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На основу члана  32. Закона о локалној 

самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 129/2007 и 

83/2014-др.закон), члана 100. Закона о заштити 

животне средине („Сл.гласник РС“, бр. 135/2004, 

36/2009, 72/2009-др.закон и 43/2011) члана 5. 

Одлуке о отварању буџетског фонда за заштиту 

животне средине општине Неготин („Сл. лист 

општине Неготин“, бр. 35/2009) и члана 42. 

Статута општине Неготин, Скупштина општине 

Неготин на седници одржаној дана 19.02.2016. 

године, д о н е л а    је 

 

О Д Л У К У 

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О 

КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ОСТВАРЕНИХ 

ПО ОСНОВУ НАКНАДЕ ИЗ ЧЛАНА 4. 

ОДЛУКЕ О ОТВАРАЊУ БУЏЕТСКОГ 

ФОНДА 

ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

ОПШТИНЕ НЕГОТИН ЗА 2015. ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

Усваја се Извештај о коришћењу средстава 

остварених по основу накнаде из члана 4. Одлуке 

о отварању буџетског фонда за заштиту животне 

средине општине Неготин за 2015. годину. 

 

Члан 2. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу општине 

Неготин“. 

 

 

 

Број: 415-2/2016-I/08 

19.02.2016. године 

Н е г о т и н 

 

 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

ПРЕДСЕДНИК 

др мед. Љубисав Божиловић,с.р. 

 

 

 

Република Србија 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ 

НЕГОТИН 

Одељење за буџет, финансије и локалну 

пореску администрацију 

Број:415-1/ 2016-IV/04 

25.01.2016. године 

Н е г о т и н 

ИЗВЕШТАЈ 

О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА 

ОСТВАРЕНИХ ПО 

ОСНОВУ НАКНАДЕ ИЗ ЧЛАНА 4. ОДЛУКЕ 

О ОТВАРАЊУ 

БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

 

Одлуком о буџету општине Неготин за 

2015. годину (“Службени лист општине Неготин 

“, бр.44/2014, 6/2015, 20/2015 и 27/2015) у разделу 

4, глава 5-буџетски фонд за заштиту животне 

средине, програм 0401 -заштита животне средине, 

програмска активност 0401-0001 – управљање 

заштитом животне средине и прородних 

вредности, функција  560 - заштита животне 

средине, предвиђена су средства у износу од 

40.000.000,00 динара. 

             У периоду од 01.01.2015. до 31.12.2015. 

године убрана су средства по основу посебне 

накнаде за заштиту и унапређење животне 

средине (Одлука Скупштине општине Неготин) у 

износу од 44.995.977,05 динара., пренета 

неутрошена средства из претходне године износе 

32.198.000,00 динара.Укупна средства на 

располагању у 2015. години износила су 

77.193.977.05 динара. 

            Средства утрошена у периоду од 01.01. до 

31.12.2015. године на основу Програма 

коришћења средстава буџетског фонда за заштиту 

животне средине општине Неготин за 2015. 

годину (на који је сагласност дало Министрарство 

пољопривреде и заштите животне средине 

Републике Србије под бројем 401-00-1726//2015-

09 од 12.03.2015. године) износе 59.208.403,20 

динара, од чега  из извора 01 утрошено је 

27.010.403,20 динара а из вишка прихода извор 13 

утрошено је 32.198.000,00. 
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              Утрошена средства односе се на следеће 

намене и то: 

1. Специјализоване услуге остварене су у износу 

од 9.739.735,80 динара  из извора 01 и то 

    -услуге јавног здравља-инспекција и анализа - 

средства у износу од 343.859,42 динара утрошена 

су за преглед и анализу воде у Месним 

заједницама и на територији општине Неготин, а 

на територији општине Неготин и  за контролу 

ваздуха 

   -услуге очувања животне средине-средства су 

утрошена у износу од 3.986,60 за набавку разних 

кондиторских производа у сврху демонстрације  

разврставања отпада 

- остале специјализоване услуге-утрошена су 

средства у износу од 9.391.889,78 динара и то за 

чишћење града износ од 4.529.963,78 динара,за 

чишћење депонија-утовар и изношење отпада до 

привремених депонија у Месним заједницама 

утрошено је 1.688.580,00   док је за гурање 

комуналног отпада  на локацијама привременог 

карактера у Месним заједницама утрошено 

3.173.346,00 динара 

  Специјализоване  услуге – остале 

специјализоване услуге из извора 13-

нераспоређени вишак прихода из ранијих година  

утрошене су у износу од 23.000.000,00 динара и то 

за чишћење града износ од 20.463.208,00 

динара,за чишћење депонија-утовар и изношење 

отпада до привремених депонија у Месним 

заједницама утрошено је 686.220,00 док је за 

гурање комуналног отпада  на локацијама 

привременог карактера у Месним заједницама 

утрошено 943.932,00 динара. 

На основу споразума о заједничком управљању 

комуналним отпадом између града Зајечара и 

општина Мајданпек, Кладово, Бор, Неготин, 

Књажевац и Бољевац 

утрошено је 906.640,00 динара. 

 

2.Текуће попраевке и одржавање осталих 

објеката- утрошено је 3.041.097,00 динара и то за 

геодетско снимање корита реке у Малој Каменици 

износ од 150.000,00 динара , а за пружање 

комуналних услуга на одржавању јавних 

површина и приобаља у 2015. години на 

територији сеоских месних заједница општине 

Неготин утрошено је 2.891.097,00 динара   

 

3. Материјал- остварен је у износу од 29.570,40 

динара 

- канцеларијски материјал утрошен је у износу од 

3.749,00 динара за куповину USB, CD I 

DVD дискова 

-материјал за очување животне средине и остали 

материјал утрошен је у износу од 25.821,40 

динара за обележавање Дана паркова и Дана 

заштите животне средине а односи се на набавку 

разних  кондиторских производа  као и креда и 

бојица 

 

4.Субвенције јавним нефинансијским 

предузећима и организацијама - остварене су у 

износу од 23.398.000,00 динара и то из извора 01 

утрошено је 14.200.000,00 динара а из извора 13- 

нераспоређени вишак прихода из ранијих година 

утрошено је 9.198.000,00 динара . 

- износ од 14.200.000,00 динара  из извора 01 

издвојен је ЈКП Бадњево Неготин за набавку 

контејнера у износу од 6.963.600,00 динара, за 

набавку пијачних тезги износ од 381.840,00 

динара и за куповину камиона - ауто смећар износ 

од 6.854.560,00 динара  

- износ од 9.198.000,00 динара  из извора 13- 

нераспоређени вишак прихода из ранијих година 

издвојен је ЈКП “Бадњево”Неготин  за набавку 

пијачних тезги износ од 8.366.160,00 динара а за 

куповину контејнера износ од 831.840,00 динара. 

 

Разлика између укупно остварених ( 44.995.977,05 

динара) и реализованих средстава (27.010.408.20 

динара) током 2015. године за напред наведене 

намене износи 17.985.568.85 динара. Пренета 

неутрошена средства из претходне године износе 

32.198.000,00 динара и утрошена су у  2015. 

години у целом износу, тако да нереализованих  

средстава из извора 13 није остало. Укупна 

средства која се преносе у наредну годину износе 

17.985.568,85 динара. 

 

        Неискоришћена средства из 2015. године 

преносе се у наредну годину за намене 

буџетског фонда. 

       

 

ШЕФ ОДЕЉЕЊА 

Валентина Ђуричић,с.р. 
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 На основу члана 41. Закона о запошљавању и 

осигурању за случаје незапослености 

(„Службени гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010 и 

38/2015) и члана 42. Статута општине Неготин 

(„Сл. гласниск РС“, бр. 9/2015-пречишћен 

текст), уз прибављено мишљење Локалног 

савета за запошљавање на територији општине 

Неготин број 101-5/2016-II/05 од 09.02.2016. 

године, Скупштина општине Неготин на 

седници одржаној дана 19.02.2016. године,  

 д о н е л а   ј е 

 

О Д Л У К У 

О УСВАЈАЊУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ 

ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА 

ОПШТИНЕ НЕГОТИН ЗА 2016. 

ГОДИНУ 

 

 

Члан 1. 

 УСВАЈА СЕ  Локални акциони план 

запошљавања општине Неготин за 2016. годину. 

 

 

 

Члан 2. 

 Саставни део ове Одлуке је Локални 

акциони план запошљавања општине Неготин за 

2016. годину. 

 

Члан 3. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном листу општине 

Неготин“. 

 

 

 

Број: 101-6/2016-I/08 

19.02.2016. године 

Н е г о т и н 

 

 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

ПРЕДСЕДНИК 

др мед. Љубисав Божиловић,с.р. 
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ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА 

ОПШТИНЕ НЕГОТИН ЗА 2016. ГОДИНУ 

I 

УВОД 

Локални акциони план запошљавања општине Неготин за 2016.годину представља основни 

инструмент спровођења активне политике запошљавања у 2016.години на територији општине Неготин 

којим се дефинишу циљеви и приоритети и утврђују програми и мере  локалне политике запошљавања који 

ће се реализовати у  2016.години. 

