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ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

 

Ha основу члана 44 .став 1. тачка 5. Закона о 

локалној самоуправи ("Сл.гласник РС“бр. 129/07), 

члана 38. Закона о удружењима ("Сл.гласник 

РС“бр.51/09,99/11), и члана 62. Статута општине 

Неготин ("Сл.лист општине Негоитн"бр.22/08), 

председник општине  Неготин, доноси 

 

ПРАВИЛНИК 

О НАЧИНУ, ПОСТУПКУ И КРИТЕРИЈУМИМА 

ЗА ИЗБОР ПРОГРАМА/ПРОЈЕКТА ОД ЈАВНОГ 

ИНТЕРЕСА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА 

ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

Члан 1. 

Овим Правилником ближе се прописује начин, 

поступак и критеријуми за остваривање права за доделу 

средстава за подстицање програма/пројеката од јавног 

интереса и финансирање/суфинансирање програма/ 

пројеката која реализују удружења грађана из буџета 

општине Неготин. 

Члан 2. 

Средства за подстицање програма и 

недостајућег дела средстава за финансирање/ 

суфинансирање програма/пројеката од јавног значаја 

која реализују удружење грађана додељују се на основу 

јавног конкуса . Јавни конкурс се расписује за сваку 

календарску годину, a објављује се на огласној табли и 

сајту општине.Рок за подношење пријава  на конкурс не 

може бити краћи од 15 дана од дана објављивања. 

О избору програма одлучује председник 

општине на предлог Комисије. 

Комисију именује председник општине 

посебним решењем, a чине je председник и четири 

члана. 

Члан 3. 

Право учешћа на јавном конкурсу имају 

удружења грађана са програмима/пројектима од јавног 

интереса у следећим областима: социјалне 

заштите,борачко-инвалидске заштите, заштите лица са 

инвалидитетом и друштвене бриге о старим особама; 

унапређења положаја деце и младих; заштите и 

промовисања људских и мањинских права; одрживог 

развоја и развоја хуманитарних и других програма у 

којима  удружења искључиво и непосредно следе јавне 

потребе и интересе. 

Члан 4. 

Општи критеријуми су: 

- да је удружење регистровано у складу са 

Законом о удружењима (“Службени гласник РС”,бр 

51/09 и 99/2011 др.закон) и да је регистровано на 

територији општине Неготин; 

- да се програм/пројекат реализује на 

територији општине Неготин, 

-да је удружење директно одговорно за 

припрему и извођење програма/пројекта. 

Члан 5. 

Приоритет за доделу средстава имаће 

удружења која: 

- располажу одговарајућим капацитетима; 

- своје програме/пројекте раде и усмеравају ка већем 

броју корисника; 

- могу да обезбеде резултате у односу на 

предложене трошкове; 

 

- имају успешност у реализацији програма/пројеката; 

- своје програме усмеравају на документима усвојени 

на локалном нивоу; 

- - раде на постизању друштвене солидарности, 

самопомоћи, помоћ лицима у специфичним 

животиим ситуацијама. 

Члан 6. 

Уз образац пријаве на Јавни конкурс учесник 

Јавног конкурса подноси : 

- Образац пријаве на Јавни конкурс, 

- Образац предлога пројекта, 

- Образац предлога буџета предлога пројекта 

- Оверену изјаву о прихватању обавезе 

реализације пројекта 

- Решење о упису у регистар код надлежног 

органа, 

- Фотокопију картона депонованих потписа 

за наменски буџетски текући рачун отворен код 

Управе за трезор. 

Члан 7. 

 Комплетна документација за јавни конкурс 

доставља се у затвореној коверти на чијој полеђини 

се наводе подаци о подносиоцу пријаве. Пријава се 

предаје на писарници Општинске управе са 

назнаком: Општина Неготин-Комисији за расподелу 

средстава  за пројекте  удружења грађана која се 

финансирају из буџета општине, у року од 15 дана 

од дана објављивања јавног позива. 

Непотпуне и   неблаговремене пријаве неће 

се разматрати. 

Члан 8. 

 Комисија разматра пријаве, о спроведеном 

поступку Комисија води записник и у складу са 

условима Конкурса, сачињава предлог Одлуке о 

избору програма/пројеката који ће се 

финансирати/суфинансирати, са наведеним износима 

новчаних средстава. 

 Пре достављања предлога Одлуке, Комисија 

може удружењу предложити да изврши одређене 

измене у програму/пројекту у погледу активности и 

трошкова њихове реализације. 

 Комисија предлог Одлуке о избору пројеката 

који се финансирају /суфинансирају из буџета 

општине доставља председнику у року од 15 дана од 

дана закључења Конкурса. 

 На основу записника и предлога Одлуке 

Комисије председник доноси Решење о 

финансирању/суфинансирању програма/пројеката из 

буџета општине Неготин. 

 

Члан 9. 

 На основу Одлуке Комисије и Решења из 

члана 8. овог Правилника, председник општине 

Неготин закључује Уговор о финансирању/ 

суфинансирању програма/пројекта од јавног 

интереса, средствима из буџета општине Неготин. 

 Уговором из претходног става овог 

Правилника уређују се међусобна права и обавезе 

уговорних страна, начин и рок за пренос одобрених 

средстава, рок за реализацију програма/пројекта, 

обавеза подношења извештаја, начин решавања 

спорова, као и друга права и обавезе уговорних 

страна. 
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Члан 10. 

 Реализатори програма/пројеката дужни су да у 

року од 10 дана по завршетку реализације 

програма/пројекта поднесу Комисији извештај о 

реализацији и доставе доказе о наменском коришћењу 

средстава, у складу са закљученим Уговором, а 

Комисија је дужна да копију истог достави Одељењу за 

буџет ,финансије  и локалну пореску администрацију 

Општинске управе Неготин. 

 Извештај се подноси у штампаном облику, 

предајом на писарници општине Неготин или се шаље 

поштом. 

 У случају неблаговремене доставе Извештаја и 

одступања од одобреног пројекта без претходне 

сагласности Комисије, подносилац програма/пројекта са 

којим је закључен уговор дужан је да општини врати 

укупан износ средстава одобрених за 

финансирање/суфинансирање програма/пројекта из 

буџета општине у складу са уговором. 

Члан 11. 

 Стручне и административно-техничке послове 

за спровођење овог Правилника као и за рад Комисије, 

обавља Одељење за друштвене делатности, привреду и 

развој Општинске управе Неготин. 

 

Члан 12. 

 Овај Правилник објавити у „Службеном листу 

општине Неготин“. 

 

Број: 401-49/2014-II/05 

04.02.2014.године  

Неготин 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

мр Милан Уруковић,с.р. 

 

 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

Одељење за урбанизам и грађевинарство 

 

Одељење за урбанизам и грађевинарство 

Општинске управе општине Неготин на основу члана 9. 

став 3. и члана 11. став 1. Закона о стратешкој процени 

утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС", бр. 

135/04 и 88/10), а у вези са чланом 46. Закона о 

планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 

81/09-испр; 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12 42/13-одлука 

УС, 50/13-одлука УС и 98/13-одлука УС), доноси 

Р Е Ш Е Њ Е  

о неприступању изради Стратешке процене утицаја 

на животну средину 

Плана детаљне регулације комплекса „Рогљевских 

пивница“ у општини Неготин 

  

Не приступа