
Страна 1              Регистар „Службеног листа општине Неготин“ за 2021. годину  31.12.2021. 

 

Ред. Број                         С А Д Р Ж А Ј               Страна/ Број листа 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
 

1. Одлука о потврђивању мандата одборнику скупштине општине Неготин     118/2 
2. Одлука о умањењу обавеза родитеља, односно других законских заступника деце,  

по основу плаћања услуга Предшколске установe „Пчелица“ Неготин, за период  
трајања ванредне ситуације на територији општине Неготин проглашене  
дана 10.11.2020. године          119/2 

3. Одлука о измени одлуке о стварима у општинској својини      120/2 
4. Одлука о измени одлуке о  утврђивању закупнине и накнаде за коришћење пословног  

простора у својини општине Неготин         121/2 
5. Одлука о другој измени уговора о поверавању комуналне делатности линијског приградског 

превоза путника на територији општине Неготин број 344-16/2016-II/07  
од 08.02.2016. године           122/2 

6. Одлука о давању сагласности на коначни нацрт aнекса бр 2. о другој измени уговора  
о поверавању комуналне делатности линијског приградског превоза путника на територији  
општине Неготин број 344-16/2016-II/07 од 08.02.2016.године      124/2 

7. Решење о давању сагласности на прву измену програма пословања са финансијским  
планом Јавног предузећа за комуналне делатности „Бадњево“ Неготин за 2021. годину    125/2 

8. Решење о давању сагласности на програм  ЈКП „ Бадњево“ Неготин  коришћења и  
распоређивања средстава субвенција за 2021. годину општине Неготин     126/2 

9. Решење о именовању општинског савета родитеља oпштине Неготин за школску  
2020/2021. годину           127/2 

10. Решење о одузимању Основној школи ,,Павле Илић Вељко” из Прахова права  
коришћења на непокретностимана к.п.бр. 3058 и 3059 у K.O.: Радујевац и рушењу 
објеката на к.п.бр. 3058 и 3059 у K.O.: Радујевац       129/2 

11. Oдлукa о образовању комисије за планове        134/2 
12. Oдлука о спровођењу комасације дела катастарске општине Tамнич, општина  Неготин   136/3 
13. Oдлука о спровођењу комасације дела катастарских општина Вељково, Мокрање  и  

Рогљево, општина  Неготин          137/3 
14. Одлука о доношењу програма комасације дела катастарске општине Тамнич,  

општина Неготин           138/3 
15. Одлука о доношењу програма комасације дела катастарских општина Вељково,  

Мокрање и Рогљево, општина Неготин         242/3 
16. Одлука о изменама и допунама одлуке о општем уређењу насељених места и комуналном реду 

на територији општине Неготин         350/3 
17. Одлука о доношењу плана детаљне регулације за изградњу објеката на граничном прелазу 

“Кусјак-Ђердап II”           355/3 
18. Одлука о доношењу измена и допуна плана генералне регулације за насеље Неготин   391/3 
19. Решење о давању сагласности на програм пословања са финансијским планом Јавног  

предузећа „Боговина“ Бор за 2021. годину         403/3 
20. Одлукa о усвајању извештаја о раду са финансијским извештајем Центра за социјални  

рад Неготин за 2020. годину           476/7 
21. Одлука о усвајању извештаја о раду са финансијским извештајем Дома културе  

„Стеван Мокрањац“ Неготин за 2020. Годину        477/7 
22. Одлука о усвајању извештаја о раду са финансијским извештајем Историјског архива Неготин  

за 2020. годину           478/7 
23. Одлуку о усвајању извештаја о раду са финансијским извештајем Музеја крајине  

Неготин за 2020. годину          479/7  
24. Одлука о усвајању извештаја о раду са финансијским извештајем Народне библиотеке 

„Доситеј Новаковић“ Неготин за 2020. годину        480/7   
25. Одлуку о усвајању извештаја о раду са финансијским извештајем Туристичке организације  

општине Неготин за 2020. годину         481/7 
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26. Одлука о измени одлуке о организацији и функционисању Цивилне заштите на територији  
општине Неготин           482/7 

27. Одлука о усвајању Локалног акционог плана запошљавања општине Неготин за период  
од 2021. до 2023. године          484/7  

28. Одлука о усвајању годишњег Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног  
земљишта за територију општине Неготин за 2021. годину      497/7  

29. Одлука о начелима комасације у катастарској општини Тамнич, општина Неготин   498/7  
30. Одлука о начелима комасације у катастарској општини Вељково, Мокрање и Рогљево,  