 Правни основ за доношење Локалног акционог плана запошљавања општине Неготин представља 

Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл.гласник РС“, број: 36/2009, 88/2010 и 

38/2015 ) којим је дефинисано спровођење активне политике запошљавања и   израда Локалног акционог 

плана запошљавања на годишњем нивоу. Поред Закона,  Локални акциони план запошљавања општине 

Неготин за 2016.годину рађен је и у складу са Националном стратегијом запошљавања за период 2011-

2020.године ("Службени гласник РС", број 37/11) и Националним акционим  планом запошљавања за 

2016.годину („Службени гласник РС“, број; 82/2015). 

 Проблем незапослености у општини Неготин узрокован је превасходно  економском кризом  и 

рецесијом привреде што је довело до смањене привредне активности водећих предузећа. 

  Стратегијом одрживог развоја општине Неготин економски развој је приоритетан и базира се на 

развоју приватног предузетништва и развоју малих и средњих предузећа. 

  Активна политика запошљавања у општини Неготин је од велике важности тако да су Одлуком о 

буџету општине Неготин за 2016.годину предвиђена средства у укупном износу од 2.000.000,00 динара, за 

програм локални економски развој, субвенције –запошљавање појединаца по уговору и субвенције за 

самозапошљавање. Поред тога, доношењем Локалног акционог плана запошљавања општине Неготин за 

2016.годину предузимају се конкретне мере за запошљавање. 

 Сходно Уредби о утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица локалне 

самоуправе за 2014.годину („Сл.гласник РС“, број: 104/2014),општина Неготин према степену развијености 

спада у трећу групу – недовољно развијене јединице локалне самоуправе чији је степен развијености у 

распону од 60% до 80 % републичког просека.  

 Приоритети активне политике запошљавања  у 2016.години првенствено су усмерени на улагање у 

људски капитал, подстицање социјалне инклузије на тржишту рада и отварање нових радних места. У том 

смислу приоритети политике запошљавања у 2016.години су: 

1) побољшање услова на тржишту рада и унапређење институција тржишта рада; 

2) подстицање запошљавања и социјалног укључивања теже запошљивих лица, развоја социјалног 

предузетништва и подршка регионалној и локалној политици запошљавања; 

    3) унапређење квалитета радне снаге и улагање у људски капитал. 

            Националним акционим планом запошљавања за 2016.годину („Сл.гласник РС“, број: 82/2015)  

предвиђено је да аутономна покрајина односно јединица локалне самоуправе, може до 29. фебруара 
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2016.године, преко надлежне филијале НСЗ, поднети захтев министарству надлежном за запошљавање за 

учешће у финансирању програма или мера активне политике запошљавања. 

Узимајући у обзир мишљења филијала на поднете захтеве територијалне аутономије односно јединица 

локалне самоуправе, НСЗ доставља министарству предлог за учешће у финансирању програма или мера 

активне политике запошљавања, у року од 30 дана од дана истека рока за подношење захтева. 

У 2016. години одобраваће се учешће у финансирању програма или мера активне политике запошљавања, 

и то: 

- јавни радови, 

- програм стручне праксе, 

- програм стицања практичних знања  

- субвенције за запошљавање незапослених лица категорије теже запошљивих на новоотвореним радним 

местима. 

Услов за одобравање учешћа у финансирању програма или мера активне политике запошљавања је да 

територијална аутономија односно јединица локалне самоуправе има: 

- формиран локални савет за запошљавање; 

- донет локални акциони план запошљавања (ЛАПЗ); 

- обезбеђено више од половине потребних средстава за финансирање одређеног програма или мере. 

Изузетно, уколико се ради о неразвијеној јединици локалне самоуправе, министар надлежан за послове 

запошљавања, у складу са Законом о запошљавању и осигурању за случај незапослености ("Службени 

гласник РС", бр. 36/09, 88/10 и 38/15) може одобрити учешће у финансирању и кад је обезбеђено мање од 

половине потребних средстава; 

- усклађене програме и мере са приоритетима и циљевима локалног економског развоја и локалног 

тржишта рада. 

II 

СТАЊЕ НА ТРЖИШТУ РАДА 

 1. ДЕМОГРАФСКО СТАЊЕ 

 Становништво има значајну улогу у економском развоју јер се појављује са једне стране као 

произвођач (радно способно) а са друге стране као потрошач. 

 

 

1.1 Становништво и површина 

 Површина (у km²) 1.090 

 Број становника према Попису 2002 43.418 

Број становника према Попису 2011 37.056 

Број становника 2013 - процена 35.735 

 

 Статистика показује да је у периоду 2002-2011.године, забележен пад броја становника у општини 

Неготин за 6362 становника. Кретање становништва на подручју општине Неготин поред апсолутног 

смањења броја становника, карактерише следеће: низак наталитет, повећање стопе морталитета и миграције 

(одлазак у иностранство и у град). 
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Број градског становништва показује тенденцију пада тако да према попису из 2002.године, Неготин 

је имао 17.758 становника (у земљи) а према Попису 2011.године у граду живи 16.882 становника (у земљи)  

.  

            

  Општина Неготин је карактеристична и по великом броју становника који су на привременом раду у 

иностранству и који представљају  условно потенцијалне инвеститоре за одређене пројекте али и 

ограничавајући фактор због демографског пражњења простора. 

 

Подаци приказани у табели број 1.2. указују на чињеницу да се број запослених и незапослених 

мењао у периоду 2011-2014.године да је у 2014.години у односу на 2012.годину забележен пад броја 

запослених, док просечна нето зарада бележи растући тренд . 

1.2 Број запослених/незапослених и зараде  

 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 

Број запослених 5.953 6.398 6.199 5.840  

Број незапослених 2.593 2.615 2.611 2.587 2.689 

 Просечна нето зарада (у 

РСД) 
32.548 35.172 39.121 39.443  

АПР * Последње ажурно стање се односи на период 01.01 - 30.06.2015. године 

 

 Према подацима Агенције за привредне регистре број активних привредних друштава на територији 

општине Неготин се повећава само је забележен пад у 2012.години, док се број активних предузетника 

смањује. 

1.3. Број привредних друштава 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Aктивних 189 187 192 202 201 

 Новооснованих 16 11 12 14 6 

Брисаних / угашених 23 11 6 4 1 

 

1.4. Број предузетника 

 2011 2012 2013 2014 2015 

 Aктивних 880 877 878 871 836 

 Новооснованих 131 147 161 86 56 

Брисаних / угашених 146 149 148 91 65 

АПР* Последње ажурно стање се односи на период 01.01 - 30.06.2015. године 
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III 

2. НЕЗАПОСЛЕНОСТ 

2.1. Старосна и полна структура 

           Према подацима НСЗ стопа незапослености за 2010.годину је била 20,1% , 2011 године 22,9% а 

2013.године 24,75 %што указује на чињеницу да се број незапослених који су на евиденцији НСЗ повећава . 

Посматрано према годинама живота  највише је незапослених лица  између 35-39 година живота  

што се може видети у табели 2. 1. 

Табела 2.1: Незапосленост према старости и полу у месецу децембар 2015. године 

 Укупно 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 

Општин

а 

Неготин 

Укупн

о 
2.524 67 210 265 281 315 307 281 321 310 167 

Жена 1.251 32 109 156 152 162 162 139 173 148 18 

 

Табела 2.2: Незапосленост према степену стручне спреме и полу 

 Укупно I II III IV V VI-1 VI-2 VII-1 VII-2 

Општина 

Неготин 

Укупно 2.524 1977 129 399 732 15 96 42 133 1 

Жена 1.221 476 61 133 429 0 60 21 70 1 

 

Из приложене табел 2.2. уочава се да је највише лица са I степеном стручне спреме односно 

неквалификованих лица, затим следе лица са  IV степеном стручне спреме .Највеће је учешће жена које 

немају квалификацију . 
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Табела 2.3. Незапослена лица по месецима и полу за Борски округ 

 

 

Број незапослених у Борском округу децембра месеца 2014. године  износио је  12.492 а децембра 

2015. године 12.295 што указује на смањење  броја незапослених лица.  У општини Неготин децембра месеца 

2014. године број незапослених лица износио је 2.587, а децембра 2015. године 2.524 незапослених лица што 

значи да је за 63 лица мањи број крајем 2015. године.  

