
Број 18  Страна 1253                      „Службени лист општине Неготин“                         02.12.2020. 
 

На основу члана 6. став 5, 6. и 8, члана 6а став 1. и 4. и члана 7а став 1. и 2. Закона о порезима на имовину 
(,,Службени гласник РС“, бр. 26/2001, ,,Службени лист СРЈ“ број:42/2002 – одлука СУС, ,,Службени гласник 
РС“, број:80/2002, 80/2002-др. закон, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012-одлука 
УС, 47/2013, 68/2014-др. Закон, 95/2018, 99/2018 – одлука УСи 86/2019) и члана 40. став 1. тачка 3. Статута 
општине Неготин (,,Службени лист општине Неготин“,  број: 4/2019), Скупштина општине Неготин, на 
седници одржаној дана 30.11.2020. године, донела је 
 
 

ОДЛУКУ 
О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ 

НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2021. ГОДИНУ НА 
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

 
 

Члан 1. 
 Овом одлуком утврђују се просечне цене квадратног метра одговарајућих непокретности за 
утврђивање пореза на имовину за 2021. годину на територији општине Неготин. 
 

Члан 2. 
 На територији општине Неготин, одређено је пет зона за утврђивање пореза на имовину, у 
зависности од комуналне опремљености и опремљености јавним објектима, саобраћајној повезаности са 
централним деловима општине Неготин, односно са радним зонама и другим садржајима у насељу и то: 
екстра зона, прва зона, друга зона, трећа зона, четврта зона, с тим да је екстра зона утврђена за 
најопремљенију зону. 
 Територија зона утврђена је Одлуком о одређивању зона на територији општине Неготин 
(,,Службени лист општине Неготин,,, број: 39/2014). 
 Просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2021. годину, 
на територији општине Неготин износе: 
 

Група непокретности 
Екстра 

зона 
Прва 
зона 

Друга 
зона 

Трећа 
зона 

Четврта 
зона 

Станови 60.000 67.500 46.495 25.016 25.016 

Куће за становање 34.000 34.000 30.000 22.000 15.000 

Грађевинско земљиште 200 160 120 100 80 

Пољопривредно 
земљиште 

60 60 60 40 27 

Шумско земљиште 30 30 40 20 20 

Друго земљиште 36 36 30 24 16,20 

  
Обвезницима који не воде пословне књиге основице пореза на имовину за 2021. годину утврђују се 

према ценама у 2020.години, и то за: 
 1) пословне зграде и друге (надземне и подземне) грађевинске објекте који служе за обављање 
делатности у: екстра зони 77.000 динара, првој зони 70.000 динара, другој зони 55.000 динара, трећој зони 
45.000 динара, и четвртој зони 40.000 динара; 
 2) гараже и гаражна места у екстра зони, првој, другој, трећој и четвртој зони  по цени од 20.000 
динара. 
 
 Просечне цене квадратног метра непокретности на основу којих је у 2020. години утврђена 
основица пореза на имовину за непокретности обвезника који не води пословне књиге, које се налазе у 
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најопремљенијој зони, износи за: 
 1) пословне зграде и други (надземни и подземни) грађевински објекти који служе за обављање 
делатности 77.000 динара; 
 2) гараже и гаражна места 20.000 динара. 
 
 Обвезници који воде пословне књиге за потребе утврђивања основице пореза на имовину за 2021. 
годину просечне цене из претходног става множе коефицијентом зоне сагласно Одлуци о коефицијентима за 
утврђивање пореза на имовину за непокретности обвезника који воде пословне књиге у општини Неготин 
(,,Службени лист општине Неготин“, број 26/2015). 
 

Члан 3. 
 Одлуку објавити у „Службеном листу општине Неготин“ и на интернет страници општине Неготин. 
 

Члан 4.  
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Неготин“, 
а примењиваће се од 1. јануара 2021. године. 

 
 
Број: 433-12/2020-I/07 
Дана: 30.11.2020. године 
Н е г о т и н 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА, 

Горан Јовановић, с.р. 
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На основу чланова 116. став 5.  и 117. став 3. 
тачка 4. Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС“,бр. 88/2017, 27/2018 
– др. закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон и  6/2020) 
и члана 40. тачка 69. Статута општине Неготин 
(„Сл.лист општине Неготин“, број: 4/2019), 
Скупштина општине Неготин, на седници 
одржаној 30.11.2020. године, донела је: 

 
РЕШЕЊЕ 

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ 
ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА  

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ПАВЛЕ ИЛИЋ - 
ВЕЉКО“ ДУШАНОВАЦ 

 
Члан 1. 

 У Решењу о именовању чланова 
Школског одбора Основне школе „Павле Илић – 
Вељко“ Душановац („Сл. лист општине Неготин“, 
број 21/2018) врши се следећа измена: 
 
I-РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности чланови 
Школског одбора Основне школе „Павле Илић – 
Вељко“ Душановац и то 
- Дамир Кожиковић, представник јединице 
локалне самоуправе, 
 -Драган Јовановић, представник из реда 
родитеља, 
 

 
      II-ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Школског 
одбора Основне школе „Павле Илић – Вељко“ 
Душановац и то: 
 - Љубиша Добрић, представник јединице локалне 

самоуправе, 
 - Јелена Радојковић, представник из реда 

родитеља. 
 

Члан 2. 
  Мандат новоименованих чланова 
Школског одбора Основне школе „Павле Илић – 
Вељко“ Душановац, из члана 1. овог решења, 
траје до истека мандата Школског одбора 
Основне школе „Павле Илић – Вељко“ 
Душановац.  
 

   Члан 3. 
 Ово Решење објавити у „Службеном 
листу општине Неготин“. 
 
Број: 022-37/2020-I/07 
Дана: 30.11.2020. године 
Неготин 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА, 

Горан Јовановић,с.р.  

Република Србија 
ОПШТИНА НЕГОТИН 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Број: 112-289/2020-II/06 
01. децембар 2020. године 
Н е г о т и н 
 
 На основу члана 58. став 2. Закона о 
локалној самоуправи (“Сл. гласник РС”, 
бр.129/2007, 83/2014 – др.закон, 101/2016 – 
др.закон и 47/2018) и члана 66. став 3. Статута 
општине Неготин (“Сл. лист општине Неготин”, 
бр.4/2019), председник општине Неготин, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
O РАЗРЕШЕЊУ ПОМОЋНИКА 

ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
 
 

I 
 РАЗРЕШАВА СЕ Неда Јанковић, 
правник из Неготина, са функције помоћника 
председника општине Неготин у области развоја 
месних заједница, са даном 01.12.2020. године. 
 

II 
 Решење ступа на снагу даном доношења. 
 
 

III 
 Решење објавити у “Службеном листу 
општине Неготин”. 
 
 
 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
Владимир Величковић, дипл.педагог физичке 

културе,с.р. 
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