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На основу члана  76. Закона о 
приватизацији (,,Службени гласник РС“, бр. 
83/2014, 46/2015, 112/2015 и 20/2016 – 
аутентично тумачење), Закључка Владе 
Републике Србије 05 број: 023-4329/2017 од 
11. 5. 2017. године, Закључка Владе Републике 
Србије 05 број: 023-6581/2018 од 12. 7. 2018. 
године и  члана 40. тачка 69. Статута општине 
Неготин (,,Службени лист општине Неготин“, 
број:4/2019), Скупштина општине Неготин, на 
седници одржаној 21.5.2020.године, доноси 

 
ОДЛУКУ  

О ОТПИСУ ПОТРАЖИВАЊА ОПШТИНЕ 
НЕГОТИН ПО ОСНОВУ УСТУПЉЕНИХ 

ЈАВНИХ ПРИХОДА ПРЕМА ДРУШТВУ ЗА 
ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА Д.О.О. БЕОГРАД 

 
Члан 1. 

 
Општина Неготин одобрава да се, као 

мера унапред припремљеног плана реорганизације 
(УППР) субјекта приватизације Друштво за 
одржавање зграда д.о.о. Београд,  са седиштем у  
Београду, ул. Немањина бр. 6. ПИБ: 103874351, 
матични број: 20034378, отпише потраживање 
општине Неготин према Друштву за одржавање 
зграда д.о.о. Београд, по основу уступљених 
јавних  прихода буџета локалне самоуправе, са 
стањем на дан 31. децембар 2017. године 
утврђеним  Записником Министарства финансија  
– Пореска управа – Филијала Савски венац, број 
47-03-797/18 од 08.03.2018. године и то: 

- на рачуну 711111  на име главног дуга у 
износу  од  34.061,05 динара, на име камате у 
износу   од 34.857,64 динара, а што укупно износи 
68.918,69 динара     и 

- у оквиру рачуна 840-4848-37 на име 
главног дуга у износу  од 30.583,52 динара, на име 
камате у износу од  од 6.115,89 динара, а што 
укупно износи 36.699,41 динара.   
 

Члан 2. 
 

Отпис потраживања из члана 1. 
спровешће се уколико буде донето правноснажно 
решење којим се потврђује усвајање Унапред 
припремљеног плана реорганизације субјекта 
приватизације Друштво за одржавање зграда д.о.о. 
Београд 
 

 
 
 
 
 

Члан 3. 
 

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном листу општине 
Неготин“.  

 
 
Број: 433-8/2020-I/07 
21.5.2020. године 
Неготин  
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
ПРЕДСЕДНИК 

мр Милан Уруковић,с.р. 
 

Скупштина општине Неготин, на основу 
члана 46. став 1. Закона о планирању и изградњи 
("Службени гласник РС", бр.72/09, 81/09-
испр.,64/10-одлука УС,24/11, 121/12, 42/13, одлука 
УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 
145/14, 83/18, 31/19 и 37/19-др.закон), члана 32. 
Правилника о садржини, начину и поступку 
израде докумената просторног и урбанистичког 
планирања (“Сл.гласник РС”, број 32 од 
03.05.2019.год), Мишљењу Комисије за планове 
општине Неготин број:350–265/2019-IV/02 од 
28.11.2019.године и члана 40. став 1. тачка 5. 
Статута општине Неготин ("Службени лист 
општине Неготин", број 4/19), на седници 
одржаној дана 21.5.2020. године, донела је  
 
 

ОДЛУКУ  
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
ЗА ИЗГРАДЊУ ВИСОКОНАПОНСКОГ ВОДА 

ДВ 110 kV ПРП  ЂЕРДАП 2-ВЕ НИКИНЕ 
ВОДЕ 

 
Члан. 1. 

 
Овом Одлуком приступа се изради: 

„Плана детаљне регулације за изградњу 
високонапонског вода ДВ 110 kV ПРП Ђердап 
2 – ВЕ Никине Воде“ (у даљем тексту План). 
 

Оквирна граница обухвата Плана 
Члан 2. 

Обухват Плана се налази на територији 
општине Неготин, од будућег ветропарка ВЕ 
Никине Воде до РП Ђердап 2. 

Граница обухвата плана за 110 kV 
далековод дефинисана је положајем преломних 
стубова на траси далековода и ширином 
заштитног појаса обострано по 25,0 метара, 
мерено од крајњег фазног проводника. 
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Прелиминарном границом плана 

обухваћене су целе или делови катастарских 
парцела следећих КО: Плавна, Штубик 1, 
Јабуковац, Малајница, Дупљане и Душановац. 

Укупна дужина далековода је око 31,5 
km. Површина обухвата Плана је cca P =188,60 ha. 

Графички приказ прелиминарне границе 
обухвата Плана и трасе далековода одштампан је 
уз ову одлуку и чини њен саставни део. 

Према потреби, у току израде Плана 
могуће су корекције обухвата, тако да ће коначна 
граница Плана бити дефинисана у фази израде 
нацрта плана. 

 
Услови и смернице планских докумената 
вишег реда и ширег подручја и подлоге за 

израду плана 
Члан 3. 

 
Плански основ за израду овог Плана су 

Просторни план општине Неготин („Службени 
лист општине Неготин“ бр. 16/2011) и Просторни 
план подручја посебне намене међународног 
водног пута Е 80 – Дунав (Паневропски коридор 
VII) („Службени гласник РС“, бр. 14/2015). 
 Према Просторном плану општине 
Неготин („Сл. лист општине Неготин“, бр. 
16/2011) траса далековода пролази ван границе 
грађевинског подручја. Претежна намена 
простора обухвата плана је пољопривредно 
земљиште и мањим делом шуме и шумско 
земљиште. 

У оквиру Планинско брдске зоне – у 
западном делу општине Неготин могуће је 
потенцијално користити могућности за изградњу 
ветрогенератора услед природних и климатских 
погодности. На основу ове идентификације, 
дефинисано је као планска концепција стварање 
услова, тј. омогућавање пројектовања и изградње 
ветрогенераторских комплекса на подручјима у 
којима су препознати природни и климатски 
потенцијали. У концепцији развоја енергетске 
инфраструктуре Просторни план је посебну 
пажњу посветио интензивирању коришћења 
обновљивих извора енергије као ресурса и 
великог потенцијала у општини Неготин, 
захваљујући доминантним и честим ветровима, 
великом броју сунчаних дана у години и значајном 
шумском ресурсу 

У делу планска решења, поглавље 
енергетска инфраструктура, као основни концепт 
развоја поставља се реконструкција, 
модернизација објеката и ширење система 
енергетске инфраструктуре. 

У делу Правила уређења и правила 
уређења и грађења за у коридорима електромреже 

ДВ 110 kV предвиђен је систем заштите у складу 
са специфичностима изградње и експлоатације, 
законским прописима и правилницима. За ове 
инфраструктурне мреже предвиђено је 
успостављање заштитне зоне/појаса условљене 
изградње минимум 25 m обострано од 
хоризонталне пројекције далековода. 
 Траса далековода се укршта са 
постојећим и планираним саобраћајним 
коридорима:  
- државним путем IБ реда бр. 33 Пожаревац – 
Кучево – Мајданпек – Неготин – државна граница 
са Бугарском (гранични прелаз Мокрање), 
државним путем IБ реда бр. 35 државна граница 
са Румунијом (гранични прелаз Ђердап) - Кладово 
- Неготин - Зајечар - Књажевац - Сврљиг – Ниш - 
Мерошина - Прокупље - Куршумлија - Подујево - 
Приштина - Липљан - Штимље - Сува Река - 
Призрен - државна граница са Албанијом 
(гранични прелаз Врбница),  државним путем IIA 
реда бр. 168 веза са државним путем 35 – 
Душановац – државна граница са Румунијом 
(гранични прелаз Ђердап) – Кладово – Мајданпек, 
државним путем IIБ реда бр. 397 Слатина – 
Штубик, државним путем IIБ реда бр. 400 
Неготин – Радујевац – Прахово – Самариновац – 
веза са државним путем 168, општинским путем 
бр. 26 Јабуковац - Плавна, општинским путем бр. 
29 Јабуковац - Дупљане. 

Траса далековода се укршта са 
постојећим и планираним инфраструктурним 
коридорима – постојећим водовима напонског 
нивоа ДВ 400 kV бр. 402 ТС Бор 2 – РП Ђердап 1 
и ДВ 110 kV бр. 1186 РП Ђердап 2 - Сип. 

Према Просторном плану подручја 
посебне намене међународног водног пута Е 80 
– Дунав (Паневропски коридор VII) („Службени 
гласник РС“, бр. 14/2015) повећање производње 
енергије и ослањање на сопствене изворе 
засновано на већем коришћењу угља, 
хидроенергије и обновљивих извора, као и на 
истраживању њиховог енергетског потенцијала. 
Перспективни одрживи развој привреде ослањаће 
се на обновљиве изворе енергије ветра сунце и 
биомасе. Најпогодније локације за изградњу 
ветроелектрана налазе се у јужном Банату и 
брдско-планинском подручју Источне Србије (ван 
НП „Ђердап“). Развој преносне мреже на подручју 
Проснорног плана пратиће „План развоја 
преносног система“ који израђује оператор 
преносног система (ЈП „ЕМС“) за десетогодишњи 
период. 

Графички део плана израђује се на 
катастарском плану у размери 1:2500, графички 
прилози регулације и нивелације израђују се на 
катастарском плану у размери 1:1000. 
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Принципи планирања, коришћења, уређења и 
заштите простора  

Члан 4. 
 