Broj nezaposlenih lica

Okrug: 14 - Borski

UKUPNO70327 70572 70785 70840
Ukupno za okrug: Borski

Bor Kladovo Majdanpek Negotin

Prosek za 2014. godinu
Ukupno 6.145 2.145 2.100 2.639 13.029 13.029

Žene 3.461 1.011 1.029 1.277 6.778 6.778

XII 2014
Ukupno 5.800 2.076 2.029 2.587 12.492 12.492

Žene 3.380 984 1.004 1.244 6.612 6.612

I 2015
Ukupno 5.871 2.096 2.038 2.676 12.681 12.681

Žene 3.386 991 1.008 1.279 6.664 6.664

II 2015
Ukupno 5.956 2.119 2.063 2.705 12.843 12.843

Žene 3.420 1.008 1.025 1.302 6.755 6.755

III 2015
Ukupno 6.101 2.105 2.121 2.726 13.053 13.053

Žene 3.467 998 1.057 1.315 6.837 6.837

IV 2015
Ukupno 6.131 2.110 2.079 2.674 12.994 12.994

Žene 3.445 1.001 1.030 1.296 6.772 6.772

V 2015
Ukupno 6.114 2.095 2.057 2.731 12.997 12.997

Žene 3.431 998 1.034 1.321 6.784 6.784

VI 2015
Ukupno 6.091 2.053 2.049 2.689 12.882 12.882

Žene 3.404 971 1.032 1.295 6.702 6.702

VII 2015
Ukupno 6.044 2.013 2.036 2.597 12.690 12.690

Žene 3.384 956 1.035 1.263 6.638 6.638

VIII 2015
Ukupno 6.019 1.972 2.003 2.536 12.530 12.530

Žene 3.376 944 1.026 1.248 6.594 6.594

IX 2015
Ukupno 5.929 1.949 1.977 2.530 12.385 12.385

Žene 3.324 929 1.023 1.230 6.506 6.506

X 2015
Ukupno 5.844 1.899 1.984 2.498 12.225 12.225

Žene 3.313 901 1.028 1.223 6.465 6.465

XI 2015
Ukupno 5.747 1.915 1.966 2.490 12.118 12.118

Žene 3.264 901 1.021 1.226 6.412 6.412

XII 2015
Ukupno 5.823 1.942 2.006 2.524 12.295 12.295

Žene 3.311 921 1.043 1.251 6.526 6.526

Indeksi

XII 2015 / XII 2014 100,40 93,55 98,87 97,56 98,42 98,42

XII 2015 / XII 2014 100,40 93,55 98,87 97,56 98,42 98,42

XII 2015 / XI 2015 101,32 101,41 102,03 101,37 101,46 101,46

jan 4, 2016 1 1:50:47 pop.
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 2.2. Стање образовања 

 У  Неготину постоје 4 средње школе и то: Неготинска гимназија, Техничка школа, Пољопривредна 

школа са домом ученика „Рајко Боснић“ Буково и Средња музичка школа „Стеван Мокрањац“. 

 Неготинска гимназија има 341 ученика, у два смера друштвено-језички  и природно-математички. 

 Пољопривредна школа са домом ученика „Рајко Боснић“ Буково има 343 ученика у следећим 

смеровима и то:  пољопривредни техничар, прехрамбени техничар, ветеринарски техничар, техничар за 

индустријску фармацеутску технологију.                                

 Техничка школа има 263 ученика у 4 смера и то: електротехничар рачунара, машински техничар за 

компујутерско конструисање, ауто електричар, аутомеханичар и механичар за грејне и расхладне технике. 

 Средња музичка школа „Стеван Мокрањац“ има 55 ученика и следеће смерове: музички сарадник и 

музички извођач. 

              Факултет еколошке пољопривреде, одељење у Неготину је акредитован 2013.године . Учитељски 

факултет из Врања, има Одељење у Неготину. 

            Дом културе „Стеван Мокрањац“ – Центар за образовну делатност Неготин организује 

преквалификацију радника и курсеве у сарадњи са Народним универзитетом „Браћа Стаменковић“ из 

Београда. У зависности од интересовања полазника организују се адекватни курсеви, а у случају да група 

није одговарајућа постоји могућност да се индивидуално организује обука за заинтересована тако што се 

практична обука изводи у Неготину а испити се полажу у Београду. До сада су организовани курсеви за 

дактилографе, књиговође, разне занате и курсеви страних језика. 

3. Институције локалног тржишта рада 

            Спровођење политике запошљавања у надлежности је Министарства за рад, запошљавање, борачка и 

социјална питања . Законом о запошљавању и осигурању за случај незапослености (Службени гласник РС", 

број 36/2009, 88/201 и 38/2015) одређено је да су носиоци послова запошљавања Национална служба за 

запошљавање и агенције за запошљавање и дефинисан је њихов положај и надлежност. 

 Национална служба за запошљавање обавља послове запошљавања, осигурања за случај 

незапослености, остваривање права из осигурања за случај незапослености и других права и вођење 

евиденције у области запошљавања.У Неготину егзистира филијала Националне службе за запошљавање 

У Бору је седиште Филијале Националне службе запошљавања која обухвата подручје општине Бор, 

Мајданпек, Неготин и Кладово. Национална служба запошљавања реализује бројне активне мере 

запошљавања на основу Националног акционог плана запошљавања и на основу обавеза које проистичу из 

закона. У општини Неготин, као и у другим општинама, активне мере се реализују по одређеним квотама на 
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основу величине контигента незапослених и критеријума подстицања појединих мера зависно од 

развијености општине и тежине решавања проблема незапослености.  

Више година у општини Неготин делује и Локални савет запошљавања као стручно и саветодавно 

тело општине Неготин састављено од представника општине, НСЗ, синдиката и стручњака. 

IV 

ЦИЉЕВИ И ПРИОРИТЕТИ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА 

 Подршка успостављању ефикасног и одрживог тренда раста запослености до краја 2020.године, уз 

усклађивање политике запошљавања и инситуција тржишта рада са стандардима Европске уније, што 

представља основни циљ политике запошљавања, пружиће се кроз остваривање појединачних циљева 

политике запошљавања у 2016.години који су усмерени на: 

1. Побољшање услова на тржишту рада и унапређење инситуција тржишта рада, 

2. Подстицање запошљавања и социјалног укључивања теже запошљивих лица и подршку регионалној 

и локалној политици запошљавања 

3. Унапређење квалитета радне снаге и улагање у људски капитал. 

       Приоритети активне политике запошљавања у 2016. години су: 

 1.усклађивање понуде и тражње на тржишту рада, 

 2.отварање нових радних места, 

 3.побољшање образовања и обука у циљу развијања квалификоване радне снаге, 

 4.подстицање запошљавања теже запошљивих лица и рањивих категорија, 

            5.децентрализација и подстицање развоја регионалне и локалне политике  

               запошљавања. 

V     

ПРОГРАМИ И МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА 

             Мере активне политике запошљавања које су усмерене ка унапређењу запослености а реализоваће се 

преко Националне службе за запошљавање у сарадњи са општином Неготин у 2016.години су: 

            1.Програм субвенције за  самозапошљавање 

Подршка самозапошљавању подразумева поред субвенције за самозапошљавање и пружање стручне 

помоћи и обуке незапосленом лицу које се самозапошљава. Средства за самозапошљавање се одобравају у 

виду субвенције ради оснивања радње, задруге, или другог облика предузетништва од стране незапосленог 
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или удруживањем више незапослених лица, као и за оснивање привредног друштва уколико оснивач заснује 

радни однос у њему.  

Субвенција се у 2016.години одобрава у једнократном износу од 160.000,00 динара по кориснику.  

Буџетом Општине Неготин као расположива средства за ову намену издвојена су 1.000.000,00 

динара,  у оквиру којих ће бити извршено 6 субвенција за самозапошљавање у току 2016.године. 

Ову меру, као део активне политике запошљавања, по одобреним захтевима спровешће Национална 

служба за запошљавање након уплате средстава из буџета јединице локалне самоуправе. 

Међусобна права и обавезе у реализацији мере субвенционисања самозапошљавања биће регулисана 

тројним уговором између корисника субвенције, Општине Неготин и Националне службе за запошљавање. 

              2. Програм стручне праксе код приватног послодавца 

              Програма стручне праксе код приватног послодавца подразумева стицање практичних знања и 

вештина за самосталан рад, у занимању за које је стечено одговарајуће образовање-квалификација без 

заснивања радног односа. 

 Програм стручне праксе траје 6 месеци, осим у случају када се спроводи и траје у складу са општим 

односно посебним законом у циљу полагања стручног испита, а најдуже 12 месеци. 

 Програм је намењен незапосленим лицима без радног искуства у струци са најмање средњим 

образовањем која практична знања и вештине стичу код послодавца који припада приватном сектору. 

 Током трајања стручне праксе, у складу са уговором, Национална служба: 

1. ангажованим лицима исплаћује новчанa средства у месечном износу од: 

- 16.000,00 динара за лица са најмање четворогодишњим високим образовањем 

- 14.000,00 динара за лица са вишим или високим трогодишњим образовањем 

- 12.000,00 динара за лица са средњим образовањем; 

2. врши обрачун и уплату доприноса за осигурање за случај повреде на раду и професионалне 

болести у складу са законом. 

Буџетом Општине Неготин као расположива средства за ову намену издвојена су 1.000.000,00 

динара, очекивана средства од стране Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања 

износе 924.000,00 динара тако да ће укупна средства за финансирање ове мере износити најамње 1.924.000,00 

динара.На основу напред наведених средстава планира се  ангажовање  19 лица за наведени програм  у 

2016.години.             

 3.Програм -Сајам запошљавања општине Неготин 

 У оквиру активности Општине Неготин биће организован сајам запошљавања који ће организовати 

Локални савет за запошљавање општине Неготин у сарадњи са Националном службом за 

запошљавање.Резултати сајма запошљавања су: 

 1. остварени контакти између послодаваца и незапослених; 

 2. анимирање јавности у вези решавања проблема незапослености; 

 3. већа информисаност незапослених. 
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Уколико се средства из неког од наведених програма не искористе прерасподелиће се 

на Програме за које постоји највеће интересовање, а по мишљењу Локалног савета за запошљавање. 

