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 На основу  члана  46. став 1.  Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 
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, 9/2020 и 52/2021), члана 
32. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког 
планирања ("Службени гласник РС", број 32 од 3. маја 2019.), позитивног мишљења Комисије за планове 
општине Неготин број:350-28/2022-IV/02 од 18.02.2022.године и члана 40. став 1. тачка 5. Статута 
општине Неготин („Сл. лист општине. Неготин“, број 4/2019), Скупштина општине Неготин на седници 
одржаној дана 11.03.2022. године, донoси 

 
ОДЛУКУ 

 О ИЗРАДИ ДРУГЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
 ЗА КОМПЛЕКС ХЕМИЈСКЕ ИНДУСТРИЈЕ У ПРАХОВУ 

 
Члан 1. 

 Приступа се изради Друге измене и допуне плана детаљне регулације за комплекс хемијске 
индустрије у Прахову („Службени лист општине Неготин“ број 21/2014 и 7/2021), (у даљем тексту: 
ИДПДР-2). 
 

Члан 2. 
 ИДПДР-2 биће обухваћене измене у границама постојећег планског подручја (319ha). Графички 
приказ измена и допуна, који је одшампан уз ову Одлуку, чини њен саставни део. 
 

Члан 3. 
 Плански документи ширег подручја, од значаја за израду овог Плана, су:  

 Просторни план Републике Србије од 2010. до 2020.године („Службени гласник РС”, бр.51/11); 

 Регионални просторни план Тимочке крајине („Службени гласник РС”, бр.51/11); 

 Просторни план општине Неготин („Службени лист општине Неготин”, бр.16/11); 

 План генералне регулације за насеље Прахово  („Службени лист општине Неготин”, бр. 44/2014 
и 7/21);  

 
 Потребне подлоге за израду Плана су: 

 Планови катастра непокретности РГЗ-а за предметни обухват по граници ИПДР-2 (ДКП). 
 

Члан 4. 
 Начела планирања, коришћења, уређења и заштите простора заснивају се на принципима 
уређења и коришћења простора утврђеним чланом 3. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", 
бр. 72/2009, 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, 9/2020 и 
52/2021), и смерницама датим у горе наведеној планској документацији, као и другој законској 
регулативи. 
 

 
 

Члан 5. 
 Циљ израде ИДПДР-2 је реорганизација постојећих урбанистичких целина и зона у оквиру 
планског подручја, кроз корекције у просторној диспозицији зона еколошког и енергетског острва, као и 
укидање јавних саобраћајница које пролазе кроз комплекс, ради прилагођавања насталим изменама у 
погледу дугорочног развоја комплекса у односу на важећи ПДР. 
 

Члан  6. 
 Рок за израду ИДПДР-2  је шест месеци од дана ступања на снагу ове Одлуке. 
 

Члан 7. 
 Средства за израду ИДПДР-2 обезбеђује „Еликсир Прахово“ д.о.о. Прахово. 

 
Члан 8. 

 Носилац израде ИДПДР-2 је предузеће за инжењеринг, консалтинг, пројектовање и изградњу 
„СЕТ“ д.о.о. Шабац. 
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Члан 9. 

 За потребе израде ИДПДР-2 није потребна израда Стратешке процене утицаја на животну 
средину. 
 

Члан 10. 
 Излагање нацрта ИДПДР-2 на јавни увид у скраћеном поступку, врши се после обављене 
стручне контроле од стране Комисије за планове општине Неготин. 
 Нацрт планског документа излаже се на јавни увид у аналогном облику у централном холу 
зграде Општине Неготин, као и електронском, односно дигиталном облику на интернет страници органа 
надлежног за излагање нацрта планског документа на јавни увид, односно органа надлежног за 
доношење планског документа. 
 

Члан 11. 
 Текстуални и графички део ИДПДР-2 се израђује у по четири примерка у аналогном и 
дигиталном облику. 
 

Члан 12.  
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине 
Неготин“ и централном регистру планских докумената. 
 
 
Број: 350-46/2022-I/07 
Датум: 11.03.2022. године  
Неготин 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНА НЕГОТИН 
ПРЕДСЕДНИК, 

мр Милан Уруковић, с.р. 
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На основу члана 23. и 26. Закона о култури („Сл.гласник РС“ бр.72/2009, 13/2016, 30/2016-испр., 
6/2020, 47/2021 и 78/2021), члана 32. тачка 20. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ 
бр.129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон., 47/2018, и 111/2021-др.закон) и члана 40. тачка 69. 
Статута општине Неготин („Сл.лист општине Неготин“ бр.4/2019), Скупштина општине Неготин, на 
седници одржаној дана 11.03.2022. године,  донела је 

 
 

ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О УСКЛАЂИВАЊУ ОСНИВАЧКОГ АКТА НАРОДНЕ 

БИБЛИОТЕКЕ „ДОСИТЕЈ НОВАКОВИЋ“ НЕГОТИН 
 
 

Члан 1. 
Члан 3. став 4. Одлуке о усклађивању Оснивачког акта Народне библиотеке „Доситеј 

Новаковић“ Неготин („Сл.лист општине Неготин“ бр.2/2011, 7/2011 и 8/2017), мења се и гласи: 
„ Библиотека стиче својство правног лица уписом у Регистар установа културе.“ 

 
Члан 2. 

У члану 4. после става 3. додаје се нов став 4. који гласи: 
„У обављању својих послова Библиотека је обавезна да користи јединствена софтверска решења 

и да омогући доступност и размену података“. 
 

Члан 3. 
Члан 5. мења се и гласи: 
„Библиотека се финансира или суфинансира из буџета оснивача и других извора предвиђених 

законом.“ 
 

Члан 4. 
У члану 6. став 1. мења се и гласи: 
„Висину средстава за финансирање делатности Библиотеке из претходног члана утврђује 

оснивач, на основу предлога годишњег програма рада и предлога финансијског плана Библиотеке за 
наредну годину и пројекцијама за наредне две године.“ 

 
У ставу 3. после речи: „програма рада“, додају се речи: „и предлог финансијског плана за 

наредну годину и пројекцијама за наредне две године“, а речи: „за наредну годину“, бришу се. 
 

Члан 5. 
Члан 8. мења се и гласи: 
„Библиотека је дужна да наменски користи одобрена финансијска средства и поднесе извештај о 

реализацији пројеката у року од 30 дана по завршетку пројеката за које су додељена буџетска средства 
са доказима о наменском коришћењу финансијских средстава. 

Извештај из претходног става овог члана саставни је део документације којом корисници 
правдају наменски утрошена средства“. 

 
Члан 6. 

У члану 10. став 4. после речи: „установе“, брише се тачка и додају речи „уз претходну 
сагласност оснивача“. 

 
У ставу 6. после речи: „ Националне службе за запошљавање“, додају се речи: „ на огласној 

табли или у просторијама установе“. 
 
Став 8. мења се и гласи: 
„ Управни одбор је дужан  да поступа са пријавама  на јавни конкурс у складу са законом којим 

се уређује управни поступак“. 
 
Став 9. брише се. 
 
После става 12. додаје се нови став 13. који гласи: 
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„Уколико управни одбор не распише јавни конкурс у року који је утврђен у ставу 5. овог члана, 
обавезан је да о разлозима због којих јавни конкурс није расписан обавести оснивача“. 

 
Став 13. постаје став 14. и гласи: „Кандидати за директора установе морају имати високо 

образовање и најмање пет година радног искуства у култури. Остали услови за избор кандидата за 
директора утврђују се статутом установе." 

 
Члан 7. 

У члану 10а после става 3. додаје се нов став 4. који гласи:  
„ Исто лице не може бити два пута именовано за вршиоца дужности директора из става 2. овог 

члана“. 
Члан 8. 

Члан 12. мења се и гласи: 
„ Библиотеком управља управни одбор. 
Управни одбор Библиотеке има пет чланова. 
Чланове управног одбора именује и разрешава оснивач, из реда истакнутих стручњака и 

познавалаца културне делатности. 
Председника управног одбора именује оснивач из реда чланова управног одбора. 
Највише једна трећина чланова управног одбора именује се из реда запослених у Библиотеци, на 

предлог репрезентативног синдиката библиотеке, а уколико не постоји репрезентативни синдикат, на 
предлог већине запослених. 

Најмање један од чланова управног одбора из реда запослених мора да буде из реда носилаца 
основне, тј. програмске делатности. 

Састав управног одбора треба да обезбеди заступљеност од најмање 40% представника мање 
заступљеног пола. 

Чланови управног одбора Библиотеке именују се на период од четири године и могу бити 
именовани највише два пута. 

У случају спречености председника управног одбора, седницу управног одбора може заказати и 
њој председавати најстарији члан управног одбора“.   
 

Члан 9. 
Члан 15. мења се и гласи: 
„ У Библиотеци се образује надзорни одбор. 
Надзорни одбор обавља надзор над пословањем Библиотеке. 
Надзорни одбор има три члана. 
Чланове надзорног одбора именује и разрешава оснивач. 
Председника надзорног одбора именује оснивач из реда чланова надзорног одбора. 
Највише једна трећина чланова надзорног одбора именује се из реда запослених у Библиотеци, 

на предлог репрезентативног синдиката библиотеке, а уколико не постоји репрезентативни синдикат, на 
предлог већине запослених. 

Састав надзорног одбора треба да обезбеди заступљеност од најмање 40% представника мање 
заступљеног пола. 

Чланови надзорног одбора Библиотеке из става 1. овог члана именују се на период од четири 
године и могу бити именовани највише два пута. 

За члана надзорног одбора не може бити именовано лице које је члан управног одбора 
библиотеке. 

У случају спречености председника надзорног одбора, седницу надзорног одбора може заказати 
и њој председавати најстарији члан надзорног одбора“.  
 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 10. 
Чланови управног и надзорног одбора Библиотеке, именовани пре ступања на снагу ове одлуке, 

настављају да обављају дужност члана управног, односно надзорног одбора до истека мандата. 
 

  Члан 11. 
Библиотека је дужна да Агенцији за привредне регистре поднесе регистрациону пријаву за упис 

усклађивања у Регистар установа културе у року од три месеца од дана почетка рада регистра и уз 
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пријаву поднесу прописану документацију, све у складу са Законом о култури („Сл.гласник РС“ бр.72/09, 
13/16, 30/16 – исправка, 6/20, 47/2021 и 78/21). 

 
 

Члан 12. 
Библиотека је дужна да усклади статут са одредбама Закона о култури и одредбама ове Одлуке у 

року од 30 дана од дана ступања на снагу ове одлуке, а остала општа акта најкасније у року од 60 дана од 
дана ступања на снагу ове одлуке. 

 
Члан 13. 

Чланови 18. и 19. Одлуке, бришу се. 
 

Члан 14. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине 

Неготин“. 
 

Број: 022-5/2022-I/07 
Датум: 11.03.2022. године 
Неготин 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
ПРЕДСЕДНИК, 

мр Милан Уруковић, с.р. 
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 На  основу члана 60. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“ бр. 62/2006, 
65/2008 – др закон 41/2009, 112/2015, 80/2017 и 95/2018-др.закон), члана 32. став 1. тачка 20. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 129/2007, 83/2014-др закон, 101/2016-др.закон, 
47/2018 и 111/2021-др.закон) и члана 15. став 1. тачка 9. Статута општине Неготин („Службени лист 
општине Неготин“ бр. 4/2019), Скупштина општине Неготин на седници одржаној дана 11.03.2022. 
године донела је 
 

ОДЛУКУ 
КОЈОМ СЕ ОВЛАШЋУЈЕ ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН ЗА ДОНОШЕЊЕ 
ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ 

ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
 

Члан 1. 
 

