
Број 13  Страна 1487                      „Службени лист општине Неготин“                         16.08.2021. 

На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“,број: 54/2009, 73/2010, 101/2010, 
101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон,103/2015, 99/2016, 113/2017, 
95/2018, 31/2019,72/2019 и 149/2020) и члана 15. Одлуке о буџету општине Неготин за 2021. годину  (“Сл. лист 
општине Неготин”, број: 19/2020 и 10/2021),  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 2021.годину (“Сл. лист општине Неготин”, 
број: 19/2020 и 10/2021), у разделу 5- Општинска управа, програм 15-опште услуге локалне  самоуправе 0602, 
програмска активност – текућа буџетска резерва 0009, функција 160 – опште јавне услуге некласификоване на 
другом месту, позиција 92, економска класификација 499100 – средства резерве – текућа резерва,одобравају се 
средства у износу од   400.000,00 динара Неготинској гимназији Неготин. 
   

II 
 Средства из става 1. овог решења распоређују се у оквиру раздела 5, програма  10 – средње  образовање  и 
васпитање 2003, програмске активности – функционисање средњих школа 2003-0001, функције 920 – средње 
образовање,  на позицији 165, економска класификација 463100- текући трансфери осталим нивоима власти, код 
корисника економска класификација 512200-административна опрема,у износу од 240.000,00 динара за набавку 
климе и економска класификација 512600-опрема за образовање,науку,културу и спорт, у износу од 160.000,00 
динара, за набавку пројектора ,на основу захтева Неготинске  гимназије Неготин , број:401-329/2021-II/04 од 
06.08.2021. године.  

    
III 

             О извршењу овог решења стараће се Одељење за буџет, финансије и локалну пореску администрацију. 
 

IV 
 Решење  објавити у „Службеном листу општине Неготин“. 
 
                        

О б р а з л о ж е њ е 
 

На   основу  захтева Неготинске  гимназије  Неготин, број:401-329/2021-II/04 од 06.08.2021. године   и  
Обавештења  председника  oпштине о доношењу решења из текуће  резерве за 2021. годину, број:401-329/2021-
IV/04 од 06.08.2021. године за одобравањем додатних средстава за редован рад  Неготинске  гимназије   Неготин 
,одобравају се додатна средства у износу од  400.000,00  динара из текуће резерве. 

Одлуком о буџету општине Неготин за 2021.годину („Сл. лист општине Неготин“, број: 19/2020 и 10/2021), 
у разделу 5, програму  10 – средње  образовање  и васпитање 2003, програмској активности – функционисање 
средњих школа 2003-0001, функцији  920 – средње образовање,  позицији 165, економској класификацији 463100- 
текући трансфери осталим нивоима власти, код корисника економској класификацији на четвртом нивоу 512200-
административна опрема,за набавку климе и 512600-опрема за образовање,науку,културу и спорт, за набавку 
пројектора,нису планирана   средства у 2021. години. 

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

буџет, финансије и локалну пореску администрацију и архиви Општинске управе општине Неготин.   
 
 
 
Број: 401-329/2021-II/04                  
Дана: 06.08.2021. године                                                              
Н е г о т и н 

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

 
              
 



16.08.2021.                              „Службени лист општине Неготин“                   Број  13 страна 1488 

 
 

      На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“,број: 54/2009, 73/2010, 101/2010, 
101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон,103/2015, 99/2016, 113/2017, 
95/2018, 31/2019,72/2019 и 149/2020) и члана 15. Одлуке о буџету општине Неготин за 2021. годину  (“Сл. лист 
општине Неготин”, број: 19/2020 и 10/2021),  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 2021.годину (“Сл. лист општине 
Неготин”, број: 19/2020 и 10/2021), у разделу 5- Општинска управа, програм 15-опште услуге локалне  самоуправе 
0602, програмска активност – текућа буџетска резерва 0009, функција 160 – опште јавне услуге некласификоване на 
другом месту, позиција 92, економска класификација 499100 – средства резерве – текућа резерва, одобравају се 
средства у износу од 300.000,00 динара Основној школи „Јован Јовановић Змај”   Јабуковац. 

 
II 

 Средства из става 1. овог решења распоређују се у оквиру раздела 5, програма  9 – основно образовање  и 
васпитање 2002, програмске активности – функционисање основних школа 2002-0001, функције 912 – основно 
образовање,  на позицији 164, економска класификација 463100- текући трансфери осталим нивоима власти, код 
корисника економска класификација 512900-опрема за производњу,моторна,непокретна и немоторна опрема у 
износу од 300.000,00 динара,по захтеву број: 401-345/2021-II/04 од 09.08.2021.године. 

    
III 

             О извршењу овог решења стараће се Одељење за буџет, финансије и локалну пореску администрацију. 
 