општина Неготин           504/7  
31. Одлука о утврђивању назива нових улица и других делова насељених места на  

територији општине Неготин          510/7  
32. Одлука о доношењу измене и допуне плана генералне регулације за насеље Прахово   541/7 
33. Одлуку о доношењу измене  плана детаљне регулације за комплекс Хемијске индустрије  

у Прахову            633/7 
34. Решење о приступању  размени грађевинског земљишта у К.О.: Неготин     720/7 
35. Решење о рушењу објеката на к.п.бр. 3058 и 3059 у К.О.: Радујевац     722/7 
36. Решење о давању сагласности на одлуку Надзорног одбора ЈКП „Бадњево“ Неготин  

број 1226-05/2021-3 од 09.04.2021. године и давању сагласности на нацрт трилатералног  
уговора о коришћењу средстава зајма намењених пројекту „Рехабилитација система  
даљинског грејања у Србији – фаза V” који је закључком 05 број 48-2889/2021 од 01.04.2021. 
године усвојила влада Републике Србије        724/7  

37. Решење о расписивању првог јавног надметања за отуђење грађевинског  
земљишта у јавној својини општине Неготин на к.п.бр. 3086/9 у К.О.:Неготин    725/7 

38. Решење о приступању укидању дела некатегорисаног пута и размени грађевинског земљишта  
у К.О.: Неготин у сврху уређења површина јавне намене       730/7 

39. Решење о измени решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе  
„Јoван Јовановић Змај“ у Јабуковцу         732/7 

40. Одлука о завршном рачуну буџета општине Неготин за 2020. годину     735/8 
41. Одлука о доношењу Плана детаљне регулације инфраструктурног коридора државног 

пута од саобраћајног чвора Душановац до границе К.О.Прахово и К.О. Радујевац    954/8 
42. План детаљне регулације инфраструктурног коридора државног 

пута од саобраћајног чвора Душановац  до границе К.О.Прахово и К.О. Радујевац    955/8 
43. Одлука о доношењу плана детаљне регулације за изградњу високонапонског вода  

ДВ 110 кV ПРП Ђердап 2 – ве Никине воде        1047/8 
44. План детаљне регулације за изградњу високонапонског вода дв 110 kv  

прп Ђердап 2 – ве Никине воде          1048/8 
45. Одлука о измени одлуке о прибављању, располагању и размени грађевинског зеmљишта 

у јавној својини општине Неготин         1086/8 
46. Одлука  о утврђивању времена и узрока смрти лица умрлих изван здравствене установе  

на територији општине Неготин         1087/8 
47. Одлука о давању сагласности на наплату меница у 2021. години, предатих ради 

oбезбеђења финансирања пројеката по основу уговора о донацији број 400-6/2021-II/04-2 
од 14.04.2021. године           1091/8 

48. Решење о давању сагласности на програм о изменама и допунама програма пословања 
Јавног предузећа „Боговина“ Бор за 2021. годину       1092/8 

49. Решење о именовању комисије за утврђивање назива улица,  
тргова и других делова насељеног места        1093/8 

50. Решење о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини општине Неготин    1094/8 
51. Одлука о задуживању општине Неготин код пословне банке за финансирање капиталних 

инвестиција у Неготину за 2021. годину         1124/10 
52. Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету општине Неготин за 2021. годину    1125/10 
53. Одлука о приступању изради Плана детаљне регулације за изградњу објеката за 

експлоатацију кречњака у К.О. Јабуковац        1270/10 
54. Одлука о приступању изради Плана детаљне регулације за изградњу постројења за 

производњу електричне енергије – соларног парка (аеро и других врста соларних панела)    1272/10 
 



Страна 3              Регистар „Службеног листа општине Неготин“ за 2021. годину  31.12.2021. 

 

55. Решење о међусобном располагању између власника грађевинског земљишта у  
јавној својини            1274/10 

56. Решење о разрешењу председника и чланова Изборне комисије општине Неготин 
у сталном саставу и њихових заменика         1276/10 

57. Решење о именовању председника и чланова Изборне комисије општине Неготин 
у сталном саставу и њихових заменика         1278/10 

58. Решење о разрешењу секретара Изборне комисије општине Неготин у сталном 
саставу и његовог заменика          1280/10 

59. Решење о именовању  секретара Изборне комисије општине Неготин у сталном 
Саставу и његовог заменика          1281/10 

60. Извештај о извршењу Одлуке о буџету  општине Неготин за период 
јануар - септембар 2021.године          1339/12 

61. Одлука о усвајању Извештаја о раду са финансијским извештајем Јавног предузећа 
за изградњу и експлоатацију регионалног водосистема „Боговина“ Бор за 2020. годину   1394/12 