Општи принципи планирања, уређења и 
заштите простора су заштита јавног интереса, 
рационално и одрживо коришћење необновљивих 
ресурса и оптимално коришћење обновљивих 
ресурса, уређење и одрживо коришћење културног 
наслеђа, унапређење животне средине и учешћа 
јавности. 
 Посебни принципи планирања трасе 
далековода ПРП Ђердап 2 – ВЕ Никине Воде су: 
да се планирани далековод што више удаљи од 
насеља и стамбених објеката, да се избегну 
подручја под квалитетном шумом, да се пронађу 
погодна места укрштања са постојећим 
далеководима и да се траса уклопи у коридоре 
постојећих водова. 
 

Визија и циљ израде Плана 
Члан 5. 

 

 Визија израде Плана је повећање коришћења 
потенцијала обновљивих извора енергије, уз 
смањење негативних утицаја на животну средину, 
што је у економском интересу Републике Србије. 

 Основни циљ израде Плана је: 
- стварање планског основа за издавање 

локацијских услова за градњу трасе далековода, 
која је одређена кроз „Елаборат избора идејне 
трасе“; 

- дефинисање површина јавне и остале 
намене и регулација површина и објеката јавне 
намене; 

- дефинисање правила уређења, правила 
грађења и начина коришћења земљишта; 

- одређивање начина и правила укрштања 
далековода са осталим инфраструктурним 
системима (државни и локални путеви, речни 
токови, електроенергетска инфраструктура 
гасоводи и др.); 

- дефинисање услова и мера заштите 
животне средине, природних и културних 
добара, енергетске ефикасности, 
приступачности и заштите од елементарних 
непогода и несрећа; 

 Посебан циљ израде плана је утврђивање 
јавног интереса и стварање услова за прибављање 
земљишта за потребну електроенергетску 
инфраструктуру, објекте, стубове, као и 
утврђивање режима и услова коришћења 
земљишта код изградње и одржавања далековода. 
 
 

Концептуални оквир планирања, коришћења, 
уређења и заштите планског подручја, са 
структуром основних намена простора и 

коришћења земљишта 
Члан 6. 

 
Траса далековода условљена је 

факторима: напонски ниво 110 kV, дужина трасе 
око 31,5 km, разноликост терена који чине 
подручја под шумом, брдовита подручја, голети, 
обрадиве површине, пашњаци, ливаде и др. 
Одређени број мањих река и потока међу којима 
су: Дупљанска, Огаш, Замна, Турија, 
Удубашница, Попадија и Медвеђа. Разуђена 
насеља са мноштвом издвојених група и 
појединачних кућа.  

Траса далековода претежно прелази преко 
површина намењених за шуме и шумско 
земљиште око 37 ha и површине пољопривреде 
151 ha. 
 

Рок за израду и начин финансирања израде 
Плана 
Члан 7. 

 
Средства за финансирање израде Плана 

обезбеђује АД „Електромрежа Србије“, Београд, 
ул. Кнеза Милоша 11, Београд. 

Носилац израде Плана је Општинска 
управа општине Неготин, Одељење за урбанизам, 
грађевинарство и заштиту животне средине, a 
обрађивач Плана је ЈП "Урбанизам" – Крагујевац 
из Крагујевца. 

Рок за израду Елабората за рани јавни 
увид је 60 дана од доношења Одлуке о изради 
Плана. 

Рок за израду нацрта Плана је 120 дана од 
достављања Извештаја о обављеном раном јавном 
увиду под условом да су Обрађивачу достављени 
Законом прописани услови и сагласности 
надлежних институција. 

 
 

Место и начин обављања раног јавног увида и 
јавног увида 

Члан 8. 
 

Рани јавни увид и јавни увид у Нацрт 
Плана биће организовани у складу са Законом о 
планирању и изградњи. Излагање нацрта Плана на 
јавни увид врши се након обављене стручне 
контроле од стране Комисије за планове општине 
Неготин. 

Нацрт Плана излаже се на јавни увид у 
просторијама Општине Неготин, у трајању од 30 
дана од дана оглашавања. 
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Излагање нацрта Плана на јавни увид, као 

и време и место одржавања јавне седнице, 
оглашава се у дневном и локалном листу, огласној 
табли у згради Скупштине општине и путем 
електронских медија. 

О излагању нацрта Плана на јавни увид 
стараће се Одељење за урбанизам, грађевинарство 
и заштиту животне средине Општинске управе 
Неготин. 

По завршеном јавном увиду, Комисија за 
планове општине Неготин одржава јавну седницу 
и припрема извештај о обављеном јавном увиду у 
нацрт планског документа. 

Извештај о стручној контроли нацрта 
Плана и извештај о обављеном јавном увиду 
представљају саставни део образложења предлога 
Плана који се упућује Скупштини општине 
Неготин на доношење. 
 

Члан 9. 
 

За потребе Плана потребна је израда 
Стратешке процене утицаја плана на животну 
средину, сходно Решењу Одељења за урбанизам, 
грађевинарство и заштиту животне средине број: 
501–128/2019-IV/02 , а према Закону о стратешкој 
процени утицаја на животну средину. 

Члан 10. 
 

 Саставни део ове Одлуке је графички 
приказ граница и обухвата планског подручја. 
 

Остали елементи 
Члан 11. 

 
Текстуални и графички део Плана се 

израђује у четири (4) потписаних и оверених 
примерака у штампаном (аналогном) облику и 
четири (4) истоветна примерка у дигиталном 
облику. 

 
Члан 12. 

 
               Ову одлуку објавити у "Службеном 
листу општине Неготин" и Централном регистру 
планских докумената. 
 
Број: 350-82/2020-I/07 
Дана: 21.5.2020. године 
Неготин                            
        

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
ПРЕДСЕДНИК, 

мр Милан Уруковић,с.р. 
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На основу члана 32. тачка 20. Закон о 

локалној самоуправи ( “Службени гласник РС", 
бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. 
закон и 47/2018) и члана 40. тачка 54.  Статута 
општине Неготин („Сл.лист општине Неготин“, 
број: 4/2019), Скупштина општине Неготин на 
седници одржаној дана 21.5.2020. године, донела   
је 
 
 

ОДЛУКА 
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О  РАДУ СА 

ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ 
НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ „ ДОСИТЕЈ 

НОВАКОВИЋ“ НЕГОТИН ЗА 2019. ГОДИНУ 
 

Члан 1. 
 

 УСВАЈА СЕ  Извештај о раду са 
финансијским извештајем  Народне библиотеке „ 
Доситеј Новаковић“ Неготин за  2019. годину, 
који је донео Управни одбор  Народне библиотеке 
„ Доситеј Новаковић“ Неготин на седници 
одржаној 28.2.2020. године. 
 

Члан 2. 
 

 Ову одлуку објавити у „Службеном листу 
општине Неготин“. 
 
 
Број: 402-19/2020-I/07 
Дана: 21.5.2020. године 
Неготин  
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
ПРЕДСЕДНИК, 

мр Милан Уруковић,с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На основу члана 32. тачка 20. Закон о 
локалној самоуправи ( “Службени гласник РС", 
бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. 
закон и 47/2018) и члана 40. тачка 54.  Статута 
општине Неготин („Сл.лист општине Неготин“, 
број: 4/2019), Скупштина општине Неготин на 
седници одржаној дана 21.5.2020. године, донела   
је 
 
 

ОДЛУКУ 
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О  РАДУ СА 

ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ МУЗЕЈА 
КРАЈИНЕ НЕГОТИН ЗА 2019. ГОДИНУ 

 
 

Члан 1. 
 

 УСВАЈА СЕ  Извештај о раду са 
финансијским извештајем  Музеја Крајине 
Неготин за  2019. годину, који је донео Управни 
одбор Музеја Крајине на седници одржаној 27.2. 
2020. године. 
 

Члан 2. 
 

 Ову одлуку објавити у „Службеном листу 
општине Неготин“. 
 
 
Број: 402-20/2020-I/07 
Дана: 21.5.2020. године 
Неготин  
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
ПРЕДСЕДНИК, 

мр Милан Уруковић,с.р. 
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На основу члана 32. тачка 20. Закон о 
локалној самоуправи ( “Службени гласник РС", 
бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. 
закон и 47/2018) и члана 40. тачка 54.  Статута 
општине Неготин („Сл.лист општине Неготин“, 
број: 4/2019), Скупштина општине Неготин на 
седници одржаној дана 21.5.2020. године, донела   
је 
 
 

ОДЛУКУ 
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О  РАДУ СА 

ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ 
ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА НЕГОТИН ЗА 2019. 

ГОДИНУ 
 
 

Члан 1. 
 

 УСВАЈА СЕ  Извештај о раду са 
финансијским извештајем  Историјског архива 
Неготин за  2019. годину, који је донео Управни 
одбор Историјског архива Неготин на седници 
одржаној 3.3.2020. године. 
 

Члан 2. 
 

 Ову одлуку објавити у „Службеном листу 
општине Неготин“. 
 
 
Број: 402-21/2020-I/07 
Дана: 21.5.2020. године 
Неготин  
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
ПРЕДСЕДНИК, 

мр Милан Уруковић,с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На основу члана 32. тачка 20. Закон о 
локалној самоуправи ( “Службени гласник РС", 
бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. 
закон и 47/2018) и члана 40. тачка 54.  Статута 
општине Неготин („Сл.лист општине Неготин“, 
број: 4/2019), Скупштина општине Неготин на 
седници одржаној дана 21.5.2020. године, донела   
је 
 
 

ОДЛУКА 
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О  РАДУ СА 

ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ ЦЕНТРА 
ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД НЕГОТИН ЗА 2019. 