VI 

ИНДИКАТОРИ УСПЕШНОСТИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ  ПРОГРАМА И МЕРА 

  Индикатори успешности ће се примењивати по методологији Националне службе за 

запошљавање. 

 На основу података који су достављени од Националне службе запошљавања филијале у Неготину, 

дошло се до закључка да је најтраженији облик помоћи самозапошљавање . 

Табела приоритета, мера и активности за реализацију Локалног акционог плана запошљавања  

општине Неготин за 2016. годину 

                                                 

Програми, 

мере, 

активности 

 

Очекивани 

резултат 
Индикатори 

Носиоци 

активнос

ти и рок 

Потребна 

финансиј

ска 

средства 

Планирани извори финансирања 

 

Буџет 

општине 

 

Донациј

е 

и друго 

Републичк

и 

буџет 

 

 

Циљ 1: Повећано запошљавање кроз подстицај развоју предузетништва 

 

Програм 

Субвенције за  

самозапошљав

ање 

6 незапослених 

 

 

Повећан 

број 

предузетника 

 

 

Број лица која 

су 

регистровалa 

своју фирму 

  

ЛСЗ и 

 НСЗ 

 

 

 

 

1.000.000 

 

 

 

1.000.000 
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VII 

          Локални акциони план запошљавања општине Неготин за 2016.годину објавити у „Службеном листу 

општине Неготин“ . 

VIII 

          Локални акциони план запошљавања општине Неготин за 2016.годину израдила је Комисија за израду 

локалног акционог плана запошљавања општине Неготин за 2016.годину. 

Број:101-5/2016-II/05 

Дана:09.02.2016.година  

Н е г о т и н                                      

                                                                            ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ: 

                                                1. Милоје Банковић, _____________________ 

      2. Дејан Тадић,     _________________________ 

 3. Славица Вујаковић,    ___________________ 

4. Слађана Стојановић,____________________ 

5. Александра Матић, _____________________ 

6. Маријана Ђорђевић, ____________________  

7. Слободан Дијановић, __________________

Програм 

стручне праксе 

код приватног 

послодавца 

19 лица 

Повећан број 

младих који су 

стекли 

практична 

знања 

Број лица која 

су обавила 

стручну праксу  

НСЗ и 

ЛСЗ 

 

1.924.000 

 

 1.000.000 

  

924.000 

 

Циљ 2: Организација сајма запошљавања у општини Неготин 

 

Организација 

сајма 

запошљавања 

у општини 

Неготин 

 

Боља 

информисаност 

незапослених о 

могућности 

запошљавања 

Већи број 

запослених у 

општини 

Неготин 

Број 

запослених 

након сајма 

запошљава

ња 

Број 

организациј

а које су 

потписале 

уговорe 

Савет за 

запошља

вање 

општине 

Неготин, 

НСЗ,   

   



19.02.2016.                             “Службени лист општине Неготин”                    Број  3    Страна 22  

На основу члана 20. тачка 5. и члана 32. 

тачка 6. Закона о локалној самоуправи 

(„Сл.гласник РС“ бр.129/2007 и 83/2014-др.закон) 

члан 13.став 1.у вези са чланом 2.став 3.тачка 9.и 

члана 3.став 1.тачка 9. Закона о комуналним 

делатностима („Сл. Гласник РС“ бр.88/2011) и 

члана 42. тачка 7. у вези са чланом 15.став 1.тачка 

6. Статута Општине Неготин („Службени лист 

општине Неготин“ , број 9/2015-пречишћен текст) 

Скупштина општине Неготин на седници 

одржаној 19.02.2016. године, донела је    

 

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 

ОДЛУКЕ  

О ПИЈАЦАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 

НЕГОТИН 

 

Члан 1. 

У одлуци о пијацама на територији 

општине Неготин ( „Сл. лист општине Неготин“, 

бр.26/2015) члан 17. став 1. мења се и гласи :“ 

Радно време пијаце у Неготину у летњем периоду 

је од 05:30 до 20:00 часова( понедељак-субота) , а 

у зимском периоду од 06:30 до 17:00 часова( 

понедељак-субота).“ 

Члан 2. 

У члану 26. став1. тачка 1. иза речи „ 

пољопривредни произвођачи“ додају се речи: „  

који имају регистрована пољопривредна 

газдинства“. 

У члану 26. став1. тачка 3. иза речи „ 

пољопривредни произвођачи“ додају се речи: „  

који имају регистрована пољопривредна 

газдинства“. 

Члан 3. 

У члану 27. став1. тачка 2. иза речи „ 

пољопривредни произвођачи“ додају се речи: „  

који имају регистрована пољопривредна 

газдинства“. 

У члану 27. став1. тачка 6. иза речи „ 

пољопривредни произвођачи“ додају се речи: „  

који имају регистрована пољопривредна 

газдинства“. 

Члан 4. 

У члану 28. став1. тачка 1. иза речи „ 

пољопривредни произвођачи“ додају се речи: „  

који имају регистрована пољопривредна 

газдинства“. 

У члану 28. став1. тачка 3. иза речи „ 

пољопривредни произвођачи“ додају се речи: „  

који имају регистрована пољопривредна 

газдинства“. 

 

 

Члан 5. 

Ова одлука ступа на наредног дана од 

дана објављивања у „Службеном листу општине 

Неготин“. 

 

         Број: 352-19/2016-I/08 

         Дана: 19.02.2016. године                                  

         Неготин  

 

ПРЕДСЕДНИК, 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

др.мед. Љубисав Божиловић,с.р. 

 
На основу члана 32.тачка 20. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 

129/2007 и 83/2014-др.закон), члана 13. став 1. и 

32.став 3. Закона о комуналним делатностима 

(„Службени гласник РС“, бр. 88/2011) и члана 42.  

тачка 52. Статута општине Неготин („Службени 

лист општине Неготин“,бр. 9/2015-пречишћен 

текст),Скупштина општине Неготин на седници 

одржаној, 19.02.2016. године доноси 

 

ОДЛУКА 

О НАДЗОРУ НАД РАДОМ ЈАВНИХ 

ПРЕДУЗЕЋА КОЈА ОБАВЉАЈУ 

КОМУНАЛНУ ДЕЛАТНОСТ НА 

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

 

Члан 1. 
Овом одлуком уређују се права, обавезе и 

одговорности јавних предузећа, који обављају 

комуналну дeлатност на територији општине 

Неготин (у даљем тексту: “вршиоци комуналних 

делатности”) и облици надзора над њиховим 

радом и то: 

-извршавању обавеза према грађанима, правним 

лицима и предузетницима, 

-извршавању обавеза према органима локалне 

самоуправе, 

-евидентирању извршених и реализованх задатака 

из области комуналне делатности, 

-надзору над извршавањем обавеза вршиоца 

комуналних делатности, 

-обавештавању органа и служби од стране 

вршиоци комуналних делатности,  

-обавештавању грађана о неправилностима у 

извршењу обавеза из области комуналних 

делатности, 

-одговорност вршиоца комуналних делатности 

због неизвршавања утврђених обавеза. 

 

Члан 2. 

Учесници у спровођењу одредаба ове одлуке су: 

-    Скупштина општине, 

-    Општинско веће, 
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-    вршиоци комуналних делатности,  

- орган Општинске управе за инспекцијске 

послове, 

-    служба за информисање грађана, 

-    грађани и други корисници услуга. 

Члан 3. 
Вршиоци комуналних делатности дужни 

су при извршавању обавеза из комуналне 

делатности: 

-да на сваку притужбу грађана или правних лица 

на квалитет обављања комуналних услуга 

одговоре у року од 3 радна дана  и у одговору 

наведу које мере намеравају да предузму како би 

проблем био решен. Један примерак одговора на 

притужбу обавезно се доставља Координатору 

којег за ове потребе одређује Општинско веће од 

чланова већа.  

-да извршавају обавезе према правним лицима, 

предузетницима, грађанима и надлежним 

органима локалне самоуправе, 

-да евидентирају извршавање обавеза из 

предходне тачке у утврђеним евиденцијама и по 

захтеву надлежног органа, и то свакодневно, 

-да обавештавају јавност и грађане о предузетим 

мерама, недостацима у раду и постигнутим 

резултатима, 

-да извршавају налоге, упутства и смернице 

надлежних органа локалне самоуправе, 

-да извршавају  налог надлежног органа у року 

који је наложен усмено или писменим путем, 

-да у утврђеном року од 30 дана евидентира обим 

извршених услуга у смислу постојећих капацитета 

и извршених обавеза у односу на програм и 

њихово компаративно поређење са претходним 

периодом односно предходном годином. 

- достављају органу локалне самоуправе 

извештаје о извршавању обавеза у року од 15 дана 

и то приходе остварене од основне делатности, 

споредних и допунских делатности одобрених од 

стране оснивача и буџетске приходе, 

Члан 4. 

Вршиоци комуналних делатности дужни  

су да предузимају све потребне радње и мере: на 

побољшваању организације рада, унапређењу 

пословања, повећању прихода и смањењу расхода. 