IV 
 Решење  објавити у „Службеном листу општине Неготин“. 
 
                        

О б р а з л о ж е њ е 
 

На   основу  захтева  основне школе „Јован Јовановић Змај”   Јабуковац  ,број:401-345/2021-II/04 од 
09.08.2021.године и Обавештења  председника  oпштине о доношењу решења из текуће  резерве за 2021. годину, 
број: 401-345/2021-IV/04 од 09.08.2021. године,одобравају се додатна средства у износу од 300.000,00 динара из 
текуће резерве. 

Одлуком о буџету општине Неготин за 2021.годину (“Сл. лист општине Неготин”, број: 19/2020 и 10/2021), 
у разделу 5, програму  9 – основно образовање и васпитање 2002, програмској активности – функционисање 
основних школа 2002-0001, функцији  912 – основно образовање, позицији 164, економској класификацији 463100- 
текући трансфери осталим нивоима власти, код корисника  економској класификацији на четвртом нивоу 512900-
опрема за производњу,моторна,непокретна и немоторна опрема , нису планирана довољна финансијска средства у 
2021. години  за  набавку трактора- косилице. 

Из тог разлога и на основу свега напред наведеног, одлучено је као у диспозитиву  решења. 
Решење доставити: Основној школи  „Јован Јовановић Змај”   Јабуковац, Управи за трезор Експозитури 

Неготин, Одељењу за буџет, финансије и локалну пореску администрацију и архиви Општинске управе општине 
Неготин.   
 
 
Број: 401-345/2021-II/04                  
Дана: 09.08.2021. године                                                              
Н е г о т и н 
 

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

 
 



Број 13  Страна 1489                      „Службени лист општине Неготин“                         16.08.2021. 

 
 

На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“,број: 54/2009, 73/2010, 101/2010, 
101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон,103/2015, 99/2016, 113/2017, 
95/2018, 31/2019,72/2019 и 149/2020) и члана 15. Одлуке о буџету општине Неготин за 2021. годину  (“Сл. лист 
општине Неготин”, број: 19/2020 и 10/2021),  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 2021.годину (“Сл. лист општине Неготин”, 
број: 19/2020 и 10/2021), у разделу 5- Општинска управа, програм 15-опште услуге локалне  самоуправе 0602, 
програмска активност – текућа буџетска резерва 0009, функција 160 – опште јавне услуге некласификоване на 
другом месту, позиција 92, економска класификација 499100 – средства резерве – текућа резерва, одобравају се 
средства у износу од 300.000,00 динара Основној школи „Хајдук Вељко”   Штубик. 

 
II 

 Средства из става 1. овог решења распоређују се у оквиру раздела 5, програма  9 – основно образовање  и 
васпитање 2002, програмске активности – функционисање основних школа 2002-0001, функције 912 – основно 
образовање,  на позицији 164, економска класификација 463100- текући трансфери осталим нивоима власти, код 
корисника економска класификација 512900-опрема за производњу,моторна,непокретна и немоторна опрема у 
износу од 300.000,00 динара,по захтеву број: 401-344/2021-II/04 од 09.08.2021.године. 

    
III 

             О извршењу овог решења стараће се Одељење за буџет, финансије и локалну пореску администрацију. 
 

IV 
 Решење  објавити у „Службеном листу општине Неготин“. 
 
                        

О б р а з л о ж е њ е 
 

На   основу  захтева  основне школе „Хајдук Вељко”   Штубик ,број:401-344/2021-II/04 од 09.08.2021.године 
и Обавештења  председника  oпштине о доношењу решења из текуће  резерве за 2021. годину, број: 401-344/2021-
IV/04 од 09.08.2021. године,одобравају се додатна средства у износу од 300.000,00 динара из текуће резерве. 

Одлуком о буџету општине Неготин за 2021.годину (“Сл. лист општине Неготин”, број: 19/2020 и 10/2021), 
у разделу 5, програму  9 – основно образовање и васпитање 2002, програмској активности – функционисање 
основних школа 2002-0001, функцији  912 – основно образовање, позицији 164, економској класификацији 463100- 
текући трансфери осталим нивоима власти, код корисника  економској класификацији на четвртом нивоу 512900-
опрема за производњу,моторна,непокретна и немоторна опрема , нису планирана довољна финансијска средства у 
2021. години  за  набавку трактора- косилице. 

Из тог разлога и на основу свега напред наведеног, одлучено је као у диспозитиву  решења. 
Решење доставити: Основној школи  „Хајдук Вељко”   Штубик, Управи за трезор Експозитури Неготин, 

Одељењу за буџет, финансије и локалну пореску администрацију и архиви Општинске управе општине Неготин.   
 