ГОДИНУ 
 

Члан 1. 
 

 УСВАЈА СЕ  Извештај о раду са 
финансијским извештајем  Центра за социјални 
рад Неготин за  2019. годину, који је донео 
Управни одбор  Центра за социјални рад Неготин 
на седници одржаној 5.3. 2020. године. 
 

Члан 2. 
 

 Ово Решење објавити у „Службеном 
листу општине Неготин“. 
 
 
Број: 402-22/2020-I/07 
Дана: 21.5.2020. године 
Неготин  
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
ПРЕДСЕДНИК, 

мр Милан Уруковић,с.р. 
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На основу члана 32. тачка 20. Закон о 

локалној самоуправи ( “Службени гласник РС", 
бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. 
закон и 47/2018) и члана 40. тачка 54.  Статута 
општине Неготин („Сл.лист општине Неготин“, 
број: 4/2019), Скупштина општине Неготин на 
седници одржаној дана 21.5.2020. године, донела   
је 
 
 

ОДЛУКУ 
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О  РАДУ СА 

ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ 
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ  

НЕГОТИН ЗА 2019. ГОДИНУ 
 

Члан 1. 
 

 УСВАЈА СЕ  Извештај о раду са 
финансијским извештајем  Туристичке 
организације општине Неготин за  2019. годину, 
који је донео Управни одбор  Туристичке 
организације општине Неготин ,на седници 
одржаној 4.3.2020. године. 
 

Члан 2. 
 

 Ову одлуку објавити у „Службеном листу 
општине Неготин“. 
 
 
Број: 402-23/2020-I/07 
Дана: 21.5.2020. године 
Неготин  
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
ПРЕДСЕДНИК, 

мр Милан Уруковић,с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На основу члана 32. тачка 20. Закон о 
локалној самоуправи ( “Службени гласник РС", 
бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. 
закон и 47/2018) и члана 40. тачка 54.  Статута 
општине Неготин („Сл.лист општине Неготин“, 
број: 4/2019), Скупштина општине Неготин на 
седници одржаној дана 21.5.2020. године, донела   
је 
 

ОДЛУКА 
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О  РАДУ СА 

ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ ДОМА 
КУЛТУРЕ  

„ СТЕВАН МОКРАЊАЦ“ НЕГОТИН, ЗА 2019. 
ГОДИНУ 

 
 

Члан 1. 
 

 УСВАЈА СЕ  Извештај о раду са 
финансијским извештајем  Дома културе    „ 
Стеван Мокрањац“  Неготин, за  2019. годину, 
који је донео Управни одбор Дома културе „ 
Стеван Мокрањац“ Неготин ,на седници одржаној 
4.3.2020. године. 
 

Члан 2. 
 

 Ову одлуку објавити у „Службеном листу 
општине Неготин“. 
 
 
Број: 402-24/2020-I/07 
Дана: 21.5.2020. године 
Неготин  
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
ПРЕДСЕДНИК, 

мр Милан Уруковић,с.р. 
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На основу члана 59. Закона о јавним 
предузећима („Сл.гласник РС“, бр. 15/2016) и 
члана 40. тачка 10. Статута општине Неготин 
(„Сл. лист општине Неготин“,бр.4/2019), 
Скупштина општине Неготин на седници 
одржаној дана 21.5. 2020. године, донела  је 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ  

ПОСЛОВАЊА СА ФИНАНСИЈСКИМ 
ПЛАНОМ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

„БОГОВИНА“ БОР ЗА 2020. ГОДИНУ  
 

 
Члан 1. 

 
 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ  на  Програм 
пословања са финансијским планом Јавног 
предузећа „ Боговина“ Бор за 2020. годину, који је 
донео Надзорни одбор тог предузећа, на седници 
одржаној 08.01.2020. године.  
 
 

Члан 2. 
 Ово Решење објавити у „Службеном 
листу општине Неготин“. 
 
 
Број: 402-25/2020-I/07 
21.5.2020. године 
Неготин 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

ПРЕДСЕДНИК, 
мр Милан Уруковић, с.р. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

На основу члана 126. тачка 1. Закона о 
социјалној заштити ( „ Сл. гласник РС“, 
бр.24/2011), члана  32. тачка 9. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 
129/2007, 83/2014 - др. закон , 101/2016 - др. закон 
и 47/2018) и члана 40. тачка 13. Статута општине 
Неготин („Службени лист општине Неготин“, бр. 
4/2019), Скупштина општине Неготин, на седници 
одржаној 21.5.2020. године, донела је  
 

РЕШЕЊЕ 
О РАЗРЕШЕЊУ  ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ЗА 

СОЦИЈАЛНИ РАД НЕГОТИН 
 

Члан 1. 
 
 РАЗРЕШАВА СЕ  Дане Суруџић, дипл. 

спец. педагог из Неготина, са функције директора 
Центра за социјални рад Неготин, због 
подношења оставке, даном доношења овог 
Решења.  

 
Члан 2. 

 
Ово Решење објавити у „Службеном 

листу општине Неготин“.  
 
 

Број: 022-7 /2020-I/07  
21.5.2020. године  
Неготин 
 
 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

ПРЕДСЕДНИК, 
мр Милан Уруковић,с.р. 
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На основу члана 125. Закона о социјалној 

заштити ( „ Сл. гласник РС“, бр.24/2011), члана  
32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - 
др. закон , 101/2016 - др. закон и 47/2018) и члана 
40. тачка 13. Статута општине Неготин 
(„Службени лист општине Неготин“, бр. 4/2019) , 
уз претходно прибављено мишељење 
Министарства за рад, запошљавање, борачка и 
социјална питања, бр.119-01-1/2020-9 од 
20.1.2020. године, Скупштина општине Неготин, 
на седници одржаној 21.5.2020. године, донела је  

 
РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 
ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 

НЕГОТИН 
 

Члан 1. 
 

ИМЕНУЈЕ СЕ Јелена Везурић, мастер 
социјални радник из Неготина, за вршиоца 
дужности директора Центра за социјални рад 
Неготин, почев од дана доношења решења. 

 
Члан 2. 

 
Вршилац дужности из члана 1. овог 

решења, именује се на период који није дужи од 
једне године. 

 
Члан 3. 

 
Ово решење објавити у „Службеном 

листу општине Неготин“. 
 

 
 
 

 Број: 022-8/2020-I/07  
21.5.2020. године 
 Неготин  
 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
ПРЕДСЕДНИК, 

мр. Милан Уруковић,с.р. 
 

 
 
 
 
 
 
 

На основу члана 99. став 1. и 2. Закона о 
планирању и изградњи (,,Службени гласник РС” 
бр. 72/2009, 81/200-исправка, 64/2010 – Одлука 
УС, 24/2011,121/2012, 42/2013 – Одлука УС, 
50/2013– Одлука УС, 98/2013-Oдлука УС и 
132/2014, 145/2014,83/2018), члана 3 став 1. 
тачка 1) и члана 9. Одлуке о прибављању, 
располагању и размени грађевинског земљишта 
у јавној својини Општине неготин (,,Службени 
лист општине Неготин“, број:7/2019) и члана 40. 
став 1.  тачка 35. Статута општине Неготин 
(''Службени лист општине Неготин'', 
број:4/2019), Скупштина општине Неготин на 
седници одржаној  21.5.2020.године,  доноси  

РЕШЕЊЕ 

О РАСПИСИВАЊУ ПРВОГ ЈАВНОГ 
НАДМЕТАЊА ЗА ОТУЂЕЊЕ 

ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ 
СВОЈИНИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

 
 

            Расписује се оглас за отуђење грађевинског 
земљишта у јавној својини општине Неготин 
јавним надметањем у: 
 

1) К.О:. Самариновац, к.п.бр. 1328, 
површине 1084 m2; 

 
Саставни део решења је оглас за отуђење 

предметног грађевинског земљишта у јавној 
својини општине Неготин јавним надметањем. 

Оглас  ће бити објављен на огласној табли 
општине Неготин и званичној интернет 
страници општине Неготин. 

Формира се Комисија за отуђење 
грађевинског земљишта у јавној својини 
општинеНеготин у следећем саставу: 
 

1) Весна Лазаревић, дипл.правник, 
председник,  
2) Аника Радојковић, правник, заменик 
председника, 
3) Радмила Аврамовић, дипл.правник, 
члан, 
4) Весна Цветковић, правник, заменик 
члана, 
5) Драгана Паовић, дипл.инж.грађевине, 
члан, 
6) Марија Петровић, пејзажни 
архитекта, заменик члана, 
7) Перица Станковић, инж.грађевине, 
члан, 
8) Марина Николић, 
дипл.инж.грађевине, заменик члана, 
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9) Драгана Банковић, дипл.правник, 
члан, 
10) Раде Младеновић, 
дипл.инж.грађевине, члан. 
 
Комисија је овлашћена да: прикупи пријаве 

по огласу за јавно надметање, спроведе 
поступак јавног надметања, сачини записник о 
току јавног надметања и предложи Скупштини 
општине Неготин доношење одлуке о отуђењу 
грађевинског земљишта учеснику јавног 
надметања са најповољнијом понудом. 
 

Решење објавити у „Службеном листу општине 
Неготин“. 
 