Члан 5. 
Општинско веће општине Неготин: 

 -издаје смернице и упутства са циљем 

побољшања рада јавних предузећа која обављају 

комуналну делатност, 

-остварује увид у приходе и расходе вршиоца 

комуналних делатности, 

-сачињава анализе и елаборате на побољшању 

организације  вршиоца комуналних делатности 

-ангажује контролне органе ради провере стања на 

лицу места и према достављеном извештају. 

Члан 6. 
Правна лица, предузетници и грађани 

пријављују Служби за послове Председника 

општине и Општинског већа : 

-неизвшавање или неуредно извршавање услуга 

које пружају вршиоци комуналних делатности 

-пријављивање кварова на објектима вршиоца 

комуналних делатности. 

Члан 7. 

Служба за послове Председника општине 

и Општинског већа евидентира пријаве грађана, 

правних лица и предузетника и одмах, уколико је 

квар-недостатак хитне природе који може да 

угрози живот, здравље и имовину грађана, 

обавештава преко надлежне службе одговорна 

лица предузећа на предузимању мера на 

уклањању квара, недостатка, пропуста и друго, а 

такође обавештава и надлежни инспекцијски 

орган ради неопходне интервенције. 

Члан 8. 

Служба за послове Председника општине 

и Општинског већа прикупља  повратне 

информације о извршењу налога и обавештава 

органе локалне самоуправе и јавност преко 

средстава информисања о предузетим мерама. 

Члан 9. 
Општинска управа је дужна да организује 

дежурства и приправност служби и органа на 

основу указане потребе у одређеном временском 

периоду ради појачаних мера контроле на 

отклањању недостатака у вези пружања услуга 

комуналне делатности који могу да угрозе живот, 

здравље и имовину грађана, правних лица и 

предузетника као и ради пружања појединих 

услуга грађана које су везане за рокове и 

неодложне радње. 

Члан 10. 
Новчаном казном од 50.000,00 до 

500.000,00 дин казниће се правно лице ако: 

-не извршава, неуредно извршава обавезе из члана 

3. ове одлуке 

-не предузима мере из члана 4. ове одлуке. 

Одговорно физичко лице у правном лицу 

казниће се  новчаном казном од  5.000,00 до 

75.000,00 дин. 

Члан 11. 
Директор вршиоца комуналних 

делатности је дужан да покрене поступак против 

радника који не извршавају или неуредно 

извршавају обавезе утврђене овом Одлуком.  
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Члан 12. 
Послове праћења рада и пословања 

вршиоца комуналних делатности и квалитета 

обављања комуналних делатности као и 

извештавања о пословању комуналних предузећа 

обавља Координатор за комуналне делатности 

кога делегира Општинско веће општине Неготин   

Координатор прикупља и анализира 

податке о квалитету обављања комуналних 

делатности, формира базу података/статистичко 

праћење притужби грађања на квалитет обављања 

комуналних делатности и начину поступања 

вршиоца комуналних делатности по тим 

притужбама, идентификује проблеме у раду 

вршиоца комуналних делатности и обавештава 

Општинско веће општине Неготин једном 

месечно. 

У случају уочених озбиљних и трајних 

неправилности у раду вршиоца комуналних 

делатности или неправилности које се на основу 

статистичких показатеља често понављају, 

Општинско веће ће издати обавезујући налог 

вршиоцу комуналних делатности о уклањању 

наведених неправилности и одредити рок у коме 

они морају  поступи по налогу. 

Општинско веће разматра извештај 

Координатора који садржи статус предходно 

идентификованих проблема. Након разматрања 

извештаја Општинско веће одређује мере које ће 

бити предузете од стране општине Неготин у 

случају да вршиоци комуналних делатности нису 

поступили у складу са налогом Општинског већа 

и уклонили неправилности. 

Члан 13. 

Овлашћује се Општинско веће да једном 

месечно оцењује рад и пословање Јавног 

предузећа за грађевинско земљиште општине 

Неготин и Јавног предузећа за комуналне 

делатности „ Бадњево“ Неготин на основу 

извештаја о раду који се сачињавају у складу са 

овом одлуком. 

Члан 14. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у ''Службеном листу општине 

Неготин''. 

 

 

Број:352-20/2016-I/08 

Дана: 19.02.2016. године                          

Неготин 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

ПРЕДСЕДНИК, 

др.мед. Љубисав Божиловић,с.р. 

 

На основу члана 99. став 1. и 2. Закона о 

планирању и изградњи (,,Службени гласник РС” 

бр. 72/2009, 81/200-исправка, 64/2010 – Одлука 

УС, 24/2011,121/2012, 42/2013 – Одлука УС, 

50/2013– Одлука УС, 98/2013-Oдлука УС, 

132/2014 и 145/2014), члана 19. Уредбе о условима 

прибављања и отуђења непокретности 

непосредном погодбом, давања у закуп ствари у 

јавној својини и поступцима јавног надметања и 

прикупљања писмених понуда (,,Службени 

гласник РС“, број: 24/2012, 48/2015  и  99/2015) и 

члана 42. став 1.  тачка 16. Статута општине 

Неготин (''Службени лист општине Неготин'', 

број: 9/2015-пречишћен текст), Скупштина 

општине Неготин на седници одржаној  

19.02.2016.године,  д о н о с и  

 

ОДЛУКУ О РАСПИСИВАЊУ ОГЛАСА ЗА 

ОТУЂЕЊЕ  ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

И ТО:  К.П.БР.9813 , К.П.БР.12547/15 И 

К.П.БР.12970/1, У К.О.: НЕГОТИН ЈАВНИМ 

НАДМЕТАЊЕМ 

 

1. 
            Расписује се оглас за отуђење грађевинског 

земљишта у јавној својини општине Неготин у 

К.О.: Неготин, јавним надметањем. 

 

2. 

 Предмет отуђења је грађевинско  

земљиште у јавној својини општине Неготин у 

К.О:. Неготин, Потес: “Милошевски пут” и то 

следеће катастарске парцеле: 

катастарска парцела, број: 9813, површине 492  

m
2
, улица “Алексе Шантића“, бр.19, уписана у 

лист непокретности, број: 10833, К.О.: Неготин; 

катастарска парцела, број: 12547/15, површине 

320  m
2
, улица „Војислава Велимирвића“ , б.б., 

уписана у лист непокретности, број: 10833,  К.О.: 

Неготин и 

катастарска парцела, број: 12970/1, површине 558  

m
2
, улица “Генерал Исајева“, бр.1, уписана у лист 

непокретности, број: 10833, К.О.: Неготин.  

 

3. 

            Саставни део ове Одлуке је Оглас за 

отуђење предметног грађевинског земљишта у 

јавној својини општине Неготин  јавним 

надметањем. 
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4. 

            Одлуку објавити у „Службеном листу 

општине Неготин“. 

 

5. 

             Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу општине 

Неготин“. 

 

Број:463-16/2016-I/08 

Дана: 19.02. 2016. године 

Н е г о т и н 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

ПРЕДСЕДНИК 

др. мед. Љубисав Божиловић, с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На основу члана 99. став 1. и 2. Закона о планирању и изградњи (,,Службени гласник РС” бр. 72/2009, 81/200-

исправка, 64/2010 – Одлука УС, 24/2011,121/2012, 42/2013 – Одлука УС, 50/2013– Одлука УС, 98/2013-

Oдлука УС, 132/2014 и 145/2014), члана 19., 20., 21. Уредбе о условима прибављања и отуђења 

непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног 

надметања и прикупљања писмених понуда (,,Службени гласник РС“, број: 24/2012, 48/2015  и  99/2015) и 

члана 42. став 1.  тачка 16. Статута општине Неготин (''Службени лист општине Неготин'', број: 9/2015-

пречишћен текст), Скупштина општине Неготин на седници одржаној  19.02. 2016.године,  расписује  

 

 

О Г Л А С 

О ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ ЗА ОТУЂЕЊЕ  ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ 

ОПШТИНЕ НЕГОТИН И ТО:  К.П.БР.9813, К.П.БР.12547/15 И К.П.БР.12970/1, СВЕ  У К.О.: 

НЕГОТИН 

 

 

ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ 

 

1. 

Предмет отуђења је грађевинско  земљиште у јавној својини општине Неготин у К.О:. Неготин, Потес: 

“Милошевски пут” и то следеће катастарске парцеле: 

катастарска парцела, број: 9813, површине 492  m
2
, улица “Алексе Шантића“, бр.19, уписане у лист 

непокретности, број: 10833, К.О.: Неготин; 

катастарска парцела, број: 12547/15, површине 320  m
2
, улица „Војислава Велимирвића“ , б.б., уписане 

у лист непокретности, број: 10833,  К.О.: Неготин и 

катастарска парцела, број: 12970/1, површине 558  m
2
, улица “Генерал Исајева“, бр.1, уписане у лист 

непокретности, број: 10833, К.О.: Неготин.  
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А) 

Могућности и ограничења изградње на грађевинском земљишту дефинисани су за кп.бр. 9813, К.О.: 

Неготин Инфорамцијом о локацији, број: 350-131/2015-IV/02 oд 20.10.2015. године, Одељења за урбанизам и 

грађевинарство Општинске управе општине Неготин, за кп.бр.12547/15 , К.О.: Неготин Инфорамцијом о 

локацији, број: 350-127/2015-IV/02 oд 05.10.2015. године, Одељења за урбанизам и грађевинарство 

Општинске управе општине Неготин и  за кп.бр.12970/1, К.О.: Неготин Инфорамцијом о локацији, број: 

350-132/2015-IV/02 oд 20.10.2015. године, Одељења за урбанизам и грађевинарство Општинске управе 

општине Неготин, при чему су основни  урбанистички услови: 

 

Врста објекта Намена објекта 

ПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ 

Мин. 