62. Одлука о усвајању Извештаја о раду са финансијским извештајем и мишљењем овлашћеног  
ревизора на финансијски извештај Јавног предузећа за комуналне деллатности „Бадњево“  
Неготин за 2020. годину          1395/12 

63. Одлука о давању сагласности и усвајању предлога пројекта јавно – приватног партнерства  
без елемената концесије  за реконструкцију система даљинског грејања уз уговорену 
испоруку топлотне енергије из дрвне биомасе и природног гаса у општини Неготин   1396/12 

64. Предлога пројекта јавно – приватног партнерства без елемената концесије  за 
реконструкцију система даљинског грејања уз уговорену испоруку топлотне  
енергије из дрвне биомасе  и   природног гаса у општини Неготин     1397/12 

65. Одлука о трећој измени уговора о поверавању комуналне делатности линијског приградског  
превоза путника на територији општине Неготин број 344-16/2016-II/07 од 08.02.2016. године  1459/12 

66. Одлука о давању сагласности на коначан нацрт  Анекс број 3. о трећој измени уговора о  
поверавању комуналне делатности линијског приградског превоза на територији општине 
Неготин број 344 -16/2016-II/07 од 08.02.2016. године       1461/12 

67. Анекс број 3 о трећој измени уговора о поверавању комуналне делатности 
линијског приградског превоза на територији општине Неготин  
број 344 -16/2016-II/07 од 08.02.2016. године        1462/12 

68. Решење о приступању укидању дела пута на к.п.бр. 15781 у К.О.: Душановац    1463/12 
69. Решење            1464/12 
70. Решење о давању сагласности на другу измену и допуну програма пословања са 

Финансијским планом Јавног предузећа за комуналне делатности „Бадњево“  
Неготин за 2021. годину          1466/12 

71. Решење о измени Решења о именовању чланова школског одбора Уметничке школе 
„Стеван Мокрањац“ у Неготину         1467/12 

72. Решење о избору верификационог одбора од три члана       1685/32 
73. Извештај верификационог одбора         1686/32 
74. Одлука о потврђивању мандата одборника скупштине општине Неготин     1689/32  
75. Одлука о избору Председника Скупштине општине Неготин      1692/32 
76. Одлука о избору заменика председник скуштине општине Неготин     1693/32 
77. Одлука о постављењу секретара Скупштине општине Неготин      1694/32 
78. Одлука о избору председника општине Неготин        1695/32 
79. Одлука о избору заменика председника општине Неготин       1696/32 
80. Одлука о избору Општинског већа општине Неготин       1697/32 
81. Одлука о престанку мандата одборника Скупштине општине Неготин     1698/32 
82. Одлука о престанку функције председника Скупштине општине Неготин     1699/32 
83. Одлука о престанку функције заменика председника Скупштине општине  Неготин   1700/32 
84. Одлука о престанку функције секретара Скупштине општине Неготин     1701/32 
85. Одлука о престанку функције председника општине Неготин      1702/32 
86. Одлука о престанку функције заменика председника општине Неготин     1703/32 
87. Одлука о престанку функција члановима Општинског већа општине Неготин    1704/32 
88. Одлука о престанку мандата одборника Скупштине општине Неготин      1705/32 
89. Одлука о престанку мандата одборника Скупштине општине Неготин     1706/32 
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90. Одлука о потврђивању мандата одборницима Скупштине општине Неготин    1766/36 
91. Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Неготин за период  

јануар – септембар 2021. Године         1767/36 
92. Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих  

непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2022. годину  
на територији оштине Неготин          1844/36 

93. Одлука о локалним комуналним таксама на територији општине 
Неготин за 2022. годину          1846/36 

94. Тарифа локалних комуналних такси на територији општине Неготин     1849/36 
95. Одлука о буџету општине Неготин за 2022. годину       1855/36 
96. Кадровски план општине Неготин за 2022. годину       2011/36 
97. Одлука о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије завршног 

рачуна буџета општине Неготин за 2021. годину        2015/36 
98. Одлука о изменама Одлуке о локалним административним таксама     2016/36 
99. Одлука о приступању изради Плана развоја општине Неготин за 

период 2022-2028. године          2017/36 
100. Одлука о обезбеђивању континуираног обављања комуналне  

делатности приградског превоза путника        2018/36 
101. Одлука о усвајању Извештаја о раду Предшколске установе  

„Пчелица“ Неготин за радну 2020/2021. годину        2020/36 
102. Одлука о давању сагласности на употребу имена општине Неготин     2021/36 
103. Решење о одређивању доктора медицине за стручно утврђивање 