Број: 463-32/2020-I/07 
Дана: 21.5.2020. године 
 Неготин 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

ПРЕДСЕДНИК 
мр Милан Уруковић,с.р. 

 
 

На основу члана 99. став 1. и 2. Закона о 
планирању и изградњи (,,Службени гласник РС” 
бр. 72/2009, 81/200-исправка, 64/2010 – Одлука 
УС, 24/2011,121/2012, 42/2013 – Одлука УС, 
50/2013– Одлука УС, 98/2013-Oдлука УС и 
132/2014, 145/2014, 83/2018)), члана 3 став 1. 
тачка 1) Одлуке о прибављању, располагању и 
размени грађевинског земљишта у јавној својини 
општине Неготин (,,Службени лист општине 
Неготин“, број:7/2019) и члана 40. став 1.  тачка 
35. Статута општине Неготин (''Службени лист 
општине Неготин'', број:4/2019), Скупштина 
општине Неготин на седници одржаној  21.5.2020. 
године,   расписује  

ОГЛАС 
О ПРВОМ ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ ЗА 

ОТУЂЕЊЕ  ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 
У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

 
ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ 

    
1. 

Предмет отуђења је грађевинско  земљиште 
у јавној својини општине Неготин у: 

 
1.1. К.О:. Самариновац, к.п.бр. 1328, површине 
1084 m2; 
1.2. могућности и ограничења изградње на 
грађевинском земљишту дефинисани су за 
кп.бр.к.п.бр. 1328, К.О:. Самариновац, 

Инфорамцијом о локацији, број: 350-232/2019-
IV/02 oд  09.10.2019. године, Одељења за 
урбанизам, грађевинарство и заштиту животне 
средине, Општинске управе општине Неготин; 
1.3. предметно земљиште се отуђује као 
комунално неуређено; 
1.4. почетна цена отуђења грађевинског земљишта 
за наведену катастарску парцелу износи 6,56 евра 
по 1 m2 земљишта; 
1.5. гарантни износ: 711,104 евра.   
 

Гарантни износ за учешће на јавном 
надметању је изражен у еврима, а уплаћује се у 
динарској противвредности по званичном 
средњем курсу евра Народне банке Србије на дан 
уплате, на  депозитни рачун: 840-718804-26, 
модел 97 позив на број: 76-072, прималац: 
општина Неготин, сврха: гарантни износ за 
учешће на јавном надметању за отуђење 
грађевинског земљишта. 
 

2. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Грађевинско земљиште биће продато 
учеснику јавног надметања који понуди највишу 
цену. 

 
Учесник јавног надметања који нуди цену 

отуђења дужан је да понуди виши износ у односу 
на претходно понуђену цену или одустане од 
јавног надметања. 

 
Плаћање цене отуђења врши се 1) 

једнократно или 2) једнократно са правом на 30% 
попуста уколико цена отуђења износи преко 
600.000,00 динара или 3) на највише девет 
годишњих рата. 

 
У случају плаћања на рате као средство 

обезбеђења може бити понуђена: 
 

1) неопозива и безусловна банкарска 
гаранција, наплатива на први позив и без 
приговора, на рок који мора бити дужи три месеца 
од дана доспећа последње рате и која гласи на 
укупан износ недоспелих рата цене отуђења 
прерачунатих у евре на дан закључења уговора по 
средњем курсу Народне банке Србије, или 

 
 

2)  хипотеком првог реда на непокретности 
чија је процењена тржишна вредност утврђена 
вештачењем за 30% виша од укупог износа 
недоспелих рата цене отуђења прерачунатих у 
евро на дан закључења уговора по средњем курсу 
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Народне банке Србије, а у форми заложне изјаве 
оверене пред јавним бележником. 

Плаћање цене отуђења врши се у динарској 
противвредности по званичном средњем девизном 
курсу евра Народне банке Србије на дан уплате. 

 
Учесник који понуди највиши износ цене 

отуђења потписује изјаву о висини понуђене цене, 
начину плаћања једнократно или у ратама,  
средству обезбеђења које ће поднети уколико је 
изабрао плаћање у ратама. 

 
 Учесник који понуди да највиши износ цене 

отуђења плати једнократно са попустом од 30% 
дужан је да у року од 15 дана од дана достављања 
решења изврши уплату цене отуђења. 

 
 Учесник који понуди да највиши износ цене 

отуђења плати на рате дужан је да износ од 10% 
од цене плати у року од 15 дана од дана 
достављања решења, а да преостали износ плаћа у 
годишњим ратама. 

 
Уколико учесник са најповољнијом понудом 

не уплати купопродајну цену у предвиђеном року 
решењем или не приступи овери уговора пред 
јавним бележником најкасније 30 дана од 
наредног дана од дана доношења решења или не 
достави средство обезбеђења у року од 30 дана од 
дана овере уговора, решење ће бити стављено ван 
снаге односно уговор ће бити раскинут, а  право 
на повраћај гарантног износа губи. 

 
Купац неће бити уведен у посед грађевинског 

земљишта и неће имати право грађења на 
грађевинском земљишту пре правноснажности 
уписа својине на грађевинском земљишту и 
хипотеке на непокретности у катастру 
непокретности. 

 
Купцу неће бити дата сагласност за упис 

права својине на грађевинском земљишту у 
катастру непокретности, пре достављања 
банкарске гаранције. 

 
Увид у документацију о непокретностима 

могуће је остварити у канцеларији 71 Општинске 
управе општине Неготин, трг Стевана Мокрањца 
1,  од 13.00. до 14.00. часова након објављивања 
огласа.  

 
Само заинтересованим лицима за учешће на 

јавном надметању који у канцеларији 71 
Општинске управе општине Неготин радним 
данима у току огласног рока од 13.00 до 13.30. 
часова поднесу, најкасније дан пре дана 

разгледања, писану пријаву са именом и 
презименом и контакт телефоном пружиће се 
могућност да разгледају непокретност уторком и 
четвртком у току огласног рока, а о часу 
разгледања ће бити обавештени од стране 
комисије. 

 
Непокретности се отуђују  у постојећем - 

"виђеном" стању, тако да учесник јавног 
надметања се одриче било каквих примедби по 
основу евентуалних материјалних недостатака на 
предметној непокретности и општина Неготин не 
сноси одговорност за штету или трошкове које 
претрпи после одржаног јавног надметања 
уколико учесник јавног надметања пропусти 
могућност да оставри увид у докуметацију и 
упозна се са условима отуђења и стањем 
непокретности. 

 
Право учешћа на јавном надметању имају сва 

правна и физичка лица.  
 
 
 

Пријава садржи: 
 

  а) све податке о подносиоцу пријаве: 
- за физичка лица - име и презиме, адресу, 

број личне карте, јединствени матични број 
грађана, телефон и мора бити потписана и 
прилаже се фотокопија личне карте, или 
пуномоћје за заступање које мора бити оверено од 
стране јавног бележника за лице које заступа 
подносиоца пријаве, доказ о уплати гарантног 
износа са потврдом о извршењу налога за уплату 
или налога за исплату који банка издаје на захтев 
клијента, а у којој су наведени сви подаци којима 
се потврђује да је гарантни износ плаћен; 

 
- за предузетнике: име и презиме 

предузетника, адресу, број личне карте, 
јединствени матични број грађана, телефон, назив 
радње, матични број, порески идентификациони 
број, оригинални извод из регистра привредних 
субјеката или потврда да је предузетник уписан у 
одговарајући регистар, све не старије од 30 дана, 
образац оверених потписа овлашћених лица за 
заступање тзв. ОП образац, потпис и печат 
овлашћеног лица за заступање, или пуномоћје за 
заступање које мора бити оверено од стране 
јавног бележника за лице које заступа подносиоца 
пријаве; доказ о уплати гарантног износа  са 
потврдом о извршењу налога за уплату или налога 
за исплату или налога за пренос који банка издаје 
на захтев клијента, а у којој су наведени сви 
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подаци којима се потврђује да је гарантни износ 
плаћен; 

 
- за правна лица - назив и седиште, матични 

број, порески идентификациони број, број 
телефона, извод из регистра привредних 
друштава, потврду о пореском идентификационом 
броју, образац оверених потписа овлашћених лица 
за заступање тзв. ОП образац, потпис и печат 
овлашћеног лица за заступање, или пуномоћје за 
заступање које мора бити оверено од стране 
јавног бележника за лице које заступа подносиоца 
пријаве; доказ о уплати гарантног износа са 
потврдом о извршењу налога за уплату или налога 
за исплату или налога за пренос који банка издаје 
на захтев клијента, а у којој су наведени сви 
подаци којима се потврђује да је гарантни износ 
плаћен; 

 
б) податке из огласа о грађевинском 

земљишту за који се пријава подноси и броју и 
датуму огласа, средству обезбеђења који се нуди, 
начину плаћања цене отуђења (једнократно или у 
ратама). 
  

Обавезан садржај пријаве утврђен је 
обрасцем пријаве који се може преузети 
искључиво електронским путем преко 
www.negotin.rs. или у пријемној канцеларији 
Општинског услужног центра Општинске управе 
општине Неготин, међуспрат, трг Стевана 
Мокрањца 1, Неготин. Пријава се доставља на 
адресу: Општина Неготин, трг Стевана Мокрањца 
1 , Неготин сваког радног дана од 7,00 до 15,00 
часова у пријемној канцеларија Општинског 
услужног центра, у затвореној коверти са 
видљивом назнаком:,,Понуда за  отуђење 
непокретности из својине општине Неготин по 
огласу број: 463-___/2020-I/01 од 
____.2020.године, лицитација број:___“ , а на 
полеђини коверте учесник јавног надметања 
назначује назив, адресу, телефон и контакт особу. 