 
 
Број: 401-344/2021-II/04                  
Дана: 09.08.2021. године                                                              
Н е г о т и н 

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

 
 
 
 
 



16.08.2021.                              „Службени лист општине Неготин“                   Број  13 страна 1490 

 
 

На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“,број: 54/2009, 73/2010, 101/2010, 
101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон,103/2015, 99/2016, 113/2017, 
95/2018, 31/2019,72/2019 и 149/2020) и члана 15. Одлуке о буџету општине Неготин за 2021. годину  (“Сл. лист 
општине Неготин”, број: 19/2020 и 10/2021),  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 2021.годину (“Сл. лист општине Неготин”, 
број: 19/2020 и 10/2021), у разделу 5- Општинска управа, програм 15-опште услуге локалне  самоуправе 0602, 
програмска активност – текућа буџетска резерва 0009, функција 160 – опште јавне услуге некласификоване на 
другом месту, позиција 92, економска класификација 499100 – средства резерве – текућа резерва, одобравају се 
средства у износу од 300.000,00 динара Основној школи „Вук Караџић”       Неготин. 

 
II 

 Средства из става 1. овог решења распоређују се у оквиру раздела 5, програма  9 – основно образовање  и 
васпитање 2002, програмске активности – функционисање основних школа 2002-0001, функције 912 – основно 
образовање,  на позицији 164, економска класификација 463100- текући трансфери осталим нивоима власти, код 
корисника економска класификација 512200-административна опрема износ од 250.000,00 динара и 512600-опрема 
за образовање,науку,културу и спорт износ од 50.000,00 динара,по захтеву број: 401-343/2021-II/04 од 
09.08.2021.године. 

    
III 

             О извршењу овог решења стараће се Одељење за буџет, финансије и локалну пореску администрацију. 
 

IV 
 Решење  објавити у „Службеном листу општине Неготин“. 
 
                        

О б р а з л о ж е њ е 
 

На   основу  захтева  основне школе „Вук Караџић” Неготин,број:401-343/2021-II/04 од 09.08.2021.године и 
Обавештења  председника  oпштине о доношењу решења из текуће  резерве за 2021. годину, број: 401-343/2021-
IV/04 од 09.08.2021. године,одобравају се додатна средства у износу од 300.000,00 динара из текуће резерве. 

Одлуком о буџету општине Неготин за 2021.годину (“Сл. лист општине Неготин”, број: 19/2020 и 10/2021), 
у разделу 5, програму  9 – основно образовање и васпитање 2002, програмској активности – функционисање 
основних школа 2002-0001, функцији  912 – основно образовање, позицији 164, економској класификацији 463100- 
текући трансфери осталим нивоима власти, код корисника  економској класификацији на четвртом нивоу 512200-
административна опрема и 512600-опрема за образовање,науку,културу и спорт, нису планирана довољна 
финансијска средства у 2021. години    за  набавку  лап топа, ђачких столова и столица и  три беле табле са 
геометријским прибором. 

Из тог разлога и на основу свега напред наведеног, одлучено је као у диспозитиву  решења. 
Решење доставити: Основној школи „Вук Караџић”Неготин, Управи за трезор Експозитури Неготин, 

Одељењу за буџет, финансије и локалну пореску администрацију и архиви Општинске управе општине Неготин.   
 
 
 
Број: 401-343/2021-II/04                  
Дана: 09.08.2021. године                                                              
Н е г о т и н 

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

 
 



Број 13  Страна 1491                      „Службени лист општине Неготин“                         16.08.2021. 

 
 
 
На основу члана 15. став 1. тачка 2. Закона о локалним изборима ( "Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 34/2010 - 

одлука УС, 54/2011, 12/2020, 16/2020 - аутентично тумачење и 68/2020), Изборна комисија општине Неготин, на 
седници одржаној дана 13.08.2021.године, донела  је 

 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА НАЗИВА И АДРЕСА ПОЈЕДИНИХ БИРАЧКИХ МЕСТА   НА 

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
 
 

1. Овим Решењем врши се измена и допуна назива и адреса за следећа бирачка места на територији општине 
Неготин и то: 
- на бирачком месту 1 - Неготин 1 мења се назив бирачког места, тако да сада гласи:  ОШ “ ВЕРА 

РАДОСАВЉЕВИЋ” ( хол испред школске тпезарије ), као и адреса која сада гласи: НЕГОТИН, 
ЈОВАНА ЈОВАНОВИЋА ЗМАЈА БР. 1 

- на бирачком месту 2 - Неготин 2 а се назив бирачког места, тако да сада гласи:  ОШ “ ВЕРА 
РАДОСАВЉЕВИЋ” ( главни хол школе ), као и адреса која сада гласи: НЕГОТИН, ЈОВАНА 
ЈОВАНОВИЋА ЗМАЈА БР.1 