вел.парцеле 

(m
2
) 

Мин. шир. 

парцеле   (m) 

Слободностојећи 

објекти 

- породични стамбени објекат  

- породични стамбени објекат са 

макс.4.стана 

300 

450 

 

12 

15 

 

- породични стамбено - пословни 

објекат,  

- пословни објекат  

450 15 

- производни објекат 

- породични објекат са производном 

делатношћу 

500 15 

Двојни објекти 
- породични стамбени објекат, 

- породични стамбено - пословни 

објекат 

400  (2 х 200) 

500  (2 х 250) 

16 (2 х 8) 

18 (2 х 9) 

Објекти у 

непрекинутом 

низу 

- породични стамбени објекат, 

- породични стамбено - пословни 

објекат 

200 

300 

8,0 

10,0 

Објекти у 

прекинутом низу 

- породични стамбени објекат, 

- породични стамбено - пословни 

објекат 

300 10,0 

 

УРБАНИСТИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ ПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ 

ГУСТИНА НАСЕЉЕНОСТИ 50-150 ст/ha 

  

ИНДЕКС ЗАУЗЕТОСТИ ПАРЦЕЛЕ Становање: максимално  40% 

Пословање - самостално или са становањем: макс.  

45% 

% ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА НА ПАРЦЕЛИ минимално 20  
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Максимална дозвољена спратност објеката у зони је П+1+Пк (приземље, спрат и поткровље), 

изузетно П+2 (приземље и два спрата) за стамбено-пословне и пословне објекте. Дозвољена је 

изградња подрумске или сутеренске етаже ако не постоје сметње геотехничке и хидротехничке 

природе. 

Висина објекта – растојање од нулте коте објекта до коте слемена, за породичне стамбене и 

стамбено пословне објекте може бити максимално 12,0 m. 

 

Б) 

            Предметно земљиште се отуђује као комунално уређено. 

Почетна цена отуђења грађевинског земљишта за наведене катастарске парцеле износи 17,11 евра по 1m
2 

земљишта. 

Депозит (гарантни износ) за учешће на јавном надметању је изражен у еврима  

(10 %  од почетне цене земљишта), а уплаћује се у динарској противвредности по званичном средњем курсу 

евра Народне банке Србије на дан уплате, на  депозитни рачун: 840-718804-26, модел 97 позив на 

број: 76-072, прималац: општина Неготин, сврха: депозит за учешће на јавном надметању за отуђење 

грађевинског земљишта  

(к.п.бр.9813, кп.бр.12547/15  или к.п.бр.12970/1, све у К.О.: Неготин) или уплату депозита извршити на 

благајни Општинске управе општине Неготин. 

 

Депозит за кп.бр.9813, К.О.: Неготин,  износи  841,81 евра; 

Депозит за кп.бр. 12547/15, К.О.: Неготин,  износи  547,52 евра; 

Депозит за кп.бр. 12970/1 , К.О.: Неготин,  износи  954,73 евра; 

 

2. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Рок за достављање пријава за јавно надметање је 30 дана од дана објављивања огласа у дневном 

листу „Политика“ и то до 12.00 часова. Уколико крајњи рок падне у нерадни дан, крајњи рок за 

достављање пријава се помера на први наредни радни дан и то до 12.00. часова. Пријаве које стигну 

после наведеног рока сматраће се неблаговременим. 

Јавно надметање ће се обавити два дана по истеку рока за подношење пријава и то у 12.00 часова, а 

ако је други дан по истеку рока за подношење пријава нерадан дан, првог наредног радног дана у 12.00 

часова у просторијама мале сале општине Неготин, Трг Стевана Мокарањца 1, у Неготину. 

Јавно надметање спровешће Комисија за отуђење грађевинског земљишта. 

Увид у документацију о грађевинском земљишту могуће је остварити у канцеларији 71, Општинске 

управе општине Неготин, Трг Стевана Мокрањца 1,  од 13.00. до 14.00. часова, четрнаестог радног дана 

од дана објављивања огласа.  

Грађевинско земљиште у јавној својини општине Неготин отуђује се у постојећем - "виђеном" 

стању, тако да се учесник јавног надметања или купац одриче било каквих примедби по основу 

евентуалних материјалних недостатака на предметној непокретности и општина Неготин не сноси 

одговорност за штету коју претрпи после одржаног јавног надметања уколико учесник јавног надметања 

или купац пропусти могућност да оставри увид у  докуметацију и упозна се са условима отуђења и 

стањем грађевинског земљишта. 
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Пријаве се искључиво подносе на обрасцу пријаве, који се преузима у пријемној канцеларији 

Општинског услужног центра Општинске управе општине Неготин, међуспрат, Tрг Стевана Мокрањца 

1, радним даном од 07.00. до 15.00. часова у току огласног рока или електронским путем преко 

wwwnegotin.rs. 

Пријаве се искључиво предају у пријемној канцеларији Општинског услужног центра Општинске 

управе општине Неготин, међуспрат, Трг Стевана Мокрањца 1, Неготин са назнаком «за Комисију за 

отуђење грађевинског земљишта» у затвореној коверти на чијој полеђени пише за Комисију за отуђење 

грађевинског земљишта, оглас број: 463- -----/2016-I/08, на предњој страни име презиме и адреса, 

односно назив и седиште подносиоца пријаве и контакт телефон. 

 

Пријава садржи: 

  а) све податке о подносиоцу пријаве: 

- за физичка лица - име и презиме, адресу, број личне карте, јединствени матични број грађана, 

телефон и мора бити потписана и прилаже се фотокопија личне карте, и специјално и судски оверено 

пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве, доказ о уплати депозита и трошкова учешћа на 

јавном надметању са потврдом о извршењу налога за уплату или налога за исплату који банка издаје на 

захтев клијента, а у којој су наведени сви подаци којима се потврђује да је депозит плаћен; 

- за предузетнике: име и презиме предузетника, адресу, број личне карте, јединствени матични број 

грађана, телефон, назив радње, матични број, порески идентификациони број, извод из регистра 

предузетника и потврду о пореском идентификационоом броју, образац оверених потписа овлашћених 

лица за заступање тзв. ОП образац, потпис и печат овлашћеног лица за заступање, специјално и судски 

оверено пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве; доказ о уплати депозита и трошкова учешћа 

на јавном надметању са потврдом о извршењу налога за уплату или налога за исплату или налога за 

пренос који банка издаје на захтев клијента, а у којој су наведени сви подаци којима се потврђује да је 

депозит плаћен; 

- за правна лица - назив и седиште, матични број, порески идентификациони број, број телефона, 

извод из регистра привредних друштава, потврду о пореском идентификационом броју, образац 

оверених потписа овлашћених лица за заступање тзв. ОП образац, потпис и печат овлашћеног лица за 

заступање, или специјално и судски оверено  пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве; доказ о 

уплати депозита и трошкова учешћа на јавном надметању са потврдом о извршењу налога за уплату или 

налога за исплату или налога за пренос који банка издаје на захтев клијента, а у којој су наведени сви 

подаци којима се потврђује да је депозит плаћен; 

б) податке из огласа о грађевинском земљишту за који се пријава подноси и број и датум огласа; 

 

Учесник јавног надметња дужан је да председнику Kомисије покаже личну карту. 

Подносилац неблаговремене односно непотпуне пријаве не може да учествује на јавном надметању. 

Предметно земљиште отуђиће се учеснику јавног надметања који понуди највећу цену по 

квадратном метру. 

Депозит се враћа  учесницима јавног надметања који не успеју на јавном надметању у року од 5 

радних дана од дана одржавања јавног надметања у висини динарског износа уплаћеног на име депозита. 

Учесник јавног надметања који понуди највећу цену отуђења, која се накнадно не може мењати,  

дужан је да у року од 30 дана од дана доношења  решења о отуђењу грађевинског земљишта закључи са 

Општином Неготин  Уговор о продаји грађевинског земљишта у јавној својини општине Неготин и 

понуђену цену у еврима (одређену по званичном средњем девизном курсу евра Народне банке Србије на 

дан јавног надметања умањену за износ депозита израженог у еврима  по званичном средњем девизном 

курсу евра Народне банке Србије на дан уплате депозита) плати пре закључења уговора у динарској 

противвредности по званичном средњем девизном курсу евра Народне банке Србије на дан уплате. 

У случају једнократне исплате купопродајне цене остварује се попуст од 30%. 
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Купац грађевинског земљишта има обавезу да плати: трошкове овере уговора о продаји, порез на 

пренос апсолутних права, трошкове укњижбе права својине и забележбе код Службе за катастар 

непокретности у Неготину. 