 
Рок за подношење пријаве је 30 дана од 

објављивања огласа на огласној табли општине 
Неготин и званичној интернет страници општине 
Неготин wwwnegotin.rs (где се поред огласа 
објављује: обрасци пријава на оглас, информацја о 
локацији, извештаји о комуналној уређености)  и 
то до 15.00 часова. Уколико крајњи рок падне у 
нерадни дан, крајњи рок за достављање пријаве се 
помера на први наредни радни дан и то до 15.00  
часова. Пријаве које стигну после наведеног рока 
сматраће се неблаговременим. 
 

Јавно надметање ће се обавити другог радног 
дана по истеку рока за пријем пријаве  и то у 13.00 
часова  часова у просторијама мале сале 
Скупштине општине Неготин, трг Стевана 
Мокарањца 1.  

 
Обавештење о почетку и истеку огласног 

рока, крајњем року за подношење пријава за јавно 
надметање  и дану јавног надметања биће 
објављено на  wwwnegotin.rs. 

 
Поступак спроводи Комисија за отуђење 

грађевинског земљишта у јавној својини општине 
Неготин. Пријава је непотпуна ако не садржи све 
што је прописано, ако нису приложене све 
исправе како је то предвиђено, односно ако не 
садржи све податке предвиђене огласом или су 
подаци дати супротно објављеном огласу. 
Уколико подносилац благовремене и потпуне 
пријаве не приступи јавном надметању сматраће 
се да је одустао од јавног надметања Непотпуне, 
односно неблаговремене понуде се одбацују. 
Подносилац неблаговремене односно непотпуне 
пријаве не може да учествује на јавном надметању 
Поступак јавног надметања спровешће се и у 
случају да пристигне најмање једна благовремена 
и потпуна пријава на основу које се подносилац 
региструје и проглашава купцем, ако почетну 
цену по којој се непокретност отуђује из јавне 
својине прихвати као купопродајну цену, с тим да 
уколико не прихвати купопродајну цену, губи 
право на повраћај гарантног износа.Учесник који 
понуди највиши износ купопродајне цене 
потписује изјаву о висини понуђене цене коју је 
дужан да уплати у року уврђеном овим огласом, а 
уколико то не учини губи право на повраћај 
гарантног износа.Учесници јавног надметања који 
нису изабрани за најповољнијег понуђача имају 
право на повраћај гарантног износа и трошкова 
учешћа на јавном надметању у року од 8 дана од 
дана одржаног јавног надметања. 

 
Купац има обавезу да плати: трошкове овере 

уговора о купопродаји пред јавним бележником, 
порез на пренос апсолутних права, трошкове 
укњижбе права својине, трошкове овере заложне 
изјаве пред јавним бележником, трошкове 
укњижбе хипотеке, трошкове прибављања 
банкарске гаранције. 

 
За ближе информације обратити се у 

канцеларији 71 Oпштинске управе општине 
Неготин, лице за контакт: Ружица Милановић, 
тел. број 069/ 848 27 27. 

  
Број: 463-32/2020-I/07 
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Дана: 21.5.2020. године 
Неготин 

 
-   

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
ПРЕДСЕДНИК 

мр Милан Уруковић,с.р. 
 

 На основу члана 99. став 13. Закона о 
планирању и изградњи (,,Службени гласник РС”, 
број: 72/2010, 81/2009-испр., 64/2010-Одлука УС, 
24/2011, 121/2012, 42/2013-Одлука УС, 50/2013-
Одлука УС, 98/2013-Одлука УС,  132/2014, 
145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. Закон  и  
9/2020), члана 40. тачка 35. Статута општине 
Неготин (,,Службени лист општине Неготин“, 
број: 4/2019), члана 3. тачка 1. Одлуке о 
прибављању, располагању и размени 
грађевинског земљишта у јавној својини општине 
Неготин (,,Службени лист општине Неготин“, 
број: 7/2019), на предлог Комисије за отуђење 
грађевинског земљишта у јавној својини општине 
Неготин, број: 463-7/2020-I/07  од  
04.03.2020.године,  Скупштина општине Неготин 
на седници одржаној 21.5.2020. године, д о н о с и                                            

                                                                                                                                                                                                                          
РЕШЕЊЕ 

О ОТУЂЕЊУ  ГРАЂЕВИНСКОГ 
ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ 

ОПШТИНЕ НЕГОТИН ЈАВНИМ 
НАДМЕТАЊЕМ И ТО:  К.П.БР. 4848, К.О.: 

РАЈАЦ, К.П.БР. 1091/6 
   И  685, К.О.: КОБИШНИЦА 

 
1. Миладину ( Драгољуб ) Чукљевићу, 

ЈМБГ  2706953782852 из Београда, Савски 
венац, Вишеградска 29, ОТУЂУЈЕ СЕ 
грађевинско земљиште у јавној својини 
општине Неготин јавним надметањем, ради 
изградње и то: 

-  катастарска парцела број: 4848, 
површине 30 м2, К.О.: Рајац уз накнаду у 
износу од 45,9 евра. 

 
Војиславу ( Душан ) Ђорђевићу, ЈМБГ 

0411949752011 из Кобишнице, општина 
Неготин, ОТУЂУЈЕ СЕ грађевинско 
земљиште у јавној својини општине Неготин 
јавним надметањем, ради изградње и то: 

- катастарска парцела број: 1091/6, 
површине 616  м2, К.О.: Кобишница уз 
накнаду у износу од  3.129,28 евра. 

 
Илији ( Драгољуб ) Килофановићу, 

ЈМБГ 1412951752010  из Кобишнице, 
општина Неготин, ОТУЂУЈЕ СЕ 

грађевинско земљиште у јавној својини 
општине Неготин јавним надметањем, ради 
изградње и то: 

- катастарска парцела број: 685, 
површине 2447 м2, К.О.: Кобишница уз 
накнаду у износу од  8.718,66 евра ( са 
умањењем од 30% - 3.736,57 евра, обзиром 
да цена отуђења износи преко 600.000,00 
динара, а именовани се изјаснио да ће 
плаћање извршити једнократно)  

 
2. Лица, којима се земљиште отуђује 

дужна су да износ цене отуђења уплате пре 
закључења уговора у динарској 
противвредности по средњем девизном курсу 
евра Народне банке Србије на дан уплате.  

3. У року од тридесет дана од дана 
доношења овог решења наведна лица су 
дужна да закључе уговор о отуђењу 
предметног грађевинског земљишта. 

4. Уколико лица, којима се земљиште 
отуђује не закључе уговор о отуђењу 
грађевинског земљишта, губе право на 
повраћај гарантног износа.  

5. Гарантни износ уплаћен на рачун у 
поступку јавног оглашавања представља део 
цене и по доношењу решења о отуђењу 
преноси се на одговарајући рачун општине 
Неготин.  

6. Лица којима се земљиште отуђује 
сносе следеће трошкове: овере уговора код 
јавног бележника, пореза на пренос 
апсолутних права, трошкове укњижбе права 
својине код Службе за катастар 
непокретности  Неготин и остала плаћања. 

 
 
 

Образложење 
 

Комисија за отуђење грађевинског 
земљишта јавној својини општине Неготин је 
дана 04. марта 2020.године одржала јавно 
надметање за отуђење грађевинског земљишта у 
јавној својини Општине Неготин, за к.п.бр. 
4848, К.О.: Рајац, к.п.бр. 1091/6  и  685,  К.О.: 
Кобишница,, по огласу Скупштине општине 
Неготин, број: 463-7/2020-I/07  од  
24.01.2020.године. 

    По наведеном огласу је поднета по једна 
благовремена и потпуна пријава од стране 
следећих лица и то: 
1. За к.п.бр. 4848, К.О.: Рајац пријаву на оглас 

је поднео Миладин Чукљевић из Београда,  
2. За  к.п.бр. 1091/6, К.О.: Кобишница пријаву 

на оглас је поднео Војислав Ђорђевић из 
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Кобишнице, општина Неготин и 
3. За к.п.бр. 685, К.О.: Кобишница пријаву на 

оглас је поднео Илија Килофановић из 
Кобишнице, општина Неготин 

         Након спроведеног поступка јавног 
надметања Комисија је утврдила да су испуњени 
услови за отуђење грађевинског земљишта  за 
к.п.бр. 4848,  К.О.: Рајац, Миладину Чукљевићу 
из Београда, за к.п.бр. 1091/6, К.О.: Кобишница,  
Војиславу Ђорђевићу из Кобишнице, општина 
Неготин и  за к.п.бр. 685, К.О.: Кобишница,  
Илији Килофановићу из Кобишнице, општина 
Неготин по почетној цени отуђења из огласа, јeр 
су једини учесници  јавног надметања                                                                                                                                               
за предметне парцеле прихватили почетну цену 
од 1,53 евра по метру квадратном за к.п.бр. 
4848,  К.О.: Рајац, почетну цену од 5, 08 евра по 
метру квадратном за к.п.бр. 1091/6,  К.О.: 
Кобишница, док је за к.п.бр.685, на јавном 
надметању  најповољнији понуђач био Илија 
Килофановић из Кобишнице, општина Неготин, 
који је понудио цену од 5,09 евра по метру 
квадратном, уз попуст за једнократну исплату 
цене отуђења од 30 %, обзиром да цена отуђења 
износи преко 600.000,00 динара  и умањење за 
уплаћени депозит  од 10 %  за све побројане 
парцеле,  те је одлучено сагласно условима огласа, 
као у ставу 1. и 2. диспозитива.                                                                                                                                                                                                                                                                              
 Записник са јавног надметања после читања 
и прегледа без примедби на ток поступка јавног 
надметања потписали су присутни чланови 
Комисије и учесници јавног надметања. 
          У смислу члана 99. став 14. Закона о 
планирању и изградњи одлучено је као у ставу 3. 
диспозитива.  