времена и узрока смрти умрлих изван Здравствене установе 
на територији општине Неготин         2022/36 

104. Решење о давању сагласности на Програм пословања за 2022. годину 
Јавног предузећа за комуналне делатности „Бадњево“ Неготин са 
финансијским планом           2023/36 

105. Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора  
ЈКП „Бадњево“ Неготин о утврђивању валуте плаћања варијабилног 
и фиксног дела износа по обрачунима за грејну сезону 2021/2022      2024/36 

106. Одлука о утврђивању валуте плаћања варијабилног и фиксног дела 
износа  по обрачунима за грејну сезону 2021/2022       2025/36 

107. Решење о давању сагласности на  Годишњи план рада  
Предшколске установе „Пчелица“ Неготин за радну 2021/2022. годину     2026/36 

108. Решење о давању сагласности на Програм о изменама Програма пословања  
са финансијским планом Јавног предузећа „Боговина“ Бор за 2021. годину    2027/36  

109. Решење о укидању дела пута на кп. бр. 15781 у К.О. Душановац      2028/36 
110. Решење о избору чланова Комисије за статутарна,  

нормативна питања, представке и жалбе Скупштине општне Неготин     2029/36 
111. Решење о избору чланова Комисије за избор, именовање,  

награде и признања Скупштине општне Неготин       2030/36 
112. Решење о избору чланова Комисије за административна питања 

Скупштине општине Неготин          2031/36 
113. Решење о избору чланова Комисије за комунално – стамбене послове 

и урбанизам Скупштине општине Неготин        2032/36 
114. Решење о избору чланова Комисије за друштвене делатности,  

привреду и пољопривреду Скупштине општине Неготин       2033/36 
115. Решење о избору чланова Комисије за буџет и финансије 

Скупштине општине Неготин          2034/36 
116. Решење о давању претходне сагласности на расписивање и спровођење јавног  

конкурса за именовање директора Народне библиотеке „Доситеј Новаковић“ Неготин   2035/36 
117. Предлог за промену Пословника Скупштине општине Неготин (Сл. лист општине Неготин“,  

бр.15/2019)            2068/38 
118. Одлука о додељивању искључивог права Јавнoм предузећу за комуналне делатности  

„Бадњево“ Неготин на обављање делатности пружања услуга у 2022. години    2069/38 
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119. Решење о избору чланова Комисије за односе са верским заједницама   
Скупштине општине Неготин          2070/38 

120. Решење о избору чланова Комисије за сарадњу са суседним земљама, међународним  
асоцијацијама локалних власти и радницима на привременом раду у иностранству  
Скупштине општине Неготин          2071/38 

121. Решење о избору чланова Комисије за заштиту животне средине Скупштине општине Неготин  2072/38  
122. Решење о избору чланова Комисије за омладину, спорт и физичку културу  

Скупштине општине Неготин          2073/38  
123. Решење о избору чланова Комисије за развој Месних заједница Скупштине општине Неготин  2074/38  
124. Решење о давању сагласности на Програм рада са финансијским планом Народне библиотеке  

„Доситеј Новаковић“ у Неготину за 2022. годину       2075/38 
125. Решење о давању сагласности на Програм  рада са финансијским планом дома културе  

“Стеван Мокрањац“ Неготин за 2022. годину        2076/38 
126. Решење о давању сагласности на Програм рада са финансијским планом Историјског архива  

у Неготину за 2022. Годину          2077/38 
127. Решење о давању сагласности на Програм рада са финансијским планом Музеја Крајине  

у Неготину за 2022. годину          2078/38 
128. Решење о давању сагласности на Програм рада са финансијским планом Туристичке  

организације општине Неготин за 2022. годину        2079/38 
129. Решење о престанку мандата члановима Управног одбора Предшколске установе  

„Пчелица“ у Неготину           2080/38 
130. Решење о именовању чланова управног одбора Предшколске установе „Пчелица“ у Неготину  2081/38 
131. Решење о измени  решења о именовању члана Школског одбора  Пољопривредне школе  

са домом ученика „Рајко Боснић“, Буково – Неготин       2082/38 
132. Решење о измени решења о именовању чланова Школског одбора Неготинске гимназије  

у Неготину            2083/38 
133. Решење о измени решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе  

„Бранко Радичевић“ у Неготину         2084/38 
134. Решење о измени решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе 

„ Момчило Ранковић“ у Рајцу          2085/38 
135. Решење о измени решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе  

„Стеван Мокрањац“ у Кобишници         2086/38 
136. Решење о измени решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе  