ОВЛАШЋУЈЕ СЕ  Општинско веће општине Неготин за доношење Годишњег програма 
заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине 
Неготин, уз сагласност Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде и по претходном 
прибављеном мишљењу Комисије за давање мишљења на Годишњи програм заштите, уређења и 
коришћења пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Неготин. 

 
Члан 2. 

 
 Одлуку објавити у „Службеном листу општине Неготин“. 
 
 
 
Број: 320-68/2022-I/07 
Датум: 11.03.2022. године 
Неготин 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
ПРЕДСЕДНИК, 

мр Милан Уруковић, с.р. 
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 На основу члана 2. став 3. тачка 14, члана 3. став 1. тачка 14, члана 4. став 3, члана 5. став 1. и 
члана 6. Закона о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", број 88/11, 104/16 и 95/18), члана 
66. Закона о добробити животиња ("Службени гласник РС", број 41/09), члана 46. Закона о ветеринарству 
("Службени гласник РС", број 91/05, 30/10, 93/12 и 17/19-други закон), у складу са Уредбом о начину и 
условима за отпочињање обављања комуналних делатности (''Службени гласник РС'', број 13/18, 66/18 и 
51/19) и чланом 40. став 1. тачка 19. Статута општине Неготин (''Службени лист општине Неготин, број 
4/2019), Скупштина општине Неготин, на седници одржаној дана 11.03.2022. године, донела је 

 
ОДЛУКУ 

О ОБАВЉАЊУ КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ ЗООХИГИЈЕНЕ НА 
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

 

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

 Овом одлуком уређују се начин и услови обављања комуналне делатности зоохигијене (у даљем 
тексту: делатност зоохигијене) на територији Општине Неготин (у даљем тексту: територија Општине), 
права и обавезе корисника комуналне услуге и вршилаца ове комуналне делатности и начин вршења 
надзора над њеним обављањем.  Овом одлуком се, у складу са законом, уређује и организовање 
обављања осталих послова службе зоохигијене. 

 

Члан 2. 

 Поједини изрази употребљени у овој одлуци имају следеће значење:  
1) животиње су пси и мачке и остале домаће животиње (папкари и копитари, живина и домаћи зечеви); 
2) напуштена животиња је животиња која нема дом или која се налази изван њега и лишена је бриге и 
неге власника, односно држаоца и коју је он свесно напустио; 
3) изгубљена животиња је животиња која је напустила власника, односно држаоца, без његове воље и 
коју он тражи; 
4) власник животиње је правно или физичко лице, односно предузетник, које има право чувања, држања, 
узгоја, репродукције, превоза, коришћења и продаје животиње и које је одговорно за живот, заштиту 
здравља и добробити животиња; 
5) држалац животиње је правно или физичко лице, односно предузетник, које има право чувања, 
држања, узгоја, репродукције, превоза и коришћења животиње, као и право продаје животиње на основу 
писменог одобрења власника и које је одговорно за живот, заштиту здравља и добробити животиња; 
6) обележавање и регистрација животиња је поступак означавања животиња на трајан начин ради 
идентификације, регистрације и прикупљања свих података у јединствен информациони систем; 
7) превоз напуштене или изгубљене животиње јесте сваки утовар, превоз и истовар животиње; 
8) прихватилиште за псе је објекат који служи за привремени или трајни смештај напуштених и 
изгубљених паса, и за помоћ и бригу о истима; 
9) добробит животиња је обезбеђивање услова у којима животиња може да остварује своје физиолошке и 
друге потребе својствене врсти, као што су исхрана и напајање, простор за смештај, физичка, психичка и 
термичка удобност, сигурност, испољавање основних облика понашања, социјални контакт са 
животињама исте врсте, одсуство непријатних искустава као што су бол, патња, страх, стрес, болести и 
повреде; 
10) пажња доброг домаћина је обезбеђивање услова којима се задовољавају животне потребе животиње, 
као што су довољна количина квалитетне хране и воде, простор за кретање, исхрану и одмор, заклон, 
микроклиматски и хигијенски услови живота, присуство и контакт са животињама исте врсте и очување 
физичке, психичке и генетске целовитости животиње, ради очувања здравственог стања животиње и 
спречавања настанка повреда, болести, стреса, бола, патње, страха и смрти животиње; 
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11) стерилизација и хируршки захват подразумева овари-хистеректомију женки и кастрацију 
мужјака која се примењује у терапеутске сврхе и у сврху контроле популације; 
12) леш животиње је врста споредног производа животињског порекла који може бити цело 
тело било које животиње или делови тела као што су: труп, делови трупа, и др.; 
13) јавна површина је површина јавне намене и површина у јавном коришћењу, у смислу 
одлуке Општине којом се уређује комунални ред; 
14) дезинфекција у смислу ове одлуке је скуп мера и поступака за сузбијање микроорганизама 
на које примењено дезинфекционо средство делује; 
15) дезинсекција у смислу ове одлуке је скуп мера за уништавање инсеката и других зглавкара 
(а нарочито комараца и крпеља) који могу да преносе узрочнике заразне болести; 
16) дератизација у смислу ове одлуке је скуп мера за сузбијање и уништавање глодара (пацова 
и мишева) у циљу свођења њиховог броја на биолошки минимум. 
 

II ВРШИОЦИ КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ ЗООХИГИЈЕНЕ 

Члан 3. 

 Послове хватања, превоза, збрињавања и смештаја у прихватилиште изгубљених и напуштених 
паса и мачака и осталих домаћих животиња (изузев паса и мачака), послове контроле и смањења 
популације изгубљених и напуштених паса и мачака, и послове нешкодљивог уклањања и транспорт 
лешева животиња са јавних површина и из објеката за узгој, држање, дресуру, излагање, одржавање 
такмичења или промет животиња до објекта за сакупљање, односно до објекта за прераду или 
уништавање споредних производа животињског порекла и друге послове комуналне делатности 
зоохигијене, на територији Општине Неготин обавља Јавно предузеће за комуналне делатности 
"Бадњево" Неготин (у даљем тексту: Јавно предузеће), у складу са законским нормама и прописима.  
 За обављање послова из става 1. овог члана Јавно предузеће образује посебну организациону 
јединицу – Службу зоохигијене. 
 Вршилац комуналне делатности зоохигијене из члана 3. став 1. и 2. ове одлуке (у даљем тексту: 
вршилац комуналне делатности) мора испуњавати услове за обављање ове комуналне делатности 
прописане Уредбом о начину и условима за отпочињање обављања комуналних делатности ("Службени 
гласник РС", бр. 13/2018, 66/2018 и 51/2019). 
 

III УСЛОВИ И НАЧИН ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ ЗООХИГИЈЕНЕ 

Члан 4. 

 Делатност зоохигијене, у складу са Законом, обухвата:  
-хватање, превоз, збрињавање, смештај напуштених и изгубљених животиња у прихватилиште;  
-контролу и смањење популације изгубљених и напуштених паса и мачака; 
-нешкодљиво уклањање и транспорт лешева животиња са јавних површина и објеката за узгој, држање, 
дресуру, излагање, одржавање такмичења или промет животиња до објеката за сакупљање, прераду или 
уништавање споредних производа животињског порекла на начин који не представља ризик по друге 
животиње, људе или животну средину; 
-спровођење мера за смањење популације глодара, инсеката и штетних микроорганизама мерама 
дезинфекције, дезинсекције и дератизације на јавним површинама. 
 У оквиру послова прихватилишта обављају се: 
- прикупљање, превоз и збрињавање напуштених и изгубљених паса у прихватилишту, као и пружање 
помоћи, брига о псима и њихово смештање у прихватилиште, у складу са Законом,  
- обезбеђивање услова за заштиту добробити паса у погледу простора за животиње, просторија и опреме, 
и 
- други послови, у складу са Законом о добробити животиња и подзаконским актима. 
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Члан 5. 

 Приликом прикупљања и превоза напуштених и изгубљених животиња, са животињом се мора 
поступати тако да се проузрокује најмањи степен бола, патње, страха и стреса за животињу складу са 
Законом о добробити животиња. 

Члан 6. 

 У прихватилиште се смештају пси:  
1) који су напуштени и изгубљени, 
2) пси чији власник, односно држалац, не може више да брине о њима,  
3) које надлежни орган одузме власнику, односно држаоцу. 
 Јавно предузеће је дужно да сарађује са надлежним ветеринарским службама и организацијама 
за заштиту животиња, као и да редовно обавештава јавност и друге власнике прихватилишта о псима 
који се налазе у прихватилишту, у складу са Законом о добробити животиња. 

 

Члан 7. 

 Приликом смештања паса у прихватилиште врши се тријажа и третман против екто и 
ендопаразита, утврђује се идентитет пса, обавештава се власник, односно држалац пса, проверава се 
списак тражених паса, врши се преглед од стране ветеринара, утврђује се здравствено стање пса, 
смештају се и разврставају пси према полу, врши се стерилизација, кастрација и обележавање, у складу 
са Законом о ветеринарству, уводи се у евиденцију прихватилишта и предузимају се друге мере 
превентивне здравствене заштите животиња. 

Члан 8. 

 Ако се псу, који је смештен у прихватилиште, након истека рока од најмање 30 дана не пронађе 
власник или ако се не збрину на неки други начин, са њима се поступа у складу са Програмом из члана 9. 
ове одлуке. 

Члан 9. 

 У вршењу послова контроле и смањења популације напуштених паса и мачака, Јавно предузеће 
је дужно да поступа у складу са Програмом контроле и смањења популације напуштених паса и мачака 
на територији Општине Неготин, који доноси Општинско веће општине Неготин (у даљем тексту: 
Општинско веће), на предлог Јавног предузећа.  
 Послови контроле и смањења популације напуштених паса и мачака обухватају следеће мере:  
- регистрацију и обележавање напуштених паса и мачака,  
- стерилизацију и кастрацију напуштених паса и мачака, 
- дехелминтизацију; 
- вакцинацију; 
- изградњу прихватилишта; 
- ЦНР програм; 
- удомљавање; 
- промовисање одговорног власништва над животињама путем медијске кампање; 
- едукацију и информисање власника или држалаца животиња о особинама и потребама животиња и 
законским обавезама власника, односно држалаца; 
и  
- друге мере у складу са законом. 
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Члан 10. 

 Послови нешкодљивог уклањања лешева животиња са јавне површине до објеката за 
сакупљање, прераду или уништавање отпада животињског порекла обухватају:  
- пријем пријава о налажењу леша животиња на јавној површини, 
- нешкодљиво уклањање лешева животиња са јавне површине, и 
- превоз или организовање превоза лешева животиња са јавне површине до објеката за сакупљање, 
прераду или уништавање споредних производа животињског порекла на начин који не представља ризик 
по друге животиње, људе или животну средину. 
 Послови из става 1. овог члана обављају се у складу са прописима којима се уређује начин 
нешкодљивог уклањања и искоришћавања животињских лешева. 
 