Одлучено је као у ставу 4., 5. и 6. 
диспозитива сагласно условима учешћа на јавном 
надметању предвиђених огласом, на које су лица 
којима се земљиште отуђује пристала подносећи 
пријаву на јавно надметање.  
         Обзиром на чињенице утврђене у 
образложењу, одлучено је као у диспозитиву овог 
решења. 
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против 
овог решења не може се изјавити жалба, нити 
водити управни спор, али се може поднети тужба 
надлежном суду за поништај уговора закљученог 
на основу овог решења у року од 8 дана од 
сазнања за закључење уговора, а најкасније у року 
од 30 дана од дана закључења уговора. 
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: Чукљевић Миладину 
из Београда, Савски венац, Вишеградска, бр.29, 
Ђорђевић Војиславу из Кобишнице, општина 
Неготин, Килофановић Илији из Кобишнице, 
општина Неготин  и  архиви. 

  

Број: 463-33/2020-I/07 
21.5.2020. године 
Неготин 
 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

ПРЕДСЕДНИК 
мр Милан Уруковић, с.р.                                                                                                

На основу  члана  32. тачка 20. Закон о 
локалној самоуправи ( “Службени гласник РС", 
бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. 
закон и 47/2018),  члана 40. став 1. тачка 6. и 
члана 65. тачка 25. Статута општине Неготин 
(„Службени лист општине Неготин“, бр. 4/2019), 
Скупштина  општине Неготин, на седници 
одржаној 21.5.2020. године, донела је  
 

 
ОДЛУКУ 

О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ 
ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 

РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА КОМПЛЕКС ХЕМИЈСКЕ 
ИНДУСТРИЈЕ У ПРАХОВУ, КОЈУ ЈЕ 

ДОНЕО ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
НЕГОТИН 

 
Члан 1. 

 
 Потврђује се одлука о изради  измена и 
допуна плана детаљне регулације за комплекс 
хемијске индустрије у Прахову, бр. 350-67/2020-
II/07 од 13.4.2020. године, коју је донео 
Председник општине Неготин. 
 

Члан 2. 
 

 Ову одлуку објавити у „ Службеном 
листу општине Неготин“. 
 
 
Број: 350-83/2020-I/07 
Дана: 21.5.2020. године 
Неготин 

 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
ПРЕДСЕДНИК 

мр Милан Уруковић,с.р. 
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На основу члана  27.  и  30. Закона о 

јавној својини (,,Службени гласник РС”, број: 
72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 -др. закон ,  
108/2016, 113/2017  и  95/2018), члана 3. став 1.  
тачка 3. и став 4. Уредбе о условима 
прибављања и отуђења непокретности 
непосредном погодбом и давања у закуп ствари 
у јавној својини, односно прибављања и 
уступања искоришћавања других имовинских 
права, као и поступцима јавног надметања и 
прикупљања писмених понуда  (,,Службени 
гласник РС”, број: 16/2018), члана 3. став 1. 
тачка 4. и члана 13. Одлуке о прибављању, 
располагању и размени грађевинског земљишта 
у јавној својини општине Неготин (“Службени 
лист општине Неготин”, број: 7/2019) и члана 
40. став 1. тачка 35.  Статута општине Неготин 
(“Службени лист општине Неготин”, број: 
4/2019), Скупштина општине Неготин  на 
седници одржаној 21.5.2020.године,  донела   је  
 

ОДЛУКУ 
О ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У 
ЈАВНУ СВОЈИНУ ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ, РАЗМЕНОМ 
У К.О.: КОВИЛОВО 

 
Члан 1. 

 ПРИБАВЉА СЕ непокретност у јавну 
својину општине Неготин, путем размене 
непосредном погодбом, према процењеној 
тржишној вредности непокретности  и то: 
1 – 1/3 кп.бр. 2774/1, која има укупну површину 
488 м2, земљиште у грађевинском подручју, 
потес „Село“ у Ковилову и 1/3 породичне 
стамбене зграде, укупне површине 140 м2, која 
се налази на предметној парцели, које сe по 
листу непокретности, број: 838, К.О.: Ковилово, 
са наведеним уделима воде као приватна 
својина Мариновић Миодрага из Ковилова,чија 
укупна тржишна вредност износи 538.406,30 
динара. 
 Прибављање је оправдано и 
целисходно, јер су делови наведених 
непопкретности  у фактичком поседу општине 
Неготин, односно у наведеном објекту се налазе 
Дом омладине и амбуланта, а ради усклађивања 
фактичког и правног стања. 

 Општина Неготин није у обавези да 
изврши доплату разлике у вредности 
грађевинског земљишта, које се отуђује из 
општинске својине и непокретности, које се 
прибављају у општинску својину, обзиром да 
постоји посебан интерес, усклађивања 
фактичког и правног стања и пристанак 
прибавиоца грађевинског земљишта у 
општинској својини. 
 

Члан 2.  
ОТУЂУЈЕ СЕ Мариновић Миодрагу из 

Ковилова, општина Неготин, из јавне својине 
општине Неготин, непосредном погодбом, 
разменом следећа непокретност и то: 

 
– 2/3 кп.бр. 2774/2, која има укупну 

површину 243 м2, земљиште у 
грађевинском подручју, потес„Село“ у 
Ковилову и 2/3 помоћне зграде, укупне 
површине 50 м2, која се налази на 
предметној парцели, које сe 
по листу непокретности, број: 838, К.О.: 
Ковилово, са наведеним уделима водe као 
јавна својина општине Неготин, чија је 
укупна тржишна вредност  297.960,00 
динара. 

 
Члан 3.  

 Мариновић Миодраг из Ковилова је 
дужан да са општином Неготин закључи Уговор о 
размени непокретности  по овом основу у року од 
30 дана након ступања на снагу ове Одлуке. У 
противном, ако у том року не приступи и не 
закључи Уговор, сматраће се да је именовани 
одустао од размене непокретности. 
            

Члан 4.  
Уговор из члана 3. ове одлуке 

закључује председник општине или заменик 
председника општине или лице које они 
овласте. 

 
Члан 5. 

 Уговор о прибављању непокретности у 
јавну својину по овом основу закључује се по 
претходно прибављеном мишљењу 
Правобранилаштва општине Неготин.  
 

Члан 6. 
 Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у “Службеном листу општине 
Неготин”. 
 
Број: 464-12/2020-I/07 
21.5.2020. године 
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Неготин 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
ПРЕДСЕДНИК 

мр Милан Уруковић, с.р. 
 
 

На основу члана 50. став  1.  и 2. Закона о 
предшколском васпитању и образовању 
(„Сл.гласник РС, бр. 18/2010, 101/2017, 113/2017 - 
др. закон, 95/2018 - др. закон, 10/2019 и 86/2019 - 
др. закон) и члана 40. тачка 11.  и  69. Статута 
општине Неготин („Сл. лист општине 
Неготин“,бр.4/2019), Скупштина општине 
Неготин на седници одржаној дана21.5.2020. 
године, донела  је 
 
 
 

ОДЛУКУ 
О ОСЛОБАЂАЊУ  РОДИТЕЉА, ОДНОСНО 

ДРУГИХ ЗАКОНСКИХ ЗАСТУПНИКА ДЕЦЕ,  
ПЛАЋАЊА УСЛУГА ПРЕДШКОЛСКЕ 

УСТАНОВА   „ ПЧЕЛИЦА“ НЕГОТИН, ЗА 
ПЕРИОД ОД 16.3.2020. – 10.5.2020. ГОДИНЕ 

 
 

Члан 1. 
 

Ослобађају се плаћања услуга 
Предшколске установе „ Пчелица“ Неготин, 
родитељи, односно други законски заступници 
деце, за период 16.3.2020. до 10.5.2020. године. 

 
Члан 2. 

 
 Родитељи, односно други законски 
заступници деце, која неће користити услуге 
Предшколске установе Пчелица“ Неготин, ни од 
11.5.2020. године, плаћаће 50%  од цене коју 
иначе  плаћају, све до почетка коришћења услуга 
ове Установе. 
 

 
Члан 3. 

 
 Ову одлуку објавити у „ Службеном 
листу општине Неготин“. 
 
 
Број: 380-2/2020-I/07 
21.5.2020. године 
Неготин 

 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

ПРЕДСЕДНИК, 
мр Милан Уруковић, с.р. 