Информације ће бити пружане на питања постављена на e-mail: ruzica.milanovic@negotin.rs или у 

канцеларији 71, Oпштинске управе општине Неготин, лицу за контакт: Ружица Милановић, тел. број: 

019/544 000, локал 126, моб.тел. 069/848               27 27 . 

Оглас објавити у дневном листу „Политика“, на званичној интернет страници општине Неготин 

wwwnegotin.rs., на огласној табли Општине Неготин и огласној табли Јавног предузећа за грађевинско 

земљиште општине Неготин. 

Број: 463-172016-I/08 

Дана: 19.02.2016. године 

Н е г о т и н 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

 ПРЕДСЕДНИК  

др. мед. Љубисав Божиловић,с.р.  

 

 

На основу члана 99. став 2. Закона о планирању и 

изградњи (,,Службени гласник РС” бр. 72/2009, 

81/200-исправка, 64/2010 – Одлука УС, 

24/2011,121/2012, 42/2013 – Одлука УС, 50/2013– 

Одлука УС, 98/2013-Oдлука УС, 132/2014 и 

145/2014), члана 19. став 1. Уредбе о условима 

прибављања и отуђења непокретности 

непосредном погодбом, давања у закуп ствари у 

јавној својини и поступцима јавног надметања и 

прикупљања писмених понуда (,,Службени 

гласник РС“, број: 24/2012, 48/2015  и  99/2015) и 

члана 42. став 1.  тачка 16. Статута општине 

Неготин (''Службени лист општине Неготин'', 

број: 9/2015-пречишћен текст), Скупштина 

општине Неготин на седници одржаној 

19.02.2016.године, д о н о с и  

 

РЕШЕЊЕ 

О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ОТУЂЕЊЕ 

ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ 

СВОЈИНИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

 

1. 

ФОРМИРА СЕ комисија за отуђење 

грађевинског земљишта у јавној својини општине 

Неготин
 
у следећем саставу: 

Весна Лазаревић, дипл.правник, председник,  

Милутин Мијушковић, дипл.инж.грађевине, 

заменик председника, 

Марија Петровић, пејзажни архитекта, члан, 

Перица Станковић, инж.грађевине, заменик члана, 

Драгана Банковић, дипл.правник, члан, 

Иван Стојановић, дипл.правник, заменик члана. 

 

2. 

Комисије је овлашћена да: прикупи пријаве по 

огласу за јавно надметање, спроведе поступак 

јавног надметања, сачини записник о току јавног 

надметања и предложи Скупштини општине 

Неготин доношење одлуке о отуђењу 

грађевинског земљишта учеснику јавног 

надметања са најповољнијом понудом. 

 

3. 

Решење ће бити објављено у „Службеном листу 

општине Неготин“, а ступиће на снагу осмог дана 

од дана објављивања. 

 

Број: 463-18/2016-I/08 

Дана: 19.02.2016. године 

Н е г о т и н 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

ПРЕДСЕДНИК 

др. мед. Љубисав Божиловић,с.р. 
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На основу члана 15. став 1. тачка 4., члана 33. став 

1. тачка 5. и члана 42. Закона о ванредним 

ситуацијама („Сл.гласник РС“, број 111/2009, 

92/2011 и 93/2012), члана 10. Уредбе о саставу и 

начину рада штабова за ванредне ситуације 

(„Сл.гласник РС“, бр. 98/2010), члана 32. став 1. 

тачка 20. Закона о локалној самоуправи 

(„Сл.гласник РС“, број 129/2007 и 83/2014-

др.закон) и члана 42. став 1. тачка 52. Статута 

општине Неготин („Службени лист општине 

Неготин“ број 9/2015 – пречишћен текст) 

Скупштина општине Неготин, на седници 

одржаној 19.02.2016.године, д о н о с и  

 

РЕШЕЊЕ 

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ  

ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ЗА 

ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

 

I 

У Решењу о образовању Штаба за ванредне 

ситуације за територију општине Неготин 

(„Сл.лист општине Неготин“, бр. 32/2012, 38/2014 

и 20/2015), тачка I  мења се и гласи: 

ОБРАЗУЈЕ СЕ Штаб за ванредне ситуације за 

територију општине Неготин ( у даљем тексту: 

Општински штаб), у следећем саставу: 

За команданта: 

Јован Миловановић, председник општине 

Неготин, 

за заменика команданта: 

Надица Васић, заменик председника општине 

Неготин, 

за начелника: 
Зоран Траиловић, самостални полицијски 

инспектор за послове цивилне заштите општине 

Неготин МУП-а Републике Србије, Одељења за 

ванредне ситуације Бор. 

За чланове: 

др. мед Љубисав Божиловић, председник 

Скупштине општине Неготин, 

др Зоран Пуслојић, члан Општинског већа, 

послови из области здравства и здравствене 

заштите, 

Војислав Јануцић, члан Општинског већа, послови 

из области социјалне политике, 

Дејан Стефановић, члан Општинског већа, 

послови из области сарадње са месним 

заједницама и пољопривреде, 

Дејан Тодоровић, члан Општинског већа, послови 

из области информисања,  

Миле Игњатовић, члан Општинског већа, послови 

из области друштвене бриге о деци 

Надежда Тодоровић, начелник Општинске управе 

општине Неготин, 

Валентина Ђуричић, шеф Одељења за буџет, 

финансије и локалну пореску администрацију, 

Слободан Дијановић, шеф Службе за заштиту 

животне средине, 

Горан Лепојевић, шеф Одељења за инспекцијске 

послове, 

Фрања Пластић, саобраћајни инспектор у 

Одељењу за инспекцијске послове, 

Вуле Марковић, радник Општинске управе 

Неготин, 

Биљана Параскијевић, в.д.директор ЗЦ Неготин, 

Веселин Лукић, представник ЈП „Србијаводе“ РЈ 

Неготин, 

Драган Мијуцић, директор ЈП за грађевинско 

земљиште општине Неготин, 

Голуб Рајић, директор ЈКП „Бадњево“ Неготин, 

Крунислав Марковић, ПД ЕД Југоисток Ниш, 

огранак Електротимок Зајечар, директор погона 

Неготин, 

Данијела Сладојевић, директор ВХДП на акције 

Неготин, 

Гордана Југовић, представник ХЕ Ђердап II, 

Неготин 

Мића Џеновљановић, командир ПС Неготин, 

Александар Транић, командир Ватрогасно-

спасилачке јединице Неготин, Одељења за 

ванредне ситуације Бор, 

Раде Живановић, начелник Центра Министарства 

одбране Неготин, 

Љуба Маринковић, секретар Општинске 

организације Црвеног крста у Неготину, 

Воја Кожицић, шеф Службе за заједничке 

послове, општинског услужног центра и 

информатике, 

Радиша Бирић, послови одбране и ванредне 

ситуације 

 

II 

Ово решење објавити у „Службеном листу 

општине Неготин“. 

 

Број: 870-11/2016-I/08 

Дана: 19.02.2016.године 

Н е г о т и н 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

ПРЕДСЕДНИК, 

др мед.Љубисав Божиловић,с.р. 
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 На основу члана 54. став 2.  и члана 55. став 3. 

тачка 5. Закона о основама система образовања и 

васпитања („Сл.гласник РС“,бр. 72/09 , 52/2011 , 

55/2013-аутентично тумачење и 68/2015) и члана 

42. тачка 52. Статута општине Неготин („Сл.лист 

општине Неготин“,бр. 9/2015-пречишћен текст) 

Скупштина општине Неготин, на седници 

одржаној  19.02.2016. године, донела  ј е 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИЗМЕНИ  РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ 

ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА  

OСНОВНЕ ШКОЛЕ „СТЕВАН МОКРАЊАЦ “ 

У КОБИШНИЦЕ 

 

Члан 1. 

 У Решењу о именовању чланова 

Школског одбора Основне школе“ Стеван 

Мокрањац“ у Кобишници  („Сл.лист општине 

Неготин“, бр.22/2014) у тачки I став 1. Тачка 7. 

врши се следећа измена: 

             I – РАЗРЕШАВА СЕ дужности чланa 

Школског одбора Основне школе “ Стеван 

Мокрањац “ у Кобишници, Катарина Живановић, 

представник јединице локалне самоуправе – 

општине.  

 II – ИМЕНУЈЕ СЕ за члана Школског 

одбора Основне школе “ Стеван Мокрањац “ у 

Кобишници, Снежана Лукић , представник 

јединице локалне самоуправе – општине.  

Члан 2. 

   Мандат новоименованог члана 

Школског одбора из члана 1. став 3. овог Решења 

траје до истека мандата Школског одбора 

Основне школе“ Стеван Мокрањац “ у 

Кобишници  

Члан 3. 

Ово Решење објавити у „Службеном 

листу општине Неготин“. 

Број: 022-5/2016-I/08 

Дана: 19.02.2016.године 

Н е г о т и н  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

ПРЕДСЕДНИК, 

др мед. Љубисав Божиловић,с.р. 

На основу члана 3. Закона о комуналним 

делатностима („Сл.гласник РС“, бр. 88/2011), 

члана 60. став 1. тачка 3. Закона о јавним 

предузећима ( „Сл.гласник РС“, бр. 119/2012, 

116/2013- аутентично тумачење и 44/2014 – 

др.закон), члана 55 став 1. Одлуке о пијацама на 

територији оштине Неготин („Сл. лист општине 

Неготин“, бр.26/2015) и члана 42. тачка  35. 