Члан 11. 

 Послови спровођења мера контроле и смањења популације штетних микроорганизама, глодара и 
инсеката, спровођењем мера дезинфекције, дезинсекције и дератизације на јавним површинама 
обухватају: 
-старање о броју и врсти присутних штетних микроорганизама, глодара и инсеката, 
-пријем пријава о присутности штетних микроорганизама, глодара и инсеката, 
-предузимање мера ради смањења популације штетних микроорганизама, глодара и инсеката, 
-надзор над спровођењем смањења популације штетних микроорганизама, глодара и инсеката, 
и 
-друге послове којима се спроводи мера контроле и смањења популације ових штетних 
микроорганизама, глодара и инсеката. 
 У вршењу послова из става 1. овог члана морају бити испуњени услови у погледу просторија, 
кадрова, опреме, заштитних средстава, врсте и количине препарата и других потребних средстава за 
спровођење мера дезинфекције, дезинсекције и дератизације. 
 Спровођење систематске дератизације и уништавање крпеља и комараца обухвата примену 
хемијских, механичких и биолошких средстава за сузбијање штетних врста глодара, крпеља и комараца. 
 

IV ОБАВЕЗЕ ПРЕДУЗЕЋА И ВЛАСНИКА, ОДНОСНО ДРЖАОЦА ЖИВОТИЊЕ 

Члан 12. 

 Јавно предузеће доноси годишњи програм делатности зоохигијене, који садржи: 
1. обим послова који се обављају у оквиру делатности зоохигијене, у складу са законом и подзаконским 
актима, са динамиком њихове реализације, 
2. начин организовања и извршавања послова из делатности зоохигијене, и 
3. износ потребних средстава за реализацију програма. 
 На програм из става 1. овог члана Општинско веће даје сагласност. 
 Програм из става 1. овог члана доноси се до краја текуће године за наредну годину. 
 

Члан 13. 

 У току вршења послова у прихватилишту, Јавно предузеће је дужно да:  
1. свакодневно, у складу са биолошким циклусом животиња, прикупља напуштене и изгубљене псе, 
2. прима пријаве о напуштеним и изгубљеним псима, 
3. врши превоз прикупљених паса до прихватилишта, 
4. прикупљене псе смешта у прихватилиште, 
5. предузима активности у циљу проналажења власника, односно држаоца паса, 
6. на захтев власника, односно држаоца пса, врати пса у року од 15 дана од дана смештања у 
прихватилиште уколико је власник односно држалац пса доказао да се ради о његовој животињи, 
7. обезбеди лица за поступање са животињама, 
8. припреми план збрињавања животиња у случају затварања прихватилишта, 
9. брине о животињама са пажњом доброг домаћина, 
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10. напуштеним и изгубљеним животињама које су болесне или повређене пружи одговарајућу 
ветеринарску помоћ, а да за неизлечиво болесне или повређене животиње обезбеди лишавање живота у 
складу са Законом о добробити животиња,  
и 
11. обавља и друге послове у складу са законом. 

 

Члан 14. 

 У вршењу делатности зоохигијене Јавно предузеће је дужно да у свему поступа у складу са 
правилником којим се ближе утврђују услови за заштиту добробити животиња у погледу простора, 
просторија и опреме, које прихватилиште мора да испуњава, начин поступања са животињама у овим 
објектима, садржина и начин вођења евиденције у прихватилиштима, начин и средства за прикупљање 
напуштених и изгубљених животиња, начин превоза и збрињавања напуштених и изгубљених животиња, 
као и са другим подзаконским актима којима се уређује обављање делатности зоохигијене. 

Члан 15. 

 Власник, односно држалац који изгуби пса дужан је да тај губитак без одлагања, а најкасније у 
року од три дана од дана губитка животиње, пријави Јавном предузећу и ветеринарској служби. 
 Власник односно држалац пса је дужан да: 
1. прописно обележи свог пса, 
2. обави потребну вакцинацију, 
3. има ограђен кућни простор за кретање пса, 
4. не пушта пса на јавну површину без поводца, на места где за то није одређена намена. 
 

V ФИНАНСИРАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ ЗООХИГИЈЕНЕ 

Члан 16. 

 Средства за обављање и развој делатности зоохигијене обезбеђују се из: 
- прихода буџета Општине Неготин, 
- прихода од услуга делатности зоохигијене, 
- наменских средстава других нивоа власти, 
и 
- других извора, у складу са Законом. 

 

Члан 17. 

 Трошкове збрињавања напуштеног пса у прихватилишту сноси власник, односно држалац пса, а 
ако је он непознат, трошкове збрињавања сноси Јавно предузеће, у складу са програмом из члана 9. ове 
одлуке. 

Члан 18. 

 Трошкове одузимања паса у поступку принудног извршења сноси власник, односно држалац 
паса.  
 Трошкови из става 1. овог члана обухватају трошкове превоза, лечења, смештаја и исхране пса, 
као и друге трошкове. 
 Трошкови из става 2. овог члана сноси власник, односно држалац пса, под претњом принудне 
наплате. 
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Члан 19. 

 Цене услуга из делатности зоохигијене, које Јавно предузеће пружа власницима, односно 
држаоцима паса, утврђују се ценовником који доноси Надзорни одбор Јавног предузећа. 
 На ценовник из става 1. овог члана претходну сагласност даје Скупштина општине Неготин. 

 

Члан 20. 

 За послове предвиђене програмом из члана 9. ове одлуке средства се обезбеђују у буџету 
Општине. 

 

VI НАЧИН ОБЕЗБЕЂИВАЊА КОНТИНУИТЕТА У ОБАВЉАЊУ ДЕЛАТНОСТИ 
ЗООХИГИЈЕНЕ 

Члан 21. 

 Ако дође до поремећаја или прекида у раду Јавног предузећа услед ванредне ситуације или из 
других разлога који нису могли да се предвиде, односно спрече, Јавно предузеће је обавезно да одмах 
предузме мере на отклањању узрока поремећаја, односно прекида, и то да: 
1. радно ангажује запослене у Јавном предузећу на отклањању узрока поремећаја, односно разлога због 
којих је дошло до прекида, као и да ангажује трећа лица за обављање делатности зоохигијене,  
2. организује хитне поправке уређаја којима се обезбеђује обављање делатности зоохигијене, и 
3. предузме и друге мере које утврде надлежни органи Општине. 
 Када Јавно предузеће не предузме мере из става 1. овог члана, Општинско веће може да 
ангажује друго правно лице или предузетника, на терет Јавног предузећа. 
 

Члан 22. 

 У случају поремећаја у пословању, више силе, прекида у обављању делатности и у случају 
штрајка запослених у Јавном предузећу, Општинско веће предузима оперативне и друге неопходне мере 
којима ће се обезбедити услови за несметано обављање комуналне делатности зоохигијене, у складу са 
Законом. 

Члан 23. 

Корисници услуга из члана 4. ове одлуке могу се континуирано у току године изјашњавати о 
квалитету пружених услуга достављањем примедби, сугестија и предлога преко интернет странице 
Јавног предузећа. 

Јавно предузеће са достављеним примедбама, сугестијама и предлозима поступиће на начин 
прописан законом којим је уређено обављање комуналних делатности. 

 

VII МЕРЕ ЗАБРАНЕ 

Члан 24. 

 Забрањено је: 
1. остављање лешева угинулих животиња и њихових делова на јавним површинама, 
2. сахрањивање угинулих животиња и њихових делова ван места одређеног за ту сврху, 
3. држање и збрињавање животиња супротно одредбама ове одлуке, и  
4. вршење других радњи, супротно одредбама ове одлуке.  
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VIII НАДЗОР 

Члан 25. 

 Инспекцијски надзор над применом ове одлуке обавља Одељење за инспекцијске послове. 

Члан 26. 

 У вршењу инспекцијског надзора комунални инспектор је овлашћен да: 
1. изда налог Јавном предузећу да уклони леш животиње са јавне површине; 
2. изда налог да се прикупи напуштен или изгубљен пас, у складу са одредбама ове одлуке, 
3. предузима и друге мере, у складу са законом, овом одлуком и прописима донетим на основу ове 
одлуке. 
 Жалба на решење комуналног инспектора не одлаже извршење решења.  
 Решење Општинског већа у управном поступку је коначно и против њега се може покренути 
управни спор. 
 За прекршаје прописане овом одлуком комунални инспектор овлашћен је да поднесе захтев за 
покретање прекршајног поступка и изда прекршајни налог. 
 Уколико комунални инспектор у вршењу инспекцијског надзора, уочи повреду прописа из 
надлежности другог органа, одмах ће о томе, писаним путем, обавестити надлежни орган. 

 
Члан 27. 

 Комунални инспектор у обављању послова сарађује са инспекцијским службама Републике 
Србије, у складу са законом.  
 Сарадња из става 1. овог члана обухвата нарочито: међусобно обавештавање, размену 
информација, пружање непосредне помоћи и предузимање заједничких мера и активности од значаја за 
обављање послова комуналне инспекције. 
 

IX КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 28. 

 Нoвчaнoм кaзнoм у oд 25.000,00 динaрa у фиксном износу казниће се за прекршај физичко лице 
ако: 
1. одбије да плати трошкове збрињавања напуштеног пса смештеног у прихватилиште (члан 17.), 
2. поступа са животињама супротно члану 24. ове Одлуке. 
 За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном од 75.000,00 динара 
у фиксном износу. 
 За прекршај из става 1. овог члана казниће се правно лице новчаном казном од 150.000,00 
динара у фиксном износу. 
 За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу новчаном казном 
од 25.000,00 динара у фиксном износу. 

 

X ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 29. 

 Послове спровођења мера контроле и смањења популације штетних организама, глодара и 
инсеката спровођењем мера дезинфекције, дезинсекције и дератизације на јавним површинама обавља 
привредно друштво или предузетник, коме се у складу са прописима којима се уређују јавне набавке, 
обављање ових послова повери, до испуњавања услова да наведене послове обавља Јавно предузеће. 
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Члан 30. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу Општине 
Неготин". 

 

 
Број: 352-27/2022-I/07 
Датум: 11.03.2022. 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 88/2019) и 
члана 40. став 1. тачка 10. и 54. Статута општине Неготин („Сл. лист општине Неготин“, бр. 4/2019), 
Скупштина општине Неготин на седници одржаној дана 11.03.2022. године донела је 
  

 

РЕШЕЊЕ  
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА 

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ИЗГРАДЊУ И ЕКСПЛОАТАЦИЈУ РЕГИОНАЛНОГ ВОДОСИСТЕМА 
„БОГОВИНА“ БОР  ЗА 2022. ГОДИНУ  

 
 
 

Члан 1. 
 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм о изменама програма пословања Јавног предузећа за 
изградњу и експлоатацију регионалног водосистема „Боговина“ Бор за 2022. годину, који је усвојио 
Надзорни одбор ЈП за изградњу и експлоатацију регионалног водосистема „Боговина“ Бор Одлуком број 
60/4 од 31.01.2022. године. 

 
Члан 2. 

 Ово решење објавити у „Службеном листу општине Неготин“.  
 