 
 
 
 

 На основу члана 60.став 2, 3 и 4. Закона о 
пољопривредном земљишту  („Сл. гласник РС“, 
број 62/2006, 65/2008-др закон, 69/08, 41/2009, 
112/2015, 80/2017 и 95/2018 - др. закон) и члана 
40. тачка 29. Статута општине Неготин ( „ Сл. 
лист општине Неготин, бр.4/2019), по 
прибављеној сагласности Министарства 
пољопривреде, шумарства и водопривреде, број: 
320-51-3238/2020-14 од 14.5.2020. године, 
Скупштина општине Неготин, на седници 
одржаној дана 21.5.2020. године,  донела   је 
 

ОДЛУКУ 
О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА 
ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА 
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА ЗА 
ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

 ЗА 2020. ГОДИНУ 
 

Члан 1. 
 УСВАЈА СЕ Годишњи програм 
заштите, уређење и коришћења 
пољопривредног земљишта за територију 
општине Неготин за 2020. годину, на који је 
дало сагласност Министарство пољопривреде, 
шумарства и водопривреде- Управа за 
пољопривредно земљиште, број: 320-51-
3238/2020-14 од 14.05.2020. године.  
 

Члан 2. 
 Овим Програмом уређује се врста и 
обим радова које треба извршити у периоду за 
који се Програм доноси, динамика извођења 
радова и улагање средстава. 
 

Члан 3. 
 Саставни део ове Одлуке је Годишњи 
програм заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта за територију 
општине Неготин за 2020. годину, који ће се 
објавити у „Службеном листу општине 
Неготин“ и  на сајту општине Неготин. 

 
Члан 4. 

 Ова Одлука ступа на снагу наредног 
дана од дана објављивања у „ Службеном листу 
општине Неготин“. 
 

Број: 320-60/2020-I/07 
21.5.2020. године 
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Неготин 

 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
ПРЕДСЕДНИК 

мр Милан Уруковић,с.р. 
На основу члана 40. тачке 49. и 69. Статута 

општине Неготин ( „Сл. лист општине Неготин“, 
бр. 4/2019), а у вези члана 61., 62., 64. и 64а Закона 
о пољопривредном земљишту ( „Сл. гласник РС“ , 
бр. 62/2006, 65/2008-др. закон, 41/2009,112/2015, 
80/2017 и 95/2018-др.закон)  Скупштина општине 
Неготин, на седници одржаној 21.5.2020.године,  
донела  је:  
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 

СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНОГ 
НАДМЕТАЊА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И 

КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ 
ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА 

ТЕРИТОРИЈИ 
ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

 
I 
 

 ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за спровођење 
поступка јавног надметања за давање у закуп и 
коришћење пољопривредног земљишта у државној 
својини на територији општине Неготин. 
 

II 
 

 Комисија се састоји од председника и 6 чланова. 
 
Председник Комисије, 
Живојин Марковић, дипл.правник 
 
Чланови Комисије: 
1.Мирјана Баланесковић, струковни инжењер 
геодезије-специјалиста, 
2. Владица Гавриловић, дипл.инж.пољопривреде, 
3.Владимир Станковић, инж. заштите животне 
средине, 
4. Драган Радосављевић, дипл.инж.пољопривреде, 
5. Обрен Николић, пољопривредник 
6. Велимир Јоновић, пољопривредник. 
 
  Председник и чланови Комисије именују се на 
период од 4 године. 

 
III 

 
 Задатак Комисије је: 
 

 давање предлога председнику општине 
Неготин за доношење Одлуке о давању на 
коришћење без плаћања накнаде пољопривредног 
земљишта у државној својини на територији 
општине Неготин; 
 
 
 давање предлога председнику општине 
Неготин за доношење Одлуке о давању у закуп 
пољопривредног земљишта у државној својини по 
основу права пречег закупа на територији општине 
Неготин; 
 давање предлога председнику општине 
Неготин за доношење Одлуке о давању на 
коришћење јавним надметањем по почетној цени 
од 0 динара на територији општине Неготин; 
 спровођење поступка давања у закуп 
пољопривредног земљишта у државној својини по 
основу јавног надметања, вођење записника и 
давање предлога председнику општине Неготин за 
доношење Одлуке о давању у закуп 
пољопривредног земљишта у државној својини на 
територији општине Неготин;  
 прикупљање неопходне документације и 
утврђивање висине накнаде за бесправно 
коришћење пољопривредног земљишта у државној 
својини, а у циљу реализације вансудских 
поравнања на територији општине Неготин. 

 
IV  

 
 Стручне послове за прикупљање 
потребне документације ради давања у закуп 
пољопривредног земљишта у државној својини, 
организационе и административне послове за 
Комисију врши Одељење за друштвене 
делатности, привреду и развој Општинске управе 
општине Неготин. 
 

V 
 

Ово решење објавити у „Службеном 
листу општине Неготин“. 
 

 
Број: 320-61/2020-I/07 
21.5.2020. године 
Неготин 

 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
ПРЕДСЕДНИК, 

мр Милан Уруковић, с.р. 
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На основу члана 99. став 12.,  члана 100. 
став 1. тачка 1. Закона о планирању и изградњи 
(,,Службени гласник РС” бр. 72/2009, 81/200-
исправка, 64/2010 – Одлука УС, 24/2011, 121/2012, 
42/2013 – Одлука УС, 50/2013– Одлука УС, 
98/2013-Oдлука УС и 132/2014, 145/2014, 83/2018, 
31/2019, 37/2019 - др. закон и 9/2020),члана  7. 
став 1. тачка 2), члана 8. став 3. и члана 20. став 1. 
тачка 2) Уредбе о условима, начину и поступку 
под којим се грађевинско земљиште у јавној 
својини може отуђити или дати у закуп по цени 
мањој од тржишне цене, односно закупнине или 
без накнаде,  као и услове, начин и поступак 
размене непокретности (,,Службени гласник РС” 
бр. 61/2015, 88/2015, 46/2017 и 30/2018), члана 3. 
став 1. тачка 2. подтачка 2. Одлуке о прибављању, 
располагању и размени грађевинског земљишта у 
јавној својини општине Неготин (“Службени лист 
општине Неготин”, број: 7/2019)  и члана 40. став 
1. тачка 35.  Статута општине Неготин 
(“Службени лист општине Неготин”, број: 
4/2019), Скупштина општине Неготин  на седници 
одржаној 21.5.2020.године,  донела је  
 

РЕШЕЊЕ 
О МЕЂУСОБНОМ РАСПОЛАГАЊУ 

ИЗМЕЂУ ВЛАСНИКА ГРАЂЕВИНСКОГ 
ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ 

 
 

Покреће се поступак преноса непосредном 
погодбом и без накнаде: 
1) права јавне својине Општине Неготин у јавну 
својину Републике Србије на: 
 

1. уделу 442/783  на грађевинском 
земљишту површине 783m2 на к.п.бр. 13055 у 
К.О.:Неготин; 
2. уделу 443/784  на грађевинском 
земљишту површине 784m2 на к.п.бр. 13056 у 
К.О.:Неготин; 

 
2) права јавне својине Републике Србије у јавну 
својину Општине Неготин на: 
 

1. уделу 679/1560  на грађевинском 
земљишту површине 679m2 на к.п.бр. 13053 у 
К.О.:Неготин; 

2. уделу 232/533  на грађевинском 
земљишту површине 533m2 на к.п.бр. 13054 у 
К.О.:Неготин. 

 
Преснос из става 1. тачка 1) врши се у сврху 
изгадње ватрогасног дома као објекта за потребе 
обављања послова из надлежности Министарства 
унутрашњих послова Републике Србије. 
Пренос из става 1. тачка 2) врши се у сврху 
изградње паркиралишта на к.п.бр. 13054 у К.О.: 
Неготин, а на к.п.бр. 13053 у К.О.: Неготин у 
сврху привлачења инвеститора и економског 
опоравка Општине Неготин. 
Овлашћује се председник општине Неготин да на 
основу овог решења поднесе захтев Републичкој 
дирекцији за имовину за подношење предлога 
Влади Репбулике Србије .  
Решење ступа на снагу даном доношења, а 
објављује се у “Службеном листу општине 
Неготин”. 

 
Образложење 

 
Министарство унтурашњих послова, Сектор за 
ванредне ситуације својим актом 09 борј: 404-
2508/19 од 04.03.2020.године се обратио захтевом 
за пренос права јавне својине Општине Неготин у 
јавну својину Републике Србије на: 
 

1. уделу 442/783  на грађевинском 
земљишту површине 783m2 на к.п.бр. 13055 у 
К.О.:Неготин; 
2. уделу 443/784  на грађевинском 
земљишту површине 784m2 на к.п.бр. 13056 у 
К.О.:Неготин; 

у сврху изгадње ватрогасног дома  чиме би се 
омогућили услови за ефикасније реаговање 
ватрогасно спасилачких јединица у ванредним 
ситуацијама на територији општине Неготин. 
Општина Неготин налази да је захтев 
Министарства унтурашњих послова оправдан и 
целисходан, јер се остварује материјални услови 
за бољу организацију послова на спровођењу мера 
заштите од пожара на територији Општине 
Неготин и уопште бољи услови за ефикасно 
вршење законом утврђених права и дужности 
Репбулике Србије и Општине Неготин у систему 
заштите од пожара. 
Према подацима Регистра мера и подстицаја 
регионалног развоја према степену развијености 
јединица локалних самоуправа Општина Неготин 
припада трећој групи недовољно развијених 
јединица локалних самоуправа чији је степен 
развијености у распону од 60% до 80% 
републичког просека, тако да је прибављање  
непокретности из става 1. тачка 2) диспозитива у 
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јавну својину Општине Неготин  оправдано и 
целисходно, јер се остварује интерес Општине 
Неготин, а који се огледа у привлачењу 
инвеститора и економском опоравку и напретку 
Општине Неготин. 
 
