Члан 3. 

 Право на једнократну новчану помоћ за новорођено дете остварује мајка детета под 
следећим условима:  
 -да је држављанин Републике Србије. 
 -да има пребивалиште на територији општине Неготин у моменту рођења детета, 
 -да остварује право на здравствену заштиту преко Републичког фонда за здравствено 
осигурање, 
 -да има пребивалиште за сву децу на територији Републике Србије, 
 -да непосредно брине о детету за које је поднела захтев, 
 -да деца претходног реда рођења нису смештена у установу социјалне заштите, 
хранитељску породицу или дата на усвајање, 
 -да није лишена родитељског права у односу на децу претходног реда рођења.  
 Редослед рођења деце утврђује се према броју живорођене деце мајке у моменту 
подношења захтева.  
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 Право на подношење захтева за остваривање једнократне новчане помоћи има и расељено 
лице са Косова и Метохије које има привремени боравак на територији општине Неготин и 
испуњава услове из става 1. овог члана.  
 У случају да мајка није жива, да је напустила дете, из објективних разлога је спречена да 
непосредно брине о детету или је мајка страни држављанин, ово право уместо мајке детета може 
остварити отац детета, старатељ или усвојилац уколико испуњава услове из става 1. овог члана.  

Члан 4. 
 Новчана накнада за новорођено дете исплаћује се једнократно у износу од: 

- 30.000,оо динара за прво дете, 
- 35.000,оо динара за друго дете, 
- 40.000,оо динара за треће и четврто дете,  
- 70.000,оо динара за рођене двојке без обзира који је ред рођења, 
- 100.000,оо динара за рођене тројке и више рођене деце без обзира који је ред 

рођења. 
Уз захтев за признавање овог права подносилац захтева прилаже: 
- уверење о држављанству подносиоца захтева, 
- фотокопију личне карте подносиоца захтева, 
- фотокопију оверене здравствене књижице подносиоца захтева, 
- уверење о пребивалишту за сву децу, 
- извод из матичне књиге рођених за сву децу, 
- уверење надлежног органа старатељства да подносиоц захтева непосредно 

брине о детету за које је поднео захтев, да деца претходног реда рођења нису 
смештена у установу социјалне заштите, хранитељску породицу или дата на 
усвојење и да подносиоц захтева није лишен родитељског права у односу на 
децу претходног реда рођења и  

- фотокопију текућег рачуна.  
Захтев за остваривање овог права подноси се Одељењу за друтшвене делатности,  привреду 

и развој у року од годину дана од рођења детета.  
 
2. Право на матерински додатак незапосленој породиљи  
 

Члан 5. 
 Право на матерински додатак незапосленој породиљи остварује породиља у трајању од 12 
месеци за треће дете и свако наредно дете по рођењу у износу од 10.000,оо динара месечно.  

Члан 6. 
 Право на матерински додатак за треће и свако наредно дете по реду рођења остварује 
незапослена мајка детета под следећим условима: 
 -да је држављанка Републике Србије, 
 -да има пребивалиште на територији општине Неготин најмање 6 месеци пре рођења 
детета, 
 -да остварује право на здравствену заштиту преко Републичког фонда за здравствено 
осигурање, 
 - да мајка непосредно брине о детету за које је поднела захтев. 
 Уз захтев за признавање овог права незапослена мајка прилаже: 
 - изводе из матичне књиге рођених за сву децу, 
 - уверење о држављанству мајке, 
 - потврду о незапослености, 
 - фотокопију личне карте, 
 - уверење надлежног органа старатељства да мајка непосредно брине о детету за које је 
поднела захтев, да деца претходног реда рођења нису смештена у установу социјалне заштите, 
хранитељску породицу или дата на усвојење и да мајка није лишена родитељског права у односу на 
децу претходног реда рођења, 
 - пријаву пребивалишта за децу, 
 - фотокопију оверене здравствене књижице, 
 - фотокопију текућег рачуна. 
 Редослед рођења деце утврђује се према броју живорођене деце мајке о којима она 
непосредно брине у моменту подношења захтева.   
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Захтев за остваривање овог права подноси се Одељењу за друштвене делатности, привреду 

и развој у року од годину дана од рођења детета.  
  

3. Једнократна новчана помоћ за прворођено дете у новој години 
 

Члан 7. 
 Прворођено дете у општини Неготин у новој години стиче право на једнократну новчану 
помоћ под условом да мајка детета има пребивалиште на територији општине Неготин. 
 Једнократна новчана помоћ за прворођено дете у новој години исплаћује се у висини од 
једне просечне месечне нето зараде исплаћене у Републици Србији за претходни месец. 
 Једнократну новчану помоћ у име општине, мајци детета уручује председник општине 
Неготин. 
 