„Вук Караџић“ у Неготину          2087/38 
137. Решење о измени решења о именовању чланова Школског одбора Уметничке школе  

„Стеван Мокрањац“ у Неготину         2088/38 
138. Решење о измени решења о именовању члана Школског одбора Техничке школе у Неготину  2089/38 
139. Решења о давању сагласности на Програм рада Центра за социјални рад Неготин  

за 2022. годину са финансијским планом        2090/38 
140. Решења о измени решења о именовању председника и чланова Изборне комисије  

општине Неготин у сталном саставу и њихових заменика      2091/38 
141. Решења о измени решења о именовању стручног тима за давање Концесије за линијски  

превоз путника у приградском саобраћају на територији општине Неготин    2092/38 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
 
1. Решење о образовању комисије за  реализацију Програма мера подршке  

за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја  
општине Неготин  у  2021. години         1/1 

2. Решење            131/2 
3. Програм о стипендирању студената високошколских установа и ученика средњих школа   132/2 
4. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве       404/3 
5. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве       405/3 
6. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве       406/3 
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7. Решење о образовању комисије за  доделу  средстава за невладине организације,  
удружења и друштава у 2021. години из  програма подршке за спровођење пољопривредне  
политике и политике руралног развоја општине Неготин у 2021. години     447/5 

8. Решење о образовању комисије за давање мишљења на предлог годишњег програма заштите,  
уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Неготин за 2021. годину 448/5 

9. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве       449/5 
10. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве       449/5 
11. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве       450/5 
12. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве       451/5 
13. Конкурс за  доделу   средстава из  програма подршке за спровођење пољопривредне политике  

и политике руралног развоја општине Неготин у 2021. години      454/6 
14. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве       469/6 
15. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве       470/6 
16. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве       471/6 
17. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве       472/6 
18. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве       473/6 
19. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве       733/7 
20. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве       1095/8 
21. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве       1096/8 
22. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве       1097/8 
23. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве       1098/8 
24. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве       1099/8 
25. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве       1100/8 
26. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве       1101/8 
27. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве       1102/8 
28. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве       1103/8 
29. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве       1104/8 
30. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве       1105/8 
31. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених  

Општинској  управи  општине Неготин  у 2021. години       1106/8 
32. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве       1107/8 
33. Решење о давању сагласности за  промену апропријација одобрених 

ОШ  “Јован  Јовановић Змај“ Јабуковац  у 2021.  години       1108/8 
34. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве       1110/8 
35. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве       1111/8 
36. Одлука о укидању ванредне ситуације за целу територију општину Неготин    1112/8 
37. Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној  

својини на територији општине Неготин за 2022. годину       1119/9 
38. Јавни позив за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног  

земљишта у државној својини на територији општине Неготин за 2022. годину    1122/9 
39. Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење 

пољопривредног земљишта у државној својини у општини Неготин     1285/11 
40. Оглас за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта 

у државној својини у општини Неготин         1285/11 
41. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве       1332/11 
42. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених  

Општинској управи општине Неготин у 2021.год.       1333/11 
43. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве       1334/11 
44. Решење о давању сагласности на промену апропријације одобрених месним заједницама у 2021.год. 1335/11 
45. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве       1469/12 
46. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве       1470/12 
47. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве       1471/12 
48. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве       1472/12 
49. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве       1473/12 
50. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве       1474/12 
51. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве       1475/12 
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52. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве       1476/12 
53. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве       1477/12 
54. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве       1478/12 
55. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве       1479/12 
56. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве       1480/12 
57. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве       1481/12 
58. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве       1487/13 
59. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве       1488/13 
60. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве       1489/13 
61. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве       1490/13 
62. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених Месним заједницама  

у 2021. години            1547/16 
63. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених Туристичкој  

организацији општине Неготин  у 2021. години        1549/16 
64. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве       1551/16 
65. Решење  о давању сагласности за промену апропријација одобрених Историјском  

архиву општине Неготин  у 2021. години        1552/16 
66. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве       1554/16 
67. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених Дому културе  

„Стеван  Мокрањац“ у 2021. години         1555/16 
68. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених Месним заједницама  

у 2021. години            1557/16 

69. Оглас за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у 
општини Неготин           1636/31 

70. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве       1710/34 
71. Решење о давању сагласности за промену апропријација 

одобрених месним заједницама у 2021. години        1711/34 
72. Решење о давању сагласности за промену апропријација 