 

Правни основ за доношење ове Одлуке 
садржан је у члану 99. став 12.,  члана 100. став 1. 
тачка 1.Закона о планирању и изградњи 
(,,Службени гласник РС” бр. 72/2009, 81/200-
исправка, 64/2010 – Одлука УС, 24/2011, 121/2012, 
42/2013 – Одлука УС, 50/2013– Одлука УС, 
98/2013-Oдлука УС и 132/2014, 145/2014, 83/2018, 
31/2019, 37/2019 - др. закон и 9/2020),члану  7. 
став 1. тачка 2), члану 8. став 3. и члану 20. став 1. 
тачка 2) Уредбе о условима, начину и поступку 
под којим се грађевинско земљиште у јавној 
својини може отуђити или дати у закуп по цени 
мањој од тржишне цене, односно закупнине или 
без накнаде,  као и услове, начин и поступак 
размене непокретности (,,Службени гласник РС” 
бр. 61/2015, 88/2015, 46/2017 и 30/2018), члану 3. 
став 1. тачка 2. подтачка 2. Одлуке о прибављању, 
располагању и размени грађевинског земљишта у 
јавној својини општине Неготин (“Службени лист 
општине Неготин”, број: 7/2019)  и члану 40. став 
1. тачка 35.  Статута општине Неготин 
(“Службени лист општине Неготин”, број: 
4/2019). 

Закон о планирању и изградњи, члан 99. став 
12. уређује да се грађевинско земљиште из 
државне својине може отуђити без накнаде у 
случају међусобног располагања између власника 
грађевинског земљишта у јавној својини, а у 
члану 100. став 1. тачка 1) да се грађевинско 
земљиште у јавној својини може отуђити 
непосредном погодбом у случајуизградње 
објеката за потребе обављања послова из 
надлежности државних органа. 

Уредба о условима, начину и поступку под 
којим се грађевинско земљиште у јавној својини 
може отуђити или дати у закуп по цени мањој од 
тржишне цене, односно закупнине или без 
накнаде,  као и услове, начин и поступак размене 
непокретности, члан 8. став 3. уређује да захтев за 
међусобно располагање између власника 
грађевинског земљишта у јавној својини садржи 
образложење о основаности располагања, а члан 
20. став 1. тачка 2) уредбе да се не доставља 
елаборат оправданости, а чланом 7. став. 1. тачка 
2) да се може отуђити ради изградње објеката за 
потребе обављања послова из надлежности 
државних органа. 

Одлука о прибављању, располагању и 
размени грађевинског земљишта у јавној својини 

општине Неготин, члан 3. став 1. тачка 2. 
подтачка 2. уређује да је Скупштина општине 
Неготин надлежан орган за одлучивање о 
прибављању грађевинског земљишта без накнаде 
у случају међусобног располагања између 
власника грађевинског земљишта у јавној својини 
. 

 
Чланом 40. став 1. тачка 35. Статута општине 

Неготин (“Службени лист општине Неготин”, бр. 
4/2019) прописано је да Скупштина општине, у 
складу са Законом одлучује о прибављању и 
отуђењу непокретности у јавној својини Општине. 
Обзиром на разлоге наведене у образложењу 
доноси се решење као у диспозитиву. 

 
 

Број: 463-34/2020-I/07 
21.5.2020. године 
Неготин 

 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
ПРЕДСЕДНИК, 

мр Милан Уруковић, с.р. 
 
 
 

На основу члана 29. став 1. тачка 3. и 
члана 42.  Закона о смањењу ризика од катастрофа 
и управљању ванредним ситуацијама  
(„Сл.гласник РС“, број 87/2018), члана 10. Уредбе 
о саставу и начину рада штабова за ванредне 
ситуације  („Сл. гласник РС“, бр.98/2010), члана 
32. тачка 20. Закона о локалној самоуправи 
(„Сл.гласник РС“, број 129/2007 , 83/2014-
др.закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018 ) и члана 
40. тачка 40. Статута општине Неготин 
(„Службени лист општине Неготин“ број 4/2019) 
Скупштина општине Неготин, на седници 
одржаној 21.5.2020. године,  доноси     

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗМЕНИ  И ДОПУНИ РЕШЕЊА О 

ОБРАЗОВАЊУ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ 
СИТУАЦИЈЕ ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ 

НЕГОТИН 
 
I 
 

 У Решењу о образовању Штаба за 
ванредне ситуације за територију општине 
Неготин („Сл. лист општине Неготин“, бр. 3/2017, 
7/2018, 21/2018, 31/2018  и 14/2019), тачка I мења 
се и гласи: 
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„ОБРАЗУЈЕ СЕ Штаб за ванредне 
ситуације за територију општине Неготин (у 
даљем тексту: Општински штаб),  у следећем 
саставу: 

- Командант: 
Владимир Величковић, председник 
општине Неготин, 
 
- заменик команданта: 
Богдан Гугић, заменик председника 
општине Неготин, 
 
- начелник: 
Зоран Траиловић, руководилац групе за 
планирање и оперативне послове  

цивилне заштите МУП-а Републике Србије, 
Одељење Бор, 

 
- чланови:  
1.  мр Милан Уруковић, председник 
Скупштине општине Неготин, 
2.  др Зоран Пуслојић, члан Општинског 
већа, послови из области здравства  

и здравствене заштите, 
3.  Милош Гагић, члан Општинског већа, 
послови из области социјалне  

политике, 
             4. Драган Радосављевић, члан 
Општинског већа, послови из области 
пољопривреде, 

 5. Зорица Мијушковић, начелник 
Општинске управе општине Неготин, 
               6.Љиљана Лицуловић, руководилац 
Одељења за буџет, финансије и локалну пореску 
администрацију, 
 7.  Слободан Дијановић, запослени у 
Општинској управи општине Неготин , 
 8.   Горан Лепојевић, руководилац 
Одељења за инспекцијске послове, 
 9.   Фрања Пластић, саобраћајни 
инспектор, 
 10. Видосава Пауновић, в.д. директора 
Здравственог центра Неготин, 
 11. Драган Мијуцић, извршни директор 
ЈКП „Бадњево“ Неготин, 
 12. Веселин Лукић, представник ЈП 
„Србијаводе“ РЈ Неготин, 
 13. Коста Стојановић, начелник 
Полицијске станице Неготин, 
 14. Часлав Мијуцић, руководилац 
техничких  услуга ЕПС „Дистрибуција“ Д.О.О. 
Београд, огранак „Електротимок“ Зајечар – Погон 
Неготин, 
 15. Александар Транић, командир 
Ватрогасно – спасилачке јединице Неготин, 
Одељење за ванредне ситуације Бор, 

 16. Раде Живановић, референт 
Kанцеларија Министарства одбране Неготин, 
 17. Љуба Маринковић,секретар 
Општинске организације Црвеног крста Неготин, 
            18.   Горан Јовановић, представник ХЕ 
Ђердап II Неготин, 

19. Давор Прашчевић, представник 
Команде за развој Тимочке бригаде задужен за 
цивилно војну сарадњу, 

20. Бранко Марковић, заменик директора 
друштва за корпоративне послове- представник 
ПД „ Еликсир“ Прахово, 

21.  Љубиша Дејановић, запослени у 
Општинској управи општине Неготин на 
административно-техничким пословима, 

22.  Бранислав Шуцић, запослени у 
Општинској управи општине Неготин на 
пословима у области заштите и безбедности 
здравља на раду, заштите и спасавања у 
ванредним ситуацијама и послови планирања 
одбране. 
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Ово Решење објавити у „Службеном 
листу општине Неготин“. 
 
Број: 870-38/2020-I/07 
Дана: 21.5.2020. године 
Неготин 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
ПРЕДСЕДНИК, 

мр Милан Уруковић,с.р. 
 

 
На основу члана 69. Став 1. Тачка 8. 

Статута општине Неготин („Службени лист 
општине Неготин“, бр. 4/2019), члана 4. Одлуке о 
приступању изради оперативног плана одбране од 
поплава на територији општине Неготин за воде II 
реда („Службени лист општине Неготин", 
бр.7/2012) и члана 25. Пословника о раду 
Општинског већа општине Неготин („Службени 
лист општине Неготин", бр.23/2008 и 35/2014), 
Општинско веће општине Неготин, на седници 
одржаној 18.05.2020. године, доноси 

 
 

 О  Д  Л  У  К  У  
 о усвајању Оперативног плана одбране од 

поплава вода II реда за 2020. 
годину на територији општине Неготин 

 
  Члан 1.  
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 УСВАЈА СЕ Оперативни план одбране 
од поплава вода  II реда за 2020. годину на 
територији општине Неготин, на који је мишљење 
дало ЈВП „Србијаводе“ ВПЦ „Сава-Дунав“ Нови 
Београд, Радна јединица „Неготин“ у Неготину, 
бр. 2507/1 од  20.03.2020. године.  
 

 Члан 2. 
  
 Саставни део ове Одлуке је Оперативни 
план одбране од поплава за воде II реда за 2020. 
годину на територији општине Неготин.   
 

 Члан 3. 
 
 Одлуку објавити у "Службеном листу 
општине Неготин". 
 
 
Број: 325-11/2020-III/07 
18.05.2020. године 
Н е г о т и н 
 
 
 
 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

            П Р Е Д С Е Д Н И К 
       Владимир Величковић, дипл.педагог 

физичке културе, с.р. 
 
 

Оперативни план одбране од поплава вода II 
реда за 2020.годину на територији општине 
Неготин налази се на диску. 
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