Статута општине Неготин ( „Сл.лист општине 

Неготин“ бр.9/2015 – пречишћен текст), 

Скупштина општине Неготин на седници 

одржаној дана  19.02.2016. године,  донела је 

  

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

O  ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ 

НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

ЈКП „БАДЊЕВО“ НЕГОТИН  О УСВАЈАЊУ 

ЦЕНОВНИКА О РАСПИСИВАЊУ 

ЛИЦИТАЦИЈЕ ЗА ГОДИШЊИ ЗАКУП 

ТЕЗГИ НА ЗЕЛЕНОЈ ПИЈАЦИ У НЕГОТИНУ 

БР. 258-05/2016-2 ОД 01.02.2016. ГОДИНЕ 

 

I - ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о  

усвајању Ценовника о расписивању лицитације за 

годишњи закуп тезги на Зеленој пијаци у 

Неготину бр.258-05/2016-2 од 01.02.2016. године, 

коју је донео Надзорни одбор ЈКП „Бадњево“ 

Неготин.   

             

II – Решење  и Одлуку о усвајању Ценовника о 

расписивању лицитације за годишњи закуп тезги 

на Зеленој пијаци у Неготину бр.258-05/2016-2 од 

01.02.2016. године, објавити у „Службеном листу 

општине Неготин“.  

 

 

Број: 380-2/2016-I/08 

 19.02.2016. године 

Неготин                                               

                                                                                                  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

ПРЕСЕДНИК, 

др мед. Љубисав Божиловић,с.р. 
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ЦЕНЕ О РАСПИСИВАЊУ ЛИЦИТАЦИЈЕ ЗА ГОДИШЊИ ЗАКУП ТЕЗГИ 

НА ЗЕЛЕНОЈ ПИЈАЦИ 

 

 

Врста услуга Јед. мере Цена Са ПДВ-ом  

1.За пијачне тезге за продају пољоп. 

производа – цвећа и занатске робе 

Ком 10.000,00 12.000,00 

2. Простор за продају садница из кавеза- 

4м дужних 

 

Ком 

 

12.500,00 

 

15.000,00 

3. За пијачне тезге са кавезима за 

продају лубеница и купуса од тезге бр. 

105 до тезге 120 и тезге 225 до тезге 240 

 

Ком 

 

12.500,00 

 

15.000,00 

4. За пијачне тезге за продају млечних 

производа(сир, кајмак) , производа од 

брашна ( коре, фида) и др.  

 

Ком 

 

15.000,00 

 

18.000,00 

 

ЦЕНЕ УСЛУГА ЗЕЛЕНЕ И РОБНЕ ПИЈАЦЕ 

 

Зелена пијаца 
 

Врста услуга Јед. мере Цена Са ПДВ-ом  

Такса за продају пољоп.производа на 

тезги 

Дневно 116,66 140,00 

Такса за коришћење тезги и витрина за 

продају млечних производа 

(сира,кајмак),  производа од теста (кора, 

фида) 

 

Дневно 

 

166,66 

 

200,00 

 

Робна пијаца 
 

Врста услуга Јед. мере Цена Са ПДВ-ом  

Наплата по тезги  Дневно 116,66 140,00 
 

 
Неготин,       Директор ЈКП „Бадњево“ 

29.01.2016         дипл.ецц. Голуб Рајић,с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Број  3    Страна 33                   “Службени лист општине Неготин”         19.02.2016. 

 

На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о 

локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, 

бр.129/2007 и 83/2014 – др.закон) и члана  42. 

тачка 52. Статута општине Неготин („Сл.лист 

општине Неготин“,бр. 9/2015-пречишћен текст) 

Скупштина општине Неготин, на седници 

одржаној  19.02.2016. године, донела  ј е 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Ј У 

Ми не желимо ГМО на нашој територији! 

 

1. Општина Неготин се обавезује да ће доследно 

поштовати Закон о генетичким модификованим 

организмима („Службени гласник Републике 

Србије“, број 41/2009; у даљем тексту: Закон о 

ГМО), захтева његову доследну примену на 

територији Републике Србије и противи се 

његовој промени.  

 

2. Општина Неготин  у оквиру својих законских и 

организационих могућности увези са коришћењем 

или управљањем земљиштем и другим 

производним ресурсима и организовањем 

пољопривредне производње, прераде и промета 

пољопривредно-прехрамбених производа неће 

дозволити и допустити узгајање и ширење ГМО 

на својој територији.  

 

3. Општина Неготин се обавезује да ће предузети 

све одговарајуће мере, као што су стручна 

предавања и други програми образовања за 

пољопривреднике и друге учеснике у 

организовању производње, прераде и промета 

пољопривредно-прехрамбених производа како се 

не би одлучили за нелегално узгајање и промет 

ГМО и производа од ГМО. 

 

4. Општина Неготин захтева и очекује од свих 

државних органа и политичких странака и покрета 

да се залажу за доследну примену Закона о ГМО и 

одговарајућих подзаконских аката и да се 

онемогући недозвољено гајење и промет ГМО и 

могуће штетне последице ГМО и производа од 

ГМО на здравље становништва и загађивање 

природе у Републици Србији. 

 

5. Општина Неготин очекује од РТС као медијског 

јавног сервиса грађана Србије и других средстава 

информисања да редовно и објективно 

информишу јавност о примени Закона о ГМО и о 

резултатима истраживања у свету о штетним 

последицама гајења и употребе ГМО и производа 

од ГМО.   

 

6. Општина Неготин позива све градове и 

општине у Републици Србији да подрже и усвоје 

ову Декларацију. 

 

7. Ову декларацију објавити у „Службеном листу 

општине Неготин“. 

 

Број: 320-25/2016- I/08 

19.02.2016. године 

Неготин                                                            

                                                                

ПРЕДСЕДНИК, 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

др.мед. Љубисав Божиловић,с.р. 

 

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 

измени Решења о образовању Комисије за  

реализацију Програма мера подршке  за 

спровођење пољопривредне политике и 

политике руралног развоја општине Неготин 

у  2016. години 

 

I 

              У Решењу о образовању Комисије за 

реализацију Програма мера подршке за 

спровођење пољопривредне политике и политике 

руралног развоја општине Неготин у 2016. години 

( „Сл. лист општине Неготин“, бр. 2/2016), у члану  

I  став 1. под редним бројем 3. уместо „Бранкица 

Димитријевић, дипл.инж.шумарства, из Неготина, 

члан“ треба да стоји „Ненад Рајић, 

пољопривредник из Карбулова, члан“.  

 

II 

           Ово Решење објавити у „Службеном листу 

општине Неготин“. 

 

Број : 320-20/2016-II/05 

Датум : 09.02.2016. год.              

Н е г о т и н            

                                              

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Јован Миловановић, 

дипл.инж.електротехнике,с.р. 
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 На основу члана 62. став 1. тачка 21. 

Статута општине Неготин ( ,,Службени лист 

општине Неготин“, број:9/2015-пречишћен текст), 

председник општине Неготин, дана 

28.01.2016.године, д о н е о  је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ 

ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ 

ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА ОПШТИНЕ 

НЕГОТИН ЗА 2016. ГОДИНУ 

 

 

I 

 ФОРМИРА СЕ Комисија за израду 

Локалног акционог плана запошљавања општине 

Неготин за 2016. годину у следећем саставу: 

 

Милоје Банковић, Општинско веће општине 

Неготин, координатор 

Дејан Тадић, Национална служба за запошљавање 

Неготин, члан 

Славица Вујаковић, Центар за социјални рад 

Неготин, члан 

Слађана Стојановић, Општинска управа општине 

Неготин, члан 

Маријана Ђорђевић, Општинска управа општине 

Неготин, члан 

Александра Матић, Општинска управа општине 

Неготин, члан 

Слободан Дијановић, Општинска управа општине 

Неготин, члан 

 

II 

 Задатак Комисије је да изради нацрт 

Локалног акционог плана запошљавања општине 

Неготин за 2016. годину, прибави мишљења  на 

исти од Локалног савета за запошљавање на 

територији општине Неготин и достави 

председнику општине Неготин и Општинском 

већу ради утврђивања предлога и упућивања 

истог Скупштини општине на усвајање. 

 Основ израде плана је Закон о 

запошљавању и осигурању за случај 

незапослености ( ,,Сл.гласник РС“, број:36/2009, 

88/2010 и 38/2015 ), Национална стратегија 

запошљавања за период 2011-2020. године ( 

,,Службени гласник РС“, број:37/11) и 

Национални акциони план запошљавања за 

2016.годину (,,Службени гласник РС“, 

број:82/2015). 

III 

 Решење ступа на снагу даном доношења. 

 

IV 
 Решење објавити у ,,Службеном листу 

општине Неготин“ 

 

V 

 Решење доставити:Члановима Комисије, 

председнику општине и архиви. 

 

Број:101-2/2016-II/05 

Дана : 28.01.2016.године 

Н е г о т и н 

 

ПРЕДСЕДИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

Јован Миловановић, дипл.инж.ел.,с.р.
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