 
 
 
Број: 023-6/2022-I/07 
Датум: 11.03.2022. године 
Неготин  
 
 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
ПРЕДСЕДНИК, 

мр Милан Уруковић, с.р. 
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На основу члана 68. Закона о планирању и изградњи  (,,Службени гласник РС” бр. 72/2009,... 
52/2021), члана 3. став 1. тачка 3) Одлуке о прибављању, располагању и размени грађевинског земљишта 
у јавној својини Општине Неготин (,,Службени лист општине Неготин”, број 7/2019,10/2020,8/2021) и 
члана 40. став 1. тачка 35.  Статута општине Неготин (“Службени лист општине Неготин”, број: 4/2019), 
Скупштина општине Неготин  на седници одржаној дана 11.03.2022. године, донела је 
 
 

РЕШЕЊЕ 
О ПРИСТУПАЊУ ПРИБАВЉАЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА НА К.П.БР. 4037/1 У К.О.: 

БУКОВЧЕ 
 
 

Приступа се прибављању грађевинског земљишта на к.п.бр. 4037/1 у К.О.: Буковче површине 
178m2 у приватној својини Челар (Александар) Љиљане ради исправке граница према к.п.бр. 4037/1 
површине 107m2 у јавнoj својини општине Неготин. 
 

Грађевинско земљиште прибавља се у јавну својину oпштине Неготин ради уређења површине 
јавне намене. 
 

Поступак прибављања грађевинског земљишта исправком граница суседних парцела и спајања 
парцела истог власника спровешће Општинска управа општине Неготин, Одељење за општу управу, 
имовинске и стамбено-комуналне послове. 
 

Решење објавити у “Службеном листу општине Неготин”. 
 
 
 

Образложење 
 

Месна заједница Буковче предложила је прибављање грађевинског земљишта на к.п.бр. 4037/1 у 
К.О.: Буковче ради изградње дечијег игралишта. 
Правни основ за доношење ове Одлуке садржан је у члану 68. Закона о планирању и изградњи  
(,,Службени гласник РС” бр. 72/2009,... 52/2021), члану 3. став 1. тачка 3) Одлуке о прибављању, 
располагању и размени грађевинског земљишта у јавној својини Општине Неготин (,,Службени лист 
општине Неготин”, број 7/2019,10/2020,8/2021) и члану 40. став 1. тачка 35. Статута општине Неготин 
(“Службени лист општине Неготин”, број: 4/2019). 
Закона о планирању и изградњи у члану 68. уређује могућност исправке граница суседних парцела и 
спајања парцела истог власника, на основу елабората геодетских радова, о трошку подносиоца захтева, а 
ако је једна од парцела у поступку у јавној својини сагласност даје надлежан правобранилац. 
Одлука о прибављању, располагању и размени грађевинског земљишта у јавној својини Општине 
Неготин, члан 3.став 1. тачка 3) уређује да је Скупштина општине Неготин надлежна да одлучује о 
прибављању неизграђеног грађевинског земљишта за потребе уређења површине јавне намене у 
споразуму са власником грађевинског земљишта. 
 Статут општине Неготину уређује у члану 40. став 1. тачка 35. да је Скупштина општине Неготин 
надлежана да одлучује о прибављању непокретности у јавну својину општине Неготин. 
Општинско веће општине Неготин утврдило је предлог овог решења и проследило га Скупштини 
општине Неготин на даљу надлежност. 
 
 
Број: 464-6 /2022-I/07 
Датум: 11.03.2022. године 
Неготин 
 
 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

ПРЕДСЕДНИК, 
мр Милан Уруковић, с.р 
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Република  Србија 
ОПШТИНА НЕГОТИН 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН  
Број: 401-155/2022-II/04 
10.03.2022. године 
Н е г о т и н 
 
 

На основу члана 61. 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, 149/2020, 118/2021 и 118/2021-др. закон) и  члана 
14. Одлуке о буџету општине Неготин за 2022. годину (“Сл. лист општине Неготин”, број: 36/2021), 
председник општине Неготин, д о н о с и 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ПРОМЕНУ АПРОПРИЈАЦИЈА ОДОБРЕНИХ МЕСНИМ 

ЗАЈЕДНИЦАМА У 2022. ГОДИНИ 
 

I 
Одобрава се промена апропријација Месним заједницама општине Неготин, у оквиру законом 

предвиђене могућности, до 10% апропријације,раздео 5,  глава 4-месне заједнице, програм 15-опште 
услуге локалне  самоуправе  0602, програмска активност- функционисање месних  заједница 0602-0002, 
функција 160 – опште јавне услуге некласификоване на другом месту, позиција 250-стални трошкови, 
економска класификација  421200-енергетске услуге, у  износу од  15.000,00 динара, за 9,37%,извор 
финансирања 01, ради обезбеђења средстава за редован рад месне заједнице Рајац, општине  Неготин.   
          

II 
 Измена апропријација ће се извршити умањењем позиције Одлуке о буџету општине Неготин за 
2022.годину, и то: 
 - позиција 250-стални трошкови, економска класификација  421200-енергетске услуге, за 9,37%, извор 
финансирања 01, у износу од   15.000,00 динара. 
 

III 
Износ  од  15.000,00  динара, преусмерава се за намене недовољно планиране Одлуком о  буџету 

општине Неготин за 2022.годину и Финансијским планом  месне  заједнице  Рајац  за 2022.годину, а 
ради обезбеђења  средстава  за финансирање  месне заједнице Рајац, општине Неготин и то на позицији 
252 – специјализоване услуге, економска класификација 424300 –медицинске услуге, а  у оквиру 
раздела, главе, програма, програмске активности и функције из става 1. овог решења. 
 

IV 
За износ одобрене промене апропријација извршити измене распоређених средстава на 

одговарајућим позицијама Одлуке о буџету општине Неготин за 2022. годину и Финансијског плана  
месне  заједнице  Рајац    за 2022.годину. 
 

V 
 О реализацији  дате  сагласности  стараће се Одељење за буџет,финансије и локалну пореску 
администрацију. 
 

VI 
 Сагласност за промену апропријација Mесној заједници  Рајац  општине Неготин, објавити у 
„Службеном листу општине Неготин“. 
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                                                                     О б р а з л о ж е њ е  
 
  

Чланом 61. 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, 149/2020, 118/2021 и 118/2021-др. закон)  
регулисано је да у току године може се извршити преусмеравање апропријације одобрене на име 
одређеног расхода и издатка у износу до 10% вредности апропијације за расход и издатак чији се износ 
умањује. 
Председник општине доноси решење о повећању односно смањењу апропријације путем 
преусмеравања.  
Одлуком о буџету општине Неготин за 2022.годину („Сл. лист општине Неготин“, број:   36/2021),  у  
разделу 5,   глави 4 – месне заједнице, програму 15-опште услуге локалне самоуправе  0602, програмској 
активности - функционисање месних заједница 0602-0002, функцији 160 – опште јавне услуге 
некласификоване на другом месту, позицији 252 – специјализоване услуге, економска класификација 
424300 –медицинске услуге, нису предвиђена средства за измирење обавеза за анализе воде у МЗ Рајац ,  
извор финансирања 01. 
 

Из тог разлога и на основу свега напред наведеног, одлучено је као у диспозитиву  решења. 
 
 

РЕШЕЊЕ  ДОСТАВИТИ: Mесној заједници Рајац, Управи за трезор Експозитури Неготин, 
Одељењу за буџет, финансије и локалну пореску администрацију и архиви Општинске управе општине 
Неготин. 
 
 

 
ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

Владимир Величковић, дипл. педагог физичке културе, с.р. 
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Република  Србија 
ОПШТИНА НЕГОТИН 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН  
Број: 401-156/2022-II/04 
10.03.2022. године 
Н е г о т и н 
 
 
 

На основу члана 61. 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, 149/2020, 118/2021 и 118/2021-др. закон) и  члана 
14. Одлуке о буџету општине Неготин за 2022. годину (“Сл. лист општине Неготин”, број: 36/2021), 
председник општине Неготин, д о н о с и 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ПРОМЕНУ АПРОПРИЈАЦИЈА ОДОБРЕНИХ ОПШТИНСКОЈ  

УПРАВИ  ОПШТИНЕ НЕГОТИН  У 2022. ГОДИНИ 
 
 

I 
 Одобрава се промена апропријација Општинској управи општине Неготин, у оквиру  законом  
предвиђене  могућности, до 10 % апропријације,  раздео 5-општинска управа,  програм   2 –комуналне 
делатности 1102, програмска активност–одржавање чистоће на површинама јавне намене 0003, функција 
510-управљање отпадом, позиција 138-текуће поправке и одржавање, економска класификација 425100-
текуће поправке и одржавање зграда и објеката, у износу од  48.000,00 динара, за 0,48%, извор  
финансирања 01, ради обезбеђења средстава за  набавку нафте ради рашчишћавања снега на путним 
правцима  у  МЗ Јабуковац. 
 

II 
 Измена апропријација ће се извршити умањењем позиције Одлуке о буџету општине Неготин за 
2022.годину, и то: 
 - позиција 138-текуће поправке и одржавање, економска класификација 425100-текуће поправке и 
одржавање зграда и објеката, у износу од 48.000,00 динара, за 0,48%, извор  финансирања 01.   
 

III 
Износ од 48.000,00 динара, преусмерава се за намене које нису довољно планиране Одлуком о буџету 
општине Неготин за 2022. годину, и то на позицију 254-материјал, економску класификацију 426400-
материјал за саобраћај, извор финансирања 01, у оквиру раздела 5, главе 4, програма 15-опште услуге 
локалне самоуправе 0602, програмске активности-функционисање месних заједница  0002 и функције 
160-опште јавне услуге некласификоване на другом месту. 
 

IV 
 За износ одобрене промене апропријација извршити измене распоређених средстава на 
одговарајућим позицијама Одлуке о буџету општине Неготин за 2022.годину  и Финансијског плана за 
рад Општинске управе општине Неготин и МЗ Јабуковац за 2022. годину. 
 

V 
 О реализацији  дате сагласности стараће се Одељење за буџет, финансије и локалну пореску 
администрацију.    
 

 
VI 

 Сагласност за промену апропријација Општинској управи општине Неготин, објавити у 
„Службеном листу општине Неготин“. 
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                                                                    О б р а з л о ж е њ е  
 
 

Чланом 61.  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, 149/2020, 118/2021 и 118/2021-др. закон) регулисано је да се 
у току године може извршити преусмеравање апропријације одобрене на име одређеног расхода и 
издатка у износу до 10% вредности апропијације за расход и издатак чији се износ умањује.  
Председник општине доноси решење о повећању односно смањењу апропријације путем 
преусмеравања.  
Одлуком о буџету општине Неготин за 2022. годину (“Сл. лист општине Неготин”, број: 36/2021), у  
разделу 5-општинска управа, глави 4, програму  15-опште услуге локалне самоуправе 0602, програмској 
активности- функционисање месних заједница  0002, функцији 160-опште јавне услуге некласификоване 
на другом месту, позицији 254-материјал, економска класификација 426400-материјал за саобраћај, 
извор финансирања 01, нису предвиђена довољна средства за набавку нафте ради рашчишћавања снега 
на путним правцима у селу Јабуковац. 
  

Из тог разлога и на основу свега напред наведеног, одлучено је као у диспозитиву  решења. 
 