одобрених ОШ „Павле Илић Вељко“ Прахову у 2021. години      1713/34 
73. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве       1715/34 
74. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве       1716/34 
75. Решење о давању сагласности за промену апропријација 

одобрених Опшитнској управи општине Неготин у 2021.години      1717/34 
76. Решење о давању сагласности за промену апропријација 

одобрених Опшитнској управи општине Неготин у 2021.години      1719/34 
77. Решење о давању сагласности за промену апропријација 

одобрених Опшитнској управи општине Неготин у 2021.години      1721/34 
78. Решење о давању сагласности за промену апропријација 

одобрених Опшитнској управи општине Неготин у 2021.години      1723/34 
79. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве       1725/34 
80. Решење о давању сагласности за промену апропријација 

одобрених Туристичкој организацији општине Неготин у 2021.године     1726/34 
81. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве       1728/34 
82. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве       1729/34 
83. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве       1730/34 
84. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве       1731/34 
85. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве       1732/34 
86. Решење о давању сагласности за промену апропријација 

одобрених ОШ“Вук Краџаћ“ Неготин у 2021. години       1733/34 
87. Решење о давању сагласности за промену апропријација 

одобрених Музеју Крајине Неготин у 2021. години       1735/34 
88. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве       1737/34 
89. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве       1738/34 
90. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве       1739/34 
91. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве       1740/34 
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92. Решење о давању сагласности за промену апропријација 
одобрених Скупштини општине Неготин у 2021. години       1741/34 

93. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве       1743/34 
94. Решење о преносу средстава у текућу резерву        1744/34 
95. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве       1745/34 
96. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве       1746/34 
97. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве       1747/34 
98. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве       1748/34 
99. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве       1749/34 

100. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве       1750/34 
101. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве       1751/34 
102. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве       1752/34 
103. Решење о давању сагласности за промену апропријација 

одобрених Туристичкој организацији општине Неготин у 2021.години     1753/34 
104. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве       1755/34 
105. Решење о давању сагласности за промену апропријација 

oдобрених Центру за социјални рад у 2021. години       1756/34 
106. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве       1758/34 
107. Решење о разрешењу помоћника председника општине Неготин      1763/35 
108. Решење о постављењу помоћника председника општине у области локалног економског 

развоја и инвестиција           1764/35 
109. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве       2036/36 
110. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве       2037/36 
111. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве       2038/36 
112. Решење о давању сагласности за промену апропријација 

одобрених Неготинској гимназији Неготин у 2021. години      2039/36 
113. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве       2040/36 
114. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве       2041/36 
115. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве       2042/36 
116. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве       2043/36 
117. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве       2044/36 
118. Решење о давању сагласности за промену апропријација 

одобрених Општинској управи општине Неготин у 2021. години      2045/36 
119. Решење о давању сагласности за промену апропријација 

одобрених ОШ „Павле Илић Вељко“ Прахово у 2021. години      2047/36 
120. Решење о преносу средстава у текућу резерву        2049/36 
121. Решење о упореби средстава текуће резерве        2050/36 
122. Програм о стипендирању студената високошколских установа 

и ученика средњих школа          2051/36 
123. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених Дому културе  

„Стеван  Мокрањац“  у 2021. години         2093/38 
124. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених Месним  

заједницама у 2021. години          2095/38 
125. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве       2097/38 
126. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве       2098/38 
127. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве       2099/38 
128. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених Општинској  управи   

општине Неготин  у 2021. години         2100/38 
129. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве       2102/38 
130. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве       2103/38 
131. Решење о давању сагласности за  промену апропријација одобрених Техничкој школи  

Неготин у 2021.  години          2104/38  
132. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених Туристичкој  

организацији општине Неготин  у 2021. години        2106/38 
133. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених Предшколској установи  

„Пчелица“  Неготин  у 2021. години         2108/38 
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134. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених Историјском архиву  
општине Неготин  у 2021. години         2110/38  

135. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених Историјском архиву  
општине Неготин  у 2021. години         2112/38 

136. Решење о употреби средстава текуће буџетске        2114/38  
137. Решење о употреби средстава текуће буџетске        2115/38  

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН: 

 
1. Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за  

општину Неготин у 2021. години         409/4 
2. Решење о именовању стручног тима за реализацију пројекта јавно-приватног партнерства без  

елемената концесије за реконструкцију система даљинског грејања уз уговорну испоруку  
топлотне енергије из биомасе          440/4 

3. Закључак о усвајању извештаја о коришћењу средстава буџетског фонда за заштиту животне 
средине општине Неготин за 2020. годину        441/4 

