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На основу члана 44. Закона о локалној 

самоуправи („Сл. гласник РС“ број 129/07 83/2014-

др.закон), члана 62. Статута општине Неготин („Сл. 

лист општине Неготин“ број 9/2015-пречишћен 

текст), а у вези члана 37. и 40. Одлуке о буџету 

општине Неготин за 2016. годину („Сл. лист 

општине Неготин“ број 27/2015), председник 

општине  Неготин,  д о н о с и : 

 

РЕШЕЊЕ 

о 

образовању Комисије за  реализацију Програма 

мера подршке  за спровођење пољопривредне 

политике и политике руралног развоја општине 

Неготин у  2016. години 

 

I 

Образује се Комисија за реализацију 

Програма мера подршке за спровођење 

пољопривредне политике и политике руралног 

развоја општине Неготин у 2016.години у следећем 

саставу: 

1. Драган Радосављевић, дипл.инж.пољ. 

        из Неготина, председник Комисије 

2. Слађана Стојановић, дипл.инж.пољ. из 

Неготина, заменик председника Комисије 

3. Бранкица  Димитријевић, дипл.инж.  

       шумарства, из Неготина, члан 

4. Станоје Петровић,  пољопривредник из 

Мокрања, члан 

5. Теодор Првуловић, дипл.инж.пољ. из 

Неготина, члан 

6. Велимир Јоновић,  пољопривредник из 

Самариновца, члан 

7. Драгољу Чумпујеровић,  

        пољопривредник из Буковча, члан 

 

II 

Задатак Комисије је да изради предлог 

Програма мера подршке за спровођење 

пољопривредне политике и политике руралног 

развоја општине Неготин у 2016. години, са врстама 

подстицаја, мерама подршке и начинима 

коришћења и одреди услове за остваривање права 

на подстицаје у 2016. години,  достави  

Министарству пољопривреде и заштите животне 

средине на сагласност, а затим Општинском већу на 

усвајање, припреми Конкурс за реализацију 

Програма мера подршке за спровођење 

пољопривредне политике и политике руралног 

развоја општине Неготин у 2016. години,  врши 

обраду поднетих захтева по Конкурсу и у форми 

предлога решења достави председнику општине на 

усвајање. Комисија врши контролу наменског 

коришћења средстава код корисника подстицаја. 

III 

Стручне и административне послове за 

потребе Комисије вршиће Одељење за друштвене 

делатности, привреду и развој. 

 

 

 

 

IV 

Ступањем на снагу овог Решења престаје 

да важи Решење број: 320-17/2015-II/05 од 

24.02.2015. године („Службени лист општине 

Неготин“, бр.7 /2015). 

 

V 

Решење ступа на снагу даном објављивaња 

у „Службеном листу општине Неготин“. 

 

Број : 320-18/2016-II/05 

Датум : 04.02.2016. год.              

Н е г о т и н 

            

                       ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Јован Миловановић,дипл.инж.електротехнике,с.р.  

 

 

 

Република Србија 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ 

НЕГОТИН 

Одељење за буџет, финансије и локалну пореску 

администрацију 

Број: 401-24/2016-IV/04 

26.01.2016. 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 

и 103/2015), и члана 15. Одлуке о буџету општине 

Неготин за 2016. годину  (“Сл. лист општине 

Неготин”,број: 27/2015) Одељење за буџет, 

финансије  и локалну пореску администрацију, 

 д о н о с и 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ПРОМЕНУ 

АПРОПРИЈАЦИЈА ОДОБРЕНИХ 

ИСТОРИЈСКОМ АРХИВУ  НЕГОТИН  

 У 2016. ГОДИНИ 

 

I 

 Одобрава се промена апропријација  

Историјском архиву Неготин , у оквиру законом 

предвиђене могућности , за раздео 4, главу 11 –

Установе у култури, програм 13-развој културе 

1201, програмску активност - функционисање 

локалних установа културе 1201-0001, функцију 

820- услуге културе,позицију  204 – услуге по 

уговору ,извор финансирања 06 и 07, у износу од  

6.000,00 динара  ради обезбеђења средстава за 

реализацију јавних радова под називом „Радови на 

одржавању животне средине у комплексу око 

зграда Историјског архива у Неготину и уклањање 

отпадног папира“. 
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II 

 Измена апропријација ће се извршити 

умањењем позиције Одлуке о буџету општине 

Неготин за 2016.годину, и то:  

 

                            - позиција 204– услуге по уговору 

,економска класификација  423400-услуге 

информисања, у износу од  6.000,00 динара. 

 

III 

 Износ од 6.000,00 динара, преусмерава се 

за намене недовољно планиране Одлуком о буџету 

општине Неготин за 2016.годину  и  Финансијским 

планом Историјског архива Неготин  за 2016. 

годину,а ради обезбеђења средстава за реализацију 

јавних радова под називом „Радови на одржавању 

животне средине у комплексу око зграда 

Историјског архива у Неготину и уклањање 

отпадног папира“и то на  позицији 207-

материјал,економска класификација 426900- 

материјал за посебне намене,у оквиру раздела , 

главе, програма, програмске активности , функције 

и извора финансирања  из става 1 овог решења. 

 

IV 

 О промени одобрене апропријације на 

начин утврђен ставом II и III, упознати  

председника општине Неготин.       

 

 

 

 

V 

За износ одобрене промене апропријација 

извршити измене распоређених средстава на 

одговарајућим позицијама Одлуке о буџету 

општине Неготин  и Финансијског плана 

Историјског архива Неготин за 2016. годину. 

 

VI 

 О  реализацији дате сагласности стараће се 

Одељење за буџет, финансије и локалну пореску 

администрацију. 

VII 

 Сагласност за промену апропријација  

Историјском архиву Неготин, објавити у 

„Службеном листу општине Неготин“. 

 

РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: Историјском 

архиву Неготин, Управи за трезор Експозитури 

Неготин, Одељењу за буџет, финансије и локалну 

пореску администрацију и архиви Општинске 

управе општине Неготин. 

 

 

ШЕФОДЕЉЕЊА                                                                     

Валентина Ђуричић,с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С А Д Р Ж А Ј: 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

 

 

1. Решење о образовању Комисије за реализацију Програма мера подршке  за спровођење  

пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Неготин у 2016. години  7 

 

 

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ, ФИНАНСИЈЕ И ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ 

 

1. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених Историјском архиву 

Неготин у 2016. години          7 

 

 

 

 

 