- на бирачком месту 5 - Неготин 5 мења се назив бирачког места, тако да сада гласи: АУТОБУСКА 
СТАНИЦА ДЕНЗОР,  као и адреса која сада гласи: НЕГОТИН, 12. СЕПТЕМБРА БР. 51А 

- на бирачком месту 8 - Неготин 8 мења се назив бирачког места, тако да сада гласи: ТЕХНИЧКА 
ШКОЛА-ШКОЛСКА ТРПЕЗАРИЈА,  као и адреса која сада гласи: НЕГОТИН, УЛ. МИОМИРА 
РАДОСАВЉЕВИЋА ПИКИЈА БР.  9 

- на бирачком месту 9 -  Неготин 9 мења се назив бирачког места, тако да сада гласи: ПЕДАГОШКА 
АКАДЕМИЈА – УЧИОНИЦА БР. 3А, као и адреса а гласи: НЕГОТИН, УЛ. ТРГ ЂОРЂА 
СТАНОЈЕВИЋА БР. 11 

- на бирачком месту 10 -  Неготин 10 мења се адреса која сада гласи: НЕГОТИН, УЛ. МИОМИРА 
РАДОАСАВЉЕВИЋА ПИКИЈА БР. 9 

- на бирачком месту 12 - Неготин 12 мења се назив бирачког места, тако да сада гласи: ПЕДАГОШКА 
АКАДЕМИЈА – УЧИОНИЦА БР.7, као и адреса која сада гласи: НЕГОТИН, УЛ. ТРГ ЂОРЂА 
СТАНОЈЕВИЋА БР. 11 

- на бирачком месту 13 - Неготин 13 мења се назив бирачког места, тако да сада гласи: ОШ “ВУК 
КАРАЏИЋ” - УЧИОНИЦА БР.6, као и адреса која сада гласи: НЕГОТИН, УЛ. ЛОЛЕ РИБАРА БР. 1 

- на бирачком месту 14 - Неготин 14 мења се назив бирачког места, тако да сада гласи: ОШ “БРАНКО 
РАДИЧЕВИЋ” - учионица бр. 10 

- на бирачком месту 37 – КОБИШНИЦА 2 мења се назив бирачког места, тако да сада гласи: ДОМ 
КУЛТУРЕ – КЛУБ АКТИВНИХ МЕШТАНА 

- на бирачком месту 50 – ПРАХОВО 1 мења се назив бирачког места, тако да сада гласи: ДОМ 
КУЛТУРЕ – МОТО КЛУБ 

  
 

2. Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине Неготин“.  
 

У Неготину, дана 13.08.2021.године 
Број:013- 2/2021-2 

 
                                                                      ИЗБОРНА КОМИСИЈА  ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

                                                                ПРЕДСЕДНИК 
                                                                        Јасна Лазић Радосављевић, дипл.правник,с.р. 
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На основу члана 15. став 1. тачка 2. Закона о локалним изборима ( "Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 34/2010 - 
одлука УС, 54/2011, 12/2020, 16/2020 - аутентично тумачење и 68/2020), Изборна комисија општине Неготин, на 
седници одржаној дана 13.08.2021.године, донела  је 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О ИЗМЕНИ ПОДРУЧЈА КОЈЕ ОБУХВАТАЈУ БИРАЧКА МЕСТА НЕГОТИН 10 И НЕГОТИН 11  

 
 

3. Овим Решењем врши се измена подручја које обухватају бирачка места Неготин 10 и Неготин 11и то тако 
што се 21 улица издвајају из бирачког места Неготин 11 и пребацују у бирачко место Неготин 10, и то су 
следеће улице: 
- улица Антонија Урошевића 
- улица Боре Станковића 
- улица Бранка Ћопића 
- улица Војина Стефановића 
- улица Војилава Велимиривића 
- улица 28. Марта 
- улица Десанке Максимовића 
- улица Др Сретена Гајића 
- улица Ђердапска 
- улица Косте Абрашевића 
- улица Косте Тодоровића 
- улица Крајинског одреда 
- улица Леггетска 
- улица Метеоролошка станица 
- улица Милана Радојевића 
- улица Милутина Стојановића 
- улица Мише Анастасијевића 
- улица Николе Пашића 
- улица Панте Јаковљевића 
- улица Петра Мишића 
- улица Сретена Вучковића 

 
 

4.  Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине Неготин“.  
 
 

У Неготину, дана 13.08.20212021.године 
Број:013- 2/2021-3 

 
 

                                                                                       ИЗБОРНА КОМИСИЈА  ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
                                                                         ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                      Јасна Лазић Радосављевић, дипл.правник,с.р. 
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