4.Једнократна новчана помоћ породици без деце за вантелесну оплодњу 
 

Члан 8. 
 Једнократна новчана помоћ породици без деце за вантелесну оплодњу исплаћује се у износу 
од 200.000,оо динара за услуге које се раде о сопственом трошку подносиоца захтева.  
 Једнократна новчана помоћ породици без деце за вантелесну оплодњу исплаћује се у износу 
од 50.000,оо динара за услуге које се раде о трошку државе.  
 Средства се уплаћују на текући рачун подносиоца захтева. 
 Право на једнократну новчану помоћ остварује брачна или ванбрачна супруга под следећим 
условима: 
 -да је држављанин Републике Србије, 
 -да има пребивалиште на територији општине Неготин најкраће 6 месеци пре подношења 
захтева, 
 -да остврује право на здравствену заштиту преко Републичког фонда за здравствено 
осигурање. 
 Захтев за исплату једнократне новчане помоћи породици без деце за вантелесну оплодњу 
подноси се у року од 3 месеца од дана започетог поступка вантелесне оплодње односно од датума 
назначеног у отпусној листи надлежне здравствене установе као датум пријема у установу, без 
обзира да ли се поступак ради о сопственом трошку или о трошку државе. 
 Уз захтев за признавање овог права подносилац захтева прилаже: 
 -уверење о држављанству, 
 -доказ о пребивалишту на територији општине Неготин најкраће 6 месеци пре дана 
подношења захтева, 
 -доказ о пријави на здравствено осигурање, 
 -доказ о извршеним услугама вантелесне оплодње (отпусна листа и потврда РФЗО-
Филијала у Бору да пар не испуњава услове за укључивање у програм вантелесне оплодње коју 
финансира РФЗО, 
 -фотокопију текућег рачуна . 
 Подносилац захтева ово право може остварити највише у два покушаја без обзира да ли се 
услуга пружа у надлежној здравственој установи за обављање вантелесне оплодње у Републици 
Србији или у иностранству.  
 Захтев за остваривање овог права подноси се Одељењу за друштвене делатности, привреду 
и развој најкасније 3 месеца од дана започетог поступка вантелесне оплодње.  
 

III – ПРАВО НА ПОМОЋ ПРИ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ 
 

Члан  9. 
 Права на помоћ при образовању и васпитању у смислу ове Одлуке су: 

1. право на бесплатан боравак деце у Предшколској установи «Пчелица» Неготин, 
2. право на бесплатну ужину. 
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1. Право на бесплатан боравак деце у Предшколској установи «Пчелица» 
Неготин 

 
Члан 10. 

 Право на бесплатан боравак у Предшколској установи «Пчелица» Неготин има треће и 
свако наредно дете подносиоца захтева као и близанци рођени у другом порођају (као друго и треће 
дете). 
 Ово право остварује се на основу захтева родитеља односно старатеља, уз изводе из 
матичне књиге рођених за децу.  
 Захтев за оствариавање овог права поднси се Одељењу за друштвене делатности, привреду 
и развој. 
 Ово право признаје се од првог дана наредног месеца од подношења захтева и важи све док 
је дете уписано у Предшколску установу.  
 

2. Право на бесплатну ужину 
 

Члан 11. 
 Право на бесплатну ужину имају деца основношколског узраста која похађају основне 
школе на територији општине Неготин и то: 
 - деца из породице која остварује право на материјално обезбеђење по Закону о социјалној 
заштити, уз решење о материјалном обезбеђењу породице издатог од стране Центра за социјални 
рад, 
 - деца из породице, која се по процени Центра за социјални рад Неготин налази у стању 
социјалне потребе, а не остварује право на материјално обезбеђење, 
 - деца из породице која су по редоследу рођења треће и свако наредно дете и близанци 
рођени у другом и сваком наредном порођају, 
 - деца са сметњама у развоју на основу Мишљења Интерресорне комисије. 
 Захтев са потребном документацијом подноси се основној школи коју дете похађа почетком 
школске године за сваку школску годину. 
 Овлашћено лице школе сачињава списак деце који са приложеном документацијом 
доставља Одељењу за друштвене делатности, привреду и развој Општинске управе општине 
Неготин најкасније до 01. октобра текуће године за остваривање права на бесплатну ужину. 
 Школе су дужне да у року од 15 дана пријаве сваку промену везану за број корисника 
бесплатних ужина Одељењу за друштвене делатности, привреду и развој. 
 Одељење за друштвене делатности, привреду и развој након извршене провере спискова са 
приложеном документацијом, спискове деце која имају право на бесплатну ужину доставља 
школама и Центру за социјални рад Неготин најкасније до 15. октобра. 
 О реализацији права на бесплатну ужину стараће се Центар за социјални рад Неготин. 

 
Члан 12. 

 Пречишћен текст Одлуке о финансијској подршци породици са децом на територији 
општине Неготин објавити у «Службеном листу општине Неготин». 

 
            Служба за  послове Скупштине општине, председника општине и 
               Општинског већа Општинске управе општине Неготин  

 
 

          Број: 183-24/2020-I/07 
          13.01.2020. године 
          Н е г о т и  н 

 
 

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
Драгослав Нинић, дипл. правник,с.р. 
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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  

2. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве    2 
3. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве    3 
4. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве    4 

 
 
 

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 