 

РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: МЗ Јабуковац, Управи за трезор експозитури Неготин, Одељењу за 
буџет, финансије и локалну пореску администрацију и архиви Општинске управе општине Неготин.
  
 
 
 
 

ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
Владимир Величковић, дипл. педагог физичке културе, с.р. 
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Република  Србија 
ОПШТИНА НЕГОТИН 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН  
Број: 401-132/2022-II/04 
08.03.2022. године 
Н е г о т и н 
 
 
На основу члана 61. 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, 149/2020, 118/2021 и 118/2021-др. закон) и  члана 14. 
Одлуке о буџету општине Неготин за 2022. годину (“Сл. лист општине Неготин”, број: 36/2021), 
председник општине Неготин, д о н о с и 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ПРОМЕНУ АПРОПРИЈАЦИЈА ОДОБРЕНИХ ОПШТИНСКОЈ  

УПРАВИ  ОПШТИНЕ НЕГОТИН  У 2022. ГОДИНИ 
 
 

I 
 Одобрава се промена апропријација Општинској управи општине Неготин, у оквиру  законом  
предвиђене  могућности, до 10 % апропријације,  раздео 5-општинска управа,  програм   2 –комуналне 
делатности 1102, програмска активност–одржавање чистоће на површинама јавне намене 0003, функција 
510-управљање отпадом, позиција 138-текуће поправке и одржавање, економска класификација 425100-
текуће поправке и одржавање зграда и објеката, у износу од  310.000,00 динара, за 3,10%, извор  
финансирања 01, ради обезбеђења средстава за  набавку тракторске косилице за кошење зелених 
површина  и стадиона у МЗ Буковче. 
 

II 
 Измена апропријација ће се извршити умањењем позиције Одлуке о буџету општине Неготин за 
2022.годину, и то: 
 - позиција 138-текуће поправке и одржавање, економска класификација 425100-текуће поправке и 
одржавање зграда и објеката,у износу од 310.000,00  динара, за 3,10%, извор  финансирања 01.   
 

III 
Износ од 310.000,00 динара, преусмерава се за намене које нису довољно планиране Одлуком о 

буџету општине Неготин за 2022. годину, и то на позицију 258-машине и опрема, економску 
класификацију 512900 –опрема за производњу,моторна,непокретна и немоторна опрема, извор 
финансирања 01, у оквиру раздела 5, главе 4,програма 15-опште услуге локалне самоуправе 0602, 
програмске активности-функционисање месних заједница  0002 и функције 160-опште јавне услуге 
некласификоване на другом месту. 
 

IV 
 За износ одобрене промене апропријација извршити измене распоређених средстава на 
одговарајућим позицијама Одлуке о буџету општине Неготин за 2022.годину  и Финансијског плана за 
рад Општинске управе општине Неготин и МЗ Буковче за 2022. годину. 
 

V 
 О реализацији  дате сагласности стараће се Одељење за буџет, финансије и локалну пореску 
администрацију.    

 
VI 

 
 Сагласност за промену апропријација Општинској управи  општине Неготин, објавити у 
„Службеном листу општине Неготин“. 
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                                                                    О б р а з л о ж е њ е  
 
 

Чланом 61.  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, 149/2020, 118/2021 и 118/2021-др. закон) регулисано је да се 
у току године може извршити преусмеравање апропријације одобрене на име одређеног расхода и 
издатка у износу до 10% вредности апропијације за расход и издатак чији се износ умањује.  
Председник општине доноси решење о повећању односно смањењу апропријације путем 
преусмеравања.  
Одлуком о буџету општине Неготин за 2022. годину (“Сл. лист општине Неготин”, број: 36/2021), у  
разделу 5-општинска управа, глави 4, програму  15-опште услуге локалне самоуправе 0602, програмској 
активности- функционисање месних заједница  0002, функцији 160-опште јавне услуге некласификоване 
на другом месту, позицији 258-машине и опрема, економска класификација 258-машине и опрема,извор 
финансирања 01, нису предвиђена средства за набавку тракторске косилице за кошење зелених 
површина  и стадиона у МЗ Буковче. 
  

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.  
 
 
      

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, 
73/2010, 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, 149/2020,118/2021 и 118/2021-др. закон) и 
члана 15. Одлуке о буџету општине Неготин за 2022. годину  (“Сл. лист општине Неготин”, број: 
36/2021),  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 2022. годину (“Сл. лист општине 
Неготин”, број: 36/2021), 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  2.000.000,00 динара Општинској управи општине 
Неготин. 
 

II 
 Средства из става 1. овог решења распоређују се у оквиру раздела 5, програм 11-социјална и 
дечија заштита 0902, програмска активност-једнократне помоћи и други облици помоћи  0001, функција 
090–социјална заштита некласификована на другом месту,на позицији 62-дотације невладиним 
организацијама,економској класификацији  481900–дотације осталим непрофитним  институцијама. 
 

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 Комисије за доделу средстава удружењима за финансирање и суфинансирање 
пројеката од јавног интереса у општини Неготин,број: 401-32/2022-II/05 од 28.01.2022. године и 
Обавештења  председника  oпштине о доношењу решења из текуће  резерве за 2022. годину, број: 401-
34/2022-IV/04 од 01.02.2022. године за одобравањем додатних средстава за редован рад Општинске 
управе општине Неготин, одобравају се  додатна   средства у износу  од  2.000.000,00  динара из текуће  
резерве.  
Одлуком о буџету општине Неготин за 2022.годину („Сл. лист општине Неготин“, број: 36/2021), у 
разделу 5, програму 11-социјална и дечија заштита 0902, програмској активности - једнократне помоћи и 
други облици помоћи  0001, функцији 090–социјална заштита некласификована на другом месту, нису 
планирана довољна средства на позицији 62-дотације невладиним организацијама,економској 
класификацији  481900–дотације осталим непрофитним  институцијама, за доделу средстава 
удружењима за финансирање и суфинансирање пројеката од јавног интереса у 2022. години. 
 

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: 401-34/2022-II/04                  
Дана: 01.02.2022. 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, 
73/2010, 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, 149/2020,118/2021 и 118/2021-др. закон) и 
члана 15. Одлуке о буџету општине Неготин за 2022. годину  (“Сл. лист општине Неготин”, број: 
36/2021),  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 2022. годину (“Сл. лист 

општине Неготин”, број: 36/2021), 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  500.000,00 динара Општинској управи општине 
Неготин. 
 

II 
 Средства из става 1. овог решења распоређују се у оквиру раздела 5, програм 14-развој спорта и 
омладине 1301, програмска активност-подршка локалним спортским организацијама, удружењима и 
савезима  0001, функција 810–услуге рекреације и спорта, на позицији 164-дотације невладиним 
организацијама, економској класификацији 481900–дотације осталим непрофитним институцијама. 
 

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 Комисије за оцену програма којима се остварује општи интерес у области 

спорта на територији општине Неготин, број: 401-21/2022-II/07 од 24.01.2022. године, примљеног дана  
27.01.2022. године и Обавештења  председника  oпштине о доношењу решења из текуће  резерве за 2022. 
годину, број: 401-28/2022-IV/04 од 27.01.2022. године за одобравањем додатних средстава за редован рад 
Општинске управе општине Неготин, одобравају се  додатна   средства у износу  од 500.000,00  динара 
из текуће  резерве.  

Одлуком о буџету општине Неготин за 2022. годину („Сл. лист општине Неготин“, број: 
36/2021), у разделу 5, програму 14-развој спорта и омладине 1301, програмској активности-подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима и савезима  0001, функцији  810– услуге рекреације и 
спорта, нису планирана довољна средства на позицији 164-дотације невладиним организацијама, 
економској класификацији 481900–дотације осталим непрофитним институцијама, због повећања 
трошкова спортских удружења ради  реализације програма којима се задовољава општи интерес у 
области спорта у 2022. години. 
 

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: 401-28/2022-II/04                  
Дана: 27.01.2022. 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, 73/2010, 
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, 149/2020,118/2021 и 118/2021-др. закон) и члана 15. Одлуке 
о буџету општине Неготин за 2022. годину  (“Сл. лист општине Неготин”, број: 36/2021),  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 2022. годину (“Сл. лист 
општине Неготин”, број: 36/2021), 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  1.000.000,00 динара Општинској управи општине 
Неготин. 

II 
 Средства из става 1. овог решења распоређују се у оквиру раздела 5, програм 14-развој спорта и 
омладине 1301, програмска активност-подршка локалним спортским организацијама, удружењима и 
савезима  0001, функција 810–услуге рекреације и спорта, на позицији 164-дотације невладиним 
организацијама, економској класификацији 481900–дотације осталим непрофитним институцијама. 

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 Комисије за оцену програма којима се остварује општи интерес у области 
спорта на територији општине Неготин, број: 401-21/2022-II/07 од 24.01.2022. године и Обавештења  
председника  oпштине о доношењу решења из текуће  резерве за 2022. годину, број: 401-25/2022-IV/04 од 
26.01.2022. године за одобравањем додатних средстава за редован рад Општинске управе општине 
Неготин, одобравају се  додатна   средства у износу  од 1.000.000,00  динара из текуће  резерве.  

Одлуком о буџету општине Неготин за 2022. годину („Сл. лист општине Неготин“, број: 36/2021), у 
разделу 5, програму 14-развој спорта и омладине 1301, програмској активности-подршка локалним 
спортским организацијама, удружењима и савезима  0001, функцији  810– услуге рекреације и спорта, 
нису планирана довољна средства на позицији 164-дотације невладиним организацијама, економској 
класификацији 481900–дотације осталим непрофитним институцијама, због повећања трошкова 
спортских удружења ради  реализације програма којима се задовољава општи интерес у области спорта. 

 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: 401-25/2022-II/04                  
Дана: 26.01.2022. године                                                              
Н е г о т и н 
 

 
ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

Владимир Величковић, дипл. педагог физичке културе, с.р. 
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Република  Србија 
ОПШТИНА НЕГОТИН 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН  
Број: 401-57/2022-II/04 
10.02.2022. године 
Н е г о т и н 
 
 

На основу члана 61. 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, 149/2020, 118/2021 и 118/2021-др. закон) и  члана 
14. Одлуке о буџету општине Неготин за 2022. годину (“Сл. лист општине Неготин”, број: 36/2021), 
председник општине Неготин, д о н о с и 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ПРОМЕНУ АПРОПРИЈАЦИЈА ОДОБРЕНИХ ОПШТИНСКОЈ  

УПРАВИ  ОПШТИНЕ НЕГОТИН  У 2022. ГОДИНИ 
 

I 
 
 Одобрава се промена апропријација Општинској управи  општине Неготин, у оквиру  законом  
предвиђене  могућности,  раздео 5-општинска управа,  програм   15–опште услуге локалне самоуправе 
0602, програмска активност–функционисање локалне самоуправе и градских општина 0001, функција 
130–опште услуге, позиција 77-текуће поправке и одржавање, економска класификација 425100-текуће 
поправке и одржавање зграда и објеката, у износу од  99.000,00  динара, извор  финансирања 15, ради 
обезбеђења средстава за редован рад Општинске управе општине Неготин. 
 