4. Правилник о изменама правилника о начину и условима коришћења  
службених возила у органима општине Неготин        1113/8 

5. Правилник о изменама Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке    1282/10 
6. Правилник о награђивању ученика Основних и Средњих школа на територији  

Општине Неготин           1283/10 
7. Правилник о изменама и допунама Правилника о финансирању програма којима се 

oстварује општи интерес у области спорта на територији општине Неготин    1468/12 
8. Одлука о расписивању јавног огласа за одређивање доктора медицине 

за стручно утврђивање времена и узрока смрти умрлих изван 
здравствене установе на територији општине Неготин       1494/14 

9. Решење о утврђивању износа накнаде за рад мртвозорника      1496/14 
10. Решење о давању сагласности на програм  ЈКП „ Бадњево“ Неготин 

коришћења и распоређивања средстава субвенција за 2021. годину  
општине Неготин           1497/14 

11. Правилник о изменама и допунама правилника о финансирању 
програма којима се остварује општи интерес у области спорта  
на територији општине Неготин         1498/14 

12. Oдлукa о додели поклона за нову годину – новчане честитке деци запослених  и радно  
Ангажованих лица у органима општине Неготин  у 2021. години      2057/37 

13. Одлука о расписивању јавног огласа за одређивање доктора медицине за стручно утврђивање  
времена и узрока смрти умрлих изван здравствене установе на територији општине Неготин  2058/37 

14. Правилник о финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта  
на територији општине Неготин         2060/37 

 
СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

 
1. Исправка            2/1 
2. Исправка            107/1 
3. Исправка Одлуке о престанку мандата одборника Скупштине општине Неготин    1708/33   
 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
 
1. Решење            407/3 
2. Решење            474/6 
3. Решење            1115/8 
4. Решење            1116/8 
5. Решење            1336/11 
6. Решење             1482/12 
7. Решење            1483/12 
8. Решење             1484/12 
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9. Решење            1499/14 
10. Решење             1759/34 
11. Решење            1760/34 
12. Решење             2052/36 
13. Решење             2053/36 
14. Решење            2054/36 
15. Решење            2116/38 
16. Решење            2117/38  
17. Решење            2118/38  
18. Решење            2119/38 
19. Решење            2120/38 
 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА  ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
 

1. Решење о изменама и допунама назива и адреса појединих бирачких места на 
територији општине Неготин          1491/13 

2. Решење о измени подручја које обухватају бирачка места Неготин 10 и Неготин 11    1492/13  
3. Пословник о раду изборне комисије општине Неготин       1501/15 
4. Упутство за спровођење избора за одборнике скупштине општине Неготин  

расписаних за 17.10.2021. године         1507/15 
5. Роковник за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за одборнике  

скупштине општине Неготин, расписаних за 17.10.2021. године      1518/15 
6. Одлука о обрасцима за вршење појединих радњи у поступку спровођења избора за  

одборнике скупштине општине Неготин, расписаних за 17.10.2021.године    1526/15 
7. Изборна листа кандидата за одборнике скупштинe општине Неготин  

(Образац ЛИ-НГ-1/21)                           1527/15 
8. Овлашћење да се поднесе изборна листа кандидата за одборнике скупштине општине  

Неготин (ОбразацЛИ-НГ-2/21)          1531/15 
9. Сагласност носиоца изборне листе да буде носилац изборне листе кандидата за одборнике  

скупштине општине Неготин (Образац ЛИ-НГ-3/21)       1532/15 
10. Изјава којом се прихвата кандидатура за одборника (Образац ЛИ-НГ-4/21)    1533/15 
11. Списак бирача који својим потписима подржавају изборну листу кандидата за одборнике  

скупштине општине Неготин (Образац ЛИ-НГ-5/21)       1534/15 
12. Изјава бирача да подржава изборну листу кандидата за одборнике скупштине општине  

Неготин(Образац ЛИ-НГ-6/21)          1536/15 
13. Потврда о изборном праву кандидата за одборника скупштинe општине Неготин  

(Образац ЛИ-НГ-7/21)           1537/15 
14. Овлашћење за подношење изјаве о коришћењу средстава из јавних прихода 

(Образац ЛИ-НГ-8/21)           1538/15 
15. Изјава о коришћењу средстава из јавних извора (Образац ЛИ-НГ-9/21)     1539/15 
16. Одлуку о обавезним елементима које треба да садржи споразум о образовању групе грађана  

у циљу подношења изборне листе за избор одборника у скупштини општине Неготин  
који ће бити одржани 17. октобра 2021. године        1540/15 