II 
 
 Измена апропријација ће се извршити умањењем позиције Одлуке о буџету општине Неготин за 
2022.годину, и то: 
 - позиција 77-текуће поправке и одржавање, економска класификација 425100-текуће поправке и 
одржавање зграда и објеката, у износу од  99.000,00  динара, извор  финансирања 15.   
 

III 
 

Износ  од  99.000,00  динара, преусмерава се за намене које нису планиране Одлуком о буџету 
општине Неготин за 2022. годину, а ради обезбеђења средстава  за  релизацију пројекта  по Уговору о 
донацији за дељење бесплатних оброка у селима Браћевац и Тамнич, број:401-115/2021-II/05 од 
10.05.2021. године и то на позицију  131-материјал, економска класификација 426900- материјали за 
посебне намене, извор финансирања 15, у оквиру раздела 5, програма 3-локални економски развој 1501, 
програмска активност–унапређење привредног и инвестиционог амбијента 0001 и функције 474-
вишенаменски развојни пројекти. 
 

IV 
  

За износ одобрене промене апропријација извршити измене распоређених средстава на 
одговарајућим позицијама Одлуке о буџету општине Неготин за 2022.годину  и Финансијског плана за 
рад Општинске управе  општине Неготин за 2022. годину. 
 

V 
 
 О реализацији дате сагласности стараће се Одељење за буџет, финансије и локалну пореску 
администрацију.    
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VI 
 
 Сагласност за промену апропријација Општинској управи општине Неготин, објавити у 
„Службеном листу општине Неготин“. 
                                                                    О б р а з л о ж е њ е  
 
 

Чланом 61. 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, 149/2020, 118/2021 и 118/2021-др. закон) регулисано је да се 
у току године може извршити преусмеравање апропријације одобрене на име одређеног расхода и 
издатка  из осталих извора без ограничења. 
Председник општине доноси решење о повећању односно смањењу апропријације путем 
преусмеравања.  
Одлуком о буџету општине Неготин за 2022. годину (“Сл. лист општине Неготин”, број: 36/2021),  у  
разделу 5-општинска управа,  програму   3-локални економски развој 1501, програмској активности–
унапређење привредног и инвестиционог амбијента 0001 и функцији 474-вишенаменски развојни 
пројекти, позицији 131-материјал, економска класификација 426900- материјали за посебне намене, 
извор финансирања 15, нису предвиђена  средства  за  релизацију пројекта по Уговору о донацији за 
дељење бесплатних оброка у селима Браћевац и Тамнич, број: 401-115/2021-II/05 од 10.05.2021. године. 
  

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.  
 
 

 
ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

Владимир Величковић, дипл. педагог физичке културе, с.р. 
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Република  Србија 
ОПШТИНА НЕГОТИН 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН  
Број: 401-45/2022-II/04 
04.02.2022. године 
Н е г о т и н 
 

На основу члана 61. 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, 149/2020,118/2021 и 118/2021-др. закон) и  члана 
14. Одлуке о буџету општине Неготин за 2022. годину (“Сл. лист општине Неготин”, број: 36/2021), 
председник општине Неготин, д о н о с и 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ПРОМЕНУ АПРОПРИЈАЦИЈА ОДОБРЕНИХ ОПШТИНСКОЈ  

УПРАВИ  ОПШТИНЕ НЕГОТИН  У 2022. ГОДИНИ 
 

I 
 
 Одобрава се промена апропријација Општинској управи  општине Неготин, у оквиру  законом  
предвиђене  могућности, до 10 % апропријације,  раздео 5-општинска управа,  програм   11 –социјална и 
дечија заштита 0902, програмска активност–једнократне помоћи и други облици помоћи  0001, функција 
130-опште услуге, позиција 84-услуге по уговору, економска класификација 423100-административне 
услуге, у износу од  400.000,00  динара, за 6,15 %, извор  финансирања 01, ради обезбеђења средстава за 
редован рад Општинске управе општине Неготин. 
 

II 
 
 Измена апропријација ће се извршити умањењем позиције Одлуке о буџету општине Неготин за 
2022.годину, и то: 
 - позиција 84-услуге по уговору, економска класификација 423100-административне услуге, у износу од  
400.000,00  динара,за 6,15 %, извор  финансирања 01.   
 

III 
 

Износ од 400.000,00 динара, преусмерава се за намене које нису довољно планиране Одлуком о 
буџету општине Неготин за 2022. годину, а ради обезбеђења додатних средстава  за суфинансирање 
пројеката везаних за остваривање јавног интереса у области јавног информисања који се суфинансирају 
из буџета општине Неготин у 2022. години и то на позицију  167- субвенције приватним предузећима, 
економска класификација 454100-текуће субвенције приватним предузећима, извор финансирања 01, у 
оквиру раздела 5, програма 13-развој културе и информисања 1201, програмске активности-остваривање 
и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања 0004 и функције 830-услуге емитовања и 
штампања. 
 
                                                                                    IV 
  

За износ одобрене промене апропријација извршити измене распоређених средстава на 
одговарајућим позицијама Одлуке о буџету општине Неготин за 2022.годину  и Финансијског плана за 
рад Општинске управе  општине Неготин за 2022. годину. 
 
                                                                                     V 
 
 О реализацији  дате  сагласности стараће се Одељење за буџет, финансије и локалну пореску 
администрацију.    
                                                                                    VI 
 
 Сагласност за промену апропријација Општинској управи  општине Неготин, објавити у 
„Службеном листу општине Неготин“. 
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О б р а з л о ж е њ е 

 
 

Чланом 61.  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, 149/2020,118/2021 и 118/2021-др. закон) регулисано је да се 
у току године може извршити преусмеравање апропријације одобрене на име одређеног расхода и 
издатка у износу до 10% вредности апропијације за расход и издатак чији се износ умањује.  
Председник општине доноси решење о повећању односно смањењу апропријације путем 
преусмеравања.  
Одлуком о буџету општине Неготин за 2022. годину (“Сл. лист општине Неготин”, број: 36/2021),  у  
разделу 5-општинска управа,  програму  13-развој културе и информисања 1201, програмској 
активности-остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања 0004, функцији 
830-услуге емитовања и штампања,позицији  167-субвенције приватним предузећима, економска 
класификација 454100-текуће субвенције приватним предузећима, извор финансирања 01, нису 
предвиђена довољна  средства   за суфинансирање пројеката везаних за остваривање јавног интереса у 
области јавног информисања који се суфинансирају из буџета општине Неготин у 2022. години. 
  

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.  
 
 

 
ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

Владимир Величковић, дипл. педагог физичке културе, с.р. 
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Република  Србија 
ОПШТИНА НЕГОТИН 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН  
Број: 401-59/2022-II/04 
10.02.2022. године 
Н е г о т и н 
 
 

На основу члана 61. 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, 149/2020, 118/2021 и 118/2021-др. закон) и  члана 
14. Одлуке о буџету општине Неготин за 2022. годину (“Сл. лист општине Неготин”, број: 36/2021), 
председник општине Неготин, д о н о с и 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ПРОМЕНУ АПРОПРИЈАЦИЈА ОДОБРЕНИХ ОПШТИНСКОЈ  

УПРАВИ  ОПШТИНЕ НЕГОТИН  У 2022. ГОДИНИ 
 

I 
 
 Одобрава се промена апропријација Општинској управи  општине Неготин, у оквиру  законом  
предвиђене  могућности,  раздео 5-општинска управа,  програм   7–организација саобраћаја и 
саобраћајна инфраструктура  0701, пројекат–„Реконструкција улице Кнеза Милоша, Љубе Нешића, 
Мире Винклајт, крак од улице Љубе Нешића и водоводне мреже Љубе Нешића и улице Мире Винклајт“ 
0701-7001, функција 451-друмски саобраћај,  позиција 125- зграде и грађевински објекти, економска 
класификација 511300–капитално одржавање зграда и објеката, у износу од  995.000,00  динара, извор  
финансирања 15, ради обезбеђења средстава за  редован рад Општинске управе општине Неготин. 
 

II 
 
 Измена апропријација ће се извршити умањењем позиције Одлуке о буџету општине Неготин за 
2022. годину, и то: 
 - позиција 125-зграде и грађевински објекти, економска класификација 511300–капитално одржавање 
зграда и објеката, у износу од  995.000,00  динара, извор  финансирања 15.   
 

III 
 

Износ  од  995.000,00   динара, преусмерава се за намене које нису планиране Одлуком о буџету 
општине Неготин за 2022. годину, а ради обезбеђења средстава за релизацију пројекта „Пројекат 
пешачке стазе у насељу борска на к.п. бр. 372 КО Неготин“ и то на нову позицију  152/1- зграде и 
грађевински објекти, економска класификација 511300–капитално одржавање зграда и објеката , извор 
финансирања 15, у оквиру раздела 5, програма 15-опште услуге локалне самоуправе 0602, новог 
пројекта „Пројекат пешачке стазе у насељу борска на к.п. бр. 372 КО Неготин“ 0602-5010  и функције 
620-развој заједнице. 
 

IV 
  

За износ одобрене промене апропријација извршити измене распоређених средстава на 
одговарајућим позицијама Одлуке о буџету општине Неготин за 2022.годину  и Финансијског плана за 
рад Општинске управе општине Неготин за 2022. годину. 
 

V 
 
 О реализацији дате сагласности стараће се Одељење за буџет, финансије и локалну пореску 
администрацију.    
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                                                                                    VI 
 
 Сагласност за промену апропријација Општинској управи општине Неготин, објавити у 
„Службеном листу општине Неготин“. 
                                                                        
 
                                                                    О б р а з л о ж е њ е  
 

Чланом 61. 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, 149/2020, 118/2021 и 118/2021-др. закон) регулисано је да се 
у  току године може извршити преусмеравање апропријације одобрене на име одређеног расхода и 
издатка  из осталих извора без ограничења. 
Председник општине доноси решење о повећању односно смањењу апропријације путем 
преусмеравања.  
Одлуком о буџету општине Неготин за 2022. годину (“Сл. лист општине Неготин”, број: 36/2021),  у  
разделу 5-општинска управа,  програму  15-опште услуге локалне самоуправе 0602, функцији 620-развој 
заједнице, на новој  позицији 152/1-зграде и грађевински објекти, економској класификацији 511300–
капитално одржавање зграда и објеката, није предвиђен нови пројекат „Пројекат пешачке стазе у насељу 
борска на к.п. бр. 372 КО Неготин“ 0602-5010, у износу од   995.000,00 динара, извор  финансирања 15.  
 

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.  
 
      
 

ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
Владимир Величковић, дипл. педагог физичке културе, с.р. 
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Република  Србија 
ОПШТИНА НЕГОТИН 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН  
Број: 401-58/2022-II/04 
10.02.2022. године 
Н е г о т и н 
 
 

На основу члана 61. 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, 149/2020, 118/2021 и 118/2021-др. закон) и  члана 
14. Одлуке о буџету општине Неготин за 2022. годину (“Сл. лист општине Неготин”, број: 36/2021), 
председник општине Неготин, д о н о с и 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ПРОМЕНУ АПРОПРИЈАЦИЈА ОДОБРЕНИХ ОПШТИНСКОЈ  

УПРАВИ  ОПШТИНЕ НЕГОТИН  У 2022. ГОДИНИ 
 

I 
 Одобрава се промена апропријација Општинској управи  општине Неготин, у оквиру  законом  
предвиђене  могућности,  раздео 5-општинска управа,  програм   3–локални економски развој 1501, 
програмска активност–унапређење привредног и инвестиционог амбијента 0001, функција 474-
вишенаменски развојни пројекти,  позиција 126-стални трошкови, економска класификација 421600–
закуп имовине и опреме, у износу од  65.000,00  динара, извор  финансирања 06, ради обезбеђења 
средстава за редован рад Општинске управе општине Неготин. 
 

II 
 Измена апропријација ће се извршити умањењем позиције Одлуке о буџету општине Неготин за 
2022. годину, и то: 
 - позиција 126-стални трошкови, економска класификација 421600–закуп имовине и опреме, у износу од  
65.000,00  динара, извор  финансирања 06.   
 

III 
Износ  од  65.000,00  динара, преусмерава се за намене које нису довољно планиране Одлуком о 

буџету општине Неготин за 2022. годину, а ради обезбеђења средстава  за  релизацију пројекта  по 
Уговору о донацији за дељење бесплатних оброка у селима Браћевац и Тамнич, број:401-115/2021-II/05 
од 10.05.2021. године и то на позицију  131-материјал, економска класификација 426900- материјали за 
посебне намене, извор финансирања 06, у оквиру раздела, програма, програмске активности  и функције 
из става 1. овог решења. 
 
                                                                                    IV 
 За износ одобрене промене апропријација извршити измене распоређених средстава на 
одговарајућим позицијама Одлуке о буџету општине Неготин за 2022.годину  и Финансијског плана за 
рад Општинске управе  општине Неготин за 2022. годину. 
 
                                                                                     V 
 О реализацији  дате  сагласности стараће се Одељење за буџет, финансије и локалну пореску 
администрацију.    
 
                                                                                  VI 
 Сагласност за промену апропријација Општинској управи општине Неготин, објавити у 
„Службеном листу општине Неготин“. 
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О б р а з л о ж е њ е 
 
 

Чланом 61. 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, 149/2020, 118/2021 и 118/2021-др. закон) регулисано је да се 
у току године може извршити преусмеравање апропријације одобрене на име одређеног расхода и 
издатка  из осталих извора без ограничења. 
 

Председник општине доноси решење о повећању односно смањењу апропријације путем 
преусмеравања.  
 

Одлуком о буџету општине Неготин за 2022. годину (“Сл. лист општине Неготин”, број: 
36/2021),  у  разделу 5-општинска управа,  програму   3-локални економски развој 1501, програмској 
активности–унапређење привредног и инвестиционог амбијента 0001 и функцији 474-вишенаменски 
развојни пројекти, позицији 131-материјал, економска класификација 426900- материјали за посебне 
намене, извор финансирања 06, нису предвиђена довољна средства за  релизацију пројекта  по Уговору о 
донацији за дељење бесплатних оброка у селима Браћевац и Тамнич, број: 401-115/2021-II/05 од 
10.05.2021. године. 
  

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.  
 
      
 

ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
Владимир Величковић, дипл. педагог физичке културе, с.р. 
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Република  Србија 
ОПШТИНА НЕГОТИН 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН  
Број: 401-81/2022-II/04 
17.02.2022. године 
Н е г о т и н 
 

На основу члана 61. 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, 149/2020, 118/2021 и 118/2021-др. закон) и  члана 
14. Одлуке о буџету општине Неготин за 2022. годину (“Сл. лист општине Неготин”, број: 36/2021), 
председник општине Неготин, д о н о с и 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ПРОМЕНУ АПРОПРИЈАЦИЈА ОДОБРЕНИХ ОПШТИНСКОЈ  

УПРАВИ  ОПШТИНЕ НЕГОТИН  У 2022. ГОДИНИ 
 

I 
 
 Одобрава се промена апропријација Општинској управи општине Неготин, у оквиру  законом  
предвиђене  могућности, до 10 % апропријације,  раздео 5-општинска управа,  програм   2 –комуналне 
делатности 1102, програмска активност–одржавање чистоће на површинама јавне намене 0003, функција 
510-управљање отпадом, позиција 138-текуће поправке и одржавање, економска класификација 425100-
текуће поправке и одржавање зграда и објеката, у износу од  504.000,00 динара, за 5,04%, извор  
финансирања 01, ради обезбеђења средстава за редован рад Општинске управе општине Неготин. 
 

II 
 
 Измена апропријација ће се извршити умањењем позиције Одлуке о буџету општине Неготин за 
2022.годину, и то: 
 - позиција 138-текуће поправке и одржавање, економска класификација 425100-текуће поправке и 
одржавање зграда и објеката, у износу од 504.000,00  динара, за 5,04%, извор  финансирања 01.   
 

III 
 

Износ од 504.000,00 динара, преусмерава се за намене које нису довољно планиране Одлуком о 
буџету општине Неготин за 2022. годину, и то на позицију 83-нематеријална имовина, економску 
класификацију 515100-нематеријална имовина, извор финансирања 01, у оквиру раздела 5, програма 15-
опште услуге локалне самоуправе 0602, програмске активности-функционисање локалне самоуправе и 
градских општина 0001 и функције 130-опште услуге. 
 

IV 
  

За износ одобрене промене апропријација извршити измене распоређених средстава на 
одговарајућим позицијама Одлуке о буџету општине Неготин за 2022.годину  и Финансијског плана за 
рад Општинске управе општине Неготин за 2022. годину. 
 

V 
 
 О реализацији  дате сагласности стараће се Одељење за буџет, финансије и локалну пореску 
администрацију.    
 

VI 
 
 Сагласност за промену апропријација Општинској управи  општине Неготин, објавити у 
„Службеном листу општине Неготин“. 
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О б р а з л о ж е њ е 

 
Чланом 61.  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, 149/2020, 118/2021 и 118/2021-др. закон) регулисано је да се 
у току године може извршити преусмеравање апропријације одобрене на име одређеног расхода и 
издатка у износу до 10% вредности апропијације за расход и издатак чији се износ умањује.  

Председник општине доноси решење о повећању односно смањењу апропријације путем 
преусмеравања.  

Одлуком о буџету општине Неготин за 2022. годину (“Сл. лист општине Неготин”, број: 
36/2021), у  разделу 5-општинска управа,  програму  15-опште услуге локалне самоуправе 0602, 
програмској активности-функционисање локалне самоуправе и градских општина 0001, функцији 130-
опште услуге, позицији 83-нематеријална имовина, економска класификација 515100-нематеријална 
имовина, извор финансирања 01, нису предвиђена средства за набавку софтвера за Централизовано 
управљање целокупним системом заштите и спашавања на територији општине Неготин, за потребе 
рада Штаба за ванредне ситуације за територију 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.  
 
 
 

 
ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

Владимир Величковић, дипл. педагог физичке културе, с.р. 
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Република  Србија 
ОПШТИНА НЕГОТИН 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН  
Број: 401-47/2022-II/04 
08.02.2022. године 
Н е г о т и н 
 
 

На основу члана 61. 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, 149/2020,118/2021 и 118/2021-др. закон) и  члана 
14. Одлуке о буџету општине Неготин за 2022. годину (“Сл. лист општине Неготин”, број: 36/2021), 
председник општине Неготин, д о н о с и 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ПРОМЕНУ АПРОПРИЈАЦИЈА ОДОБРЕНИХ ОПШТИНСКОЈ  

УПРАВИ  ОПШТИНЕ НЕГОТИН  У 2022. ГОДИНИ 
 

I 
 
 Одобрава се промена апропријација Општинској управи  општине Неготин, у оквиру  законом  
предвиђене  могућности,  раздео 5-општинска управа,  програм   15 – опште услуге локалне самоуправе 
0602, пројекат „Развој комплекса Неготинских пимница“ 7002, функција 620–развој заједнице, позиција 
155- зграде и грађевински објекти, економска класификација 511400-пројектно планирање, у износу од  
1.800.000,00  динара, извор  финансирања 13, ради обезбеђења средстава за редован рад Општинске 
управе општине Неготин. 
 

II 
 
 Измена апропријација ће се извршити умањењем позиције Одлуке о буџету општине Неготин за 
2022.годину, и то: 
 - позиција 155- зграде и грађевински објекти, економска класификација 511400-пројектно планирање, у 
износу од  1.800.000,00    динара, извор  финансирања 13.   
 

III 
 

Износ  од 1.800.000,00   динара, преусмерава се за намене које нису планиране Одлуком о 
буџету општине Неготин за 2022. годину, а ради обезбеђења средстава  за  релизацију пројекта „Развој 
комплекса Неготинских пимница“ 7002 и то на позицију  153-специјализоване услуге, економска 
класификација 424900- остале специјализоване  услуге у  износу  од 800.000,00 динара и нову позицију 
154/1-порези,обавезне таксе,казне,пенали и камате, економска класификација 482200-обавезне таксе, у  
износу  од 1.000.000,00 динара, извор финансирања 13, у оквиру раздела, програма, пројекта и функције 
из става 1. овог решења. 
 
                                                                                    IV 
  

За износ одобрене промене апропријација извршити измене распоређених средстава на 
одговарајућим позицијама Одлуке о буџету општине Неготин за 2022.годину  и Финансијског плана за 
рад Општинске управе  општине Неготин за 2022. годину. 
 
                                                                                     V 
 
 О реализацији  дате  сагласности стараће се Одељење за буџет, финансије и локалну пореску 
администрацију.    
                                                                                    VI 
 
 Сагласност за промену апропријација Општинској управи  општине Неготин, објавити у 
„Службеном листу општине Неготин“. 
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                                                                    О б р а з л о ж е њ е  
 
 

Чланом 61.  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, 149/2020,118/2021 и 118/2021-др. закон) регулисано је да се 
у  току године може извршити преусмеравање апропријације одобрене на име одређеног расхода и 
издатка  из осталих извора без ограничења. 

Председник општине доноси решење о повећању односно смањењу апропријације путем 
преусмеравања.  

Одлуком о буџету општине Неготин за 2022. годину (“Сл. лист општине Неготин”, број: 
36/2021),  у  разделу 5-општинска управа,  програму   15–опште услуге локалне самоуправе 0602, 
пројекту „Развој комплекса Неготинских пимница“ 7002, функцији 620–развој заједнице ,на  позицији 
153-специјализоване услуге, економска класификација 424900- остале специјализоване  услуге у  износу  
од 800.000,00 динара и новој  позицији 154/1-порези,обавезне таксе,казне,пенали и камате, економска 
класификација 482200-обавезне таксе, у  износу  од 1.000.000,00 динара, извор финансирања 13, нису 
предвиђена  средства  за  реализацију пројекта „Развој комплекса Неготинских пимница“  7002. 
  

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.  
 