17. Захтев (пријава) за акредитацију домаћих, страних и међународних организација и удружења 
(посматрачи) (Образац  ЛИ–НГ-10/21)         1542/16 

18. Захтев за акредитацију медија (Образац  ЛИ–НГ-11/21       1543/16 
19. Образац АК – 1           1544/16 
20. Образац АК – 2           1545/16 
21. Закључак о исправци грешака          1546/16 
22. Решење о измени решења о изменама и допунама назива и адреса појединих  

бирачких места на територији општине Неготин        1560/17 
23. Одлука о одређивању бирачких места која имају мање од 100 бирача  

на територији општине Неготин         1561/17 
24. Решење о одређивању бирачких места на територији општине Неготин     1562/17 
25. Закључак о исправци грешке у решењу о одређивању бирачких места на територији  

општине Неготин           1571/18 
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26. Решење о утврђивању збирне изборне листе        1573/19  
27. Закључак о исправци грешке у решењу о одређивању бирачких места на  

територији општине Неготин                           1576/20  
28. Одлука о објављивању укупног броја бирача за подручје општине Неготин  

за избор одборника скупштине општине Неготин расписаних за 17. октобар 2021. године   1577/20 
29. Записник о примопредаји изборног материјала пре гласања између изборне комисије општине  

Неготин и бирачког одбора          1579/21  
30. Записник о примопредаји изборног материјала после гласања између бирачког одбора  и  

изборне комисије општине Неготин                1582/21  
31. Правила о раду бирачких одбора за спровођење избора за одборнике скупштине општине  

Неготин, расписаних за 17. октобар 2021. године             1584/21 
32. Одлука о броју и облику гласачког листића за избор одборника 

Скупштине општине Неготин расписаних за 17. октобар 2021. године      1593/22 
33. Решење о утврђивању збирне изборне листе        1594/22 
34. Одлука о одређивању штампарије за штампање гласачког листића, контролног листа за  

проверу исправности гласачке кутије и другог изборног материјала за гласање на изборима  
за одборнике Скупштине општине Неготин, расписаних за 17. октобар 2021. године   1601/23 

35. Одлука о изгледу, садржини и боји гласачког листића и контролног листа за проверу  
исправности  гласачке кутије н другог изборног материјала за гласање на нзборима за  
одборнике Скупштине општине Неготин који су расписани за 17. октобар 2021. Године   1602/23 

36. Записник о раду бирачког одбора на спровођењу гласања и утврђивању резултата гласања 
за избор одборника скупштине општине Неготин (Образац ЛИ-НГ-15/21)        1604/23 

37. Записник о раду изборне комисије општине Неготин на утврђивању резултата избора за  
Одборнике Скупштине општине Неготин, који су одржани 17.октобра 2021. године  
(Образац ЛИ-НГ-16/2021)               1608/23 

38. Гласачки листић за избор одборника скупштине општине   Неготин 17.октобар 2021. године 
(Образац ЛИ-НГ-17/21)             1610/23 

39. Контролни лист за проверу исправности гласачке кутије (Образац ЛИ-НГ-18/21)  1611/23 
40. Одлука о поштовању епидемиолошких мера и одржавању реда на бирачком месту   1613/24 
41. Закључак Штаба ѕа ванредне ситуације општине Неготин 1615/24 
42. Мишљење – процена епидемиолошке ситуације на територији општине Неготин, са  

предлогом епидемијских мера за одржавање локалних избора за одборнике СО Неготин    1617/24 
43. Oдлукa о утврђивању и објављивању коначног броја бирача у општини Неготин     1620/25 
44. Одлука  о поништавању одлуке о стављању ван снаге одлуке о акредитацији посматрача  

изборне комисије општине Неготин број 013-2/2021-96 од 06.10.2021.године, под бројем 
013-2/2021-117 од 12.10.2021. године                      1627 /26  

45. Извештај о укупним резултатима избора за одборнике Скупштине општине Неготин са  
избора одржаних 17.10.2021. године          1629/27 

46. Исправка              1631/28 
47. Извештај о укупним резултатима избора за одборнике Скупштине општине Неготин са  

избора одржаних 17.10.2021.године (пречишћен текст)              1632/28 
48. Уверење о избору за одборника Скупштине општине Неготин       1634/28 
49. Одлука о додели мандата одборника Скупштине општине Неготин     1636/29 
50. Извештај о спроведеним изборима за одборнике Скупштине општине Неготин одржаним  

17.10.2021. године           1630/30 
 

ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈА ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
 
 

1. Закључак            1114/8 
 
 