 
 

ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
Владимир Величковић, дипл. педагог физичке културе, с.р. 
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Република  Србија 
ОПШТИНA НЕГОТИН 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН  
Број: 401-153/2022-II/04 
07.03.2022. године 
Н е г о т и н 
 
 

На основу члана 61. 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, 149/2020, 118/2021 и 118/2021-др. закон) и  члана 
14. Одлуке о буџету општине Неготин за 2022. годину (“Сл. лист општине Неготин”, број: 36/2021), 
председник општине Неготин, д о н о с и 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА  ПРОМЕНУ АПРОПРИЈАЦИЈА ОДОБРЕНИХ ОШ  

“МОМЧИЛО РАНКОВИЋ“ РАЈАЦ  У 2022.  ГОДИНИ 
 

I 
 Одобрава се промена апропријација основној школи “Момчило Ранковић” Рајац, у оквиру 
законом предвиђене могућности до 10 % апропријације,  за раздео 5. Програм 9-основно образовање  
2003, програмску активност – реализација делатности основног образовања   2003-0001,  функцију 912 – 
Основно образовање, позиције 170, наменe – стални трошкови,економска класификација 421200-
енергетске услуге,  у износу од 104.000,00 динара и  економска класификација 421400 -услуге 
комуникација у износу од 20.000,00 динара,за 8,61 %, извор финансирања 01,  за исплату јубиларних 
награда. 
 

II 
 Промена апропријације односи се на промену у финансијском плану ОШ  “Момчило Ранковић” 

Рајац    за  2022. годину тако што се умањује: 
- намена - стални трошкови,економска класификација 421200-енергетске услуге,  у износу од 104.000,00 
динара и  економска класификација 421400 -услуге комуникација у износу од 20.000,00 динара,за 8,61 %, 
извор финансирања 01. 
 

III 
  Износ од 124.000,00 динара, преусмерава се за намене недовољно планиране у финансијском 
плану буџетског корисника за 2022. годину за исплату јубиларних награда    и то за намену – награде 
запосленима и остали посебни расходи,економска класификација 416100 –  награде  запосленима и 
остали посебни расходи, у оквиру раздела,  програма, програмске активности и функције из става 1. овог 
решења. 
 

IV 
 За износ одобрене промене апропријација извршити промену у финансијском плану ОШ 
“Момчило Ранковић” Рајац. 
 

V 
 О  реализацији дате сагласности стараће се Одељење за буџет, финансије и локалну пореску 
администрацију. 
 

VI 
 Сагласност за промену апропријација ОШ  “Момчило Ранковић” Рајац, објавити у „Службеном 
листу општине Неготин“. 
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                                                                         О б р а з л о ж е њ е  
 

Чланом 61. 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, 149/2020, 118/2021 и 118/2021-др. закон)   регулисано је да 
у току године може се извршити преусмеравање апропријације одобрене на име одређеног расхода и 
издатка у износу до 10% вредности апропријације за расход и издатак чији се износ умањује.  
`Председник општине доноси решење о повећању односно смањењу апропријације путем 
преусмеравања.  

Одлуком о буџету општине Неготин за 2022. годину (“Сл. лист општине Неготин”, број: 
36/2021), у разделу 5, програму 9-основно образовање  2003, програмској активности– реализација 
делатности основног образовања   2003-0001,  функцији 912 – Основно образовање, на позицији 170, 
намени –  награде запосленима и остали посебни расходи,економској класификацији 416100 –  награде 
запосленима и остали посебни расходи , извор финансирања 01, нису предвиђена довољна средства за 
исплату јубиларних награда. 
 

Из тог разлога и на основу свега напред наведеног, одлучено је као у диспозитиву  решења. 
 

РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: ОШ “Момчило Ранковић” Рајац ,Управи за трезор Експозитури 
Неготин, Одељењу за буџет, финансије и локалну пореску администрацију и архиви Општинске управе.  
 
 

 
ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

Владимир Величковић, дипл. педагог физичке културе, с.р. 
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Република  Србија 
ОПШТИНА НЕГОТИН 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН  
Број: 401-22/2022-II/04 
24.01.2022. године 
Н е г о т и н 
 
 

На основу члана 61. 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, 149/2020,118/2021 и 118/2021-др. закон) и  члана 
14. Одлуке о буџету општине Неготин за 2022. годину (“Сл. лист општине Неготин”, број: 36/2021), 
председник општине Неготин, д о н о с и 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ПРОМЕНУ АПРОПРИЈАЦИЈА ОДОБРЕНИХ СКУПШТИНИ  

ОПШТИНЕ НЕГОТИН  У 2022. ГОДИНИ 
 

I 
 
 Одобрава се промена апропријација Скупштини  општине Неготин, у оквиру  законом  
предвиђене  могућности, до 10 % апропријације,  раздео 1- Скупштина  општине,  програм   16– 
политички систем локалне самоуправе  2101, програмска активност – подршка раду извршних органа 
власти и скупштине     0003, функција 160– опште јавне услуге некласификоване на другом месту , 
позиција 16- услуге по уговору, економска класификација 423500- стручне услуге , у износу од  
40.000,00 динара,за 2,06 %,   извор  финансирања 01, ради обезбеђења средстава за редован рад 
Скупштине  општине Неготин. 
 

II 
 
 Измена апропријација ће се извршити умањењем позиције Одлуке о буџету општине Неготин за 
2022.годину, и то: 
 - позиција 16- услуге по уговору , економска класификација 423500- стручне услуге, у износу од  
40.000,00  динара,за 2,06 %, извор  финансирања 01.   
 

III 
 

Износ  од  40.000,00 динара, преусмерава се за намене које нису планиране Одлуком о буџету 
општине Неготин за 2022. годину, а ради обезбеђења средстава  за  исплату путних трошкова за одржане 
прошлогодишње локалне изборе  и то на позицију  15-трошкови путовања , економска класификација 
422100- трошкови службених путовања у земљи, извор финансирања 01, у оквиру раздела, програма, 
програмске активности  и функције из става 1. овог решења. 
 

IV 
  

За износ одобрене промене апропријација извршити измене распоређених средстава на 
одговарајућим позицијама Одлуке о буџету општине Неготин за 2022.годину  и Финансијског плана за 
рад Скупштине  општине Неготин за 2022. годину. 
 

V 
 
 О реализацији  дате  сагласности стараће се Одељење за буџет, финансије и локалну пореску 
администрацију.    
 

VI 
 
 Сагласност за промену апропријација Скупштини  општине Неготин, објавити у „Службеном 
листу општине Неготин“. 



Број 6  Страна 232                       „Службени лист општине Неготин“                                 11.03.2022. 

 

 
                                                                    О б р а з л о ж е њ е  
 

Чланом 61.  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, 149/2020,118/2021 и 118/2021-др. закон) регулисано је да у 
току године може се извршити преусмеравање апропријације одобрене на име одређеног расхода и 
издатка  у износу до 10% вредности апропијације за расход и издатак чији се износ умањује.  

Председник општине доноси решење о повећању односно смањењу апропријације путем 
преусмеравања.  
  Одлуком о буџету општине Неготин за 2022. годину (“Сл. лист општине Неготин”, број: 
36/2021),  у  разделу 1- Скупштина  општине,  програму   16– политички систем локалне самоуправе  
2101, програмској активности – подршка раду извршних органа власти и скупштине     0003, функцији 
160– опште јавне услуге некласификоване на другом месту,позицији  15-трошкови путовања , 
економској класификацији 422100- трошкови службених путовања у земљи, извор финансирања 01, 
нису предвиђена  довољна средства  за исплату путних трошкова за одржане прошлогодишње локалне 
изборе . 
  

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.  
 
      
 

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, 
73/2010, 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, 149/2020, 118/2021 и 118/2021-др. закон) и 
члана 15. Одлуке о буџету општине Неготин за 2022. годину  (“Сл. лист општине Неготин”, број: 
36/2021),  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 2022.годину (“Сл. лист 

општине Неготин”, број: 36/2021), 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 Музеју Крајине. 
 

II 
 
 Средства из става 1. овог решења распоређују се у оквиру раздела 5, главе 3, програм 13-развој 
културе и информисања 1201, програмска активност-функционисање локалних установа културе 0001, 
функција 820–услуге културе, на позицију 229–услуге по уговору, економску класификацију 423500–
стручне 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 захтева Музеја Крајине, број: 401-20/2022-II/04 од 24.01.2022. године и Обавештења  
председнику oпштине о доношењу решења из текуће  резерве за 2022. годину, број: 401-20/2022-IV/04 од 
24.01.2022. године за одобравањем додатних средстава за редован рад Музејa Крајине, одобравају се  
додатна  средства у износу  од  300.000,00  динара из текуће  резерве.  

Одлуком о буџету општине Неготин за 2022.годину („Сл. лист општине Неготин“, број: 
36/2021), у разделу 5, глави 3, програму 13-развој културе и информисања 1201, програмској 
активности-функционисање локалних установа културе 0001, функцији 820–услуге културе, планирана 
средства на позицији 229–услуге по уговору, економској класификацији 423500–стручне услуге, 
недовољна су за исплату накнаде по основу Уговора о привременим и повременим пословима. 
 

Из тог разлога и на основу свега напред наведеног, одлучено је као у диспозитиву  решења. 
 

Решење  доставити: Музеју Крајине, Управи за трезор eкспозитури  Неготин, Одељењу за 
буџет, финансије и локалну пореску администрацију и архиви Општинске управе општине Неготин.   
                                                 
 
Број: 401-20/2022-II/04                  
Дана: 24.01.2022. 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, 
73/2010, 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, 149/2020 и 118/2021) и члана 15. Одлуке о 
буџету општине Неготин за 2022. годину  (“Сл. лист општине Неготин”, број: 36/2021),  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 2022. годину (“Сл. лист 
општине Неготин”, број: 36/2021), 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 110.000,00 динара Основној школи „Стеван 
Мокрањац”  Кобишница. 
      

II 
 Средства из става 1. овог решења распоређују се у оквиру раздела 5, програма 9–основно 
образовање 2003, програмске активности–реализација делатности основног образовања 0001, функције 
912–основно образовање,  на позицију 170, економску класификацију 463100-текући трансфери осталим 
нивоима власти, економска класификација код корисника 414400-помоћ у медицинском лечењу 
запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом, по захтеву број: 401-129/2022-II/04 од 
28.02.2022.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 „Стеван Мокрањац” Кобишница, број: 401-129/2022-II/04 од 
28.02.2022. године и Обавештења  председника  oпштине о доношењу решења из текуће  резерве за 2022. 
годину, број: 401-129/2022-IV/04 од 01.03.2022. године, одобравају се додатна средства у износу од 
110.000,00 динара из текуће резерве. 
Одлуком о буџету општине Неготин за 2022. годину (“Сл. лист општине Неготин”, број: 36/2021), у 
разделу 5, програму  9–основно образовање 2003, програмској активности–реализација делатности 
основног образовања 0001, функцији  912–основно образовање, позицији 170, економској класификацији 
463100-текући трансфери осталим нивоима власти, економској класификацији код корисника на 
четвртом нивоу 414400- помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге 
помоћи запосленом, нису планирана финансијска средства у 2022. години за исплату солидарне помоћи 
у случају боловања дужег од три месеца. 
 

Из тог разлога и на основу свега напред наведеног, одлучено је као у диспозитиву  решења. 
 

Решење доставити: Основној школи „Стеван Мокрањац”                            Кобишница, управи за 
трезор експозитури Неготин, Одељењу за буџет, финансије и локалну пореску администрацију и архиви 
Општинске управе општине Неготин.   
 
Број: 401-129/2022-II/04                  
Дана: 01.03.2022. године                                                              
Н е г о т и н 

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

Владимир Величковић,дипл. педагог физичке културе, с.р.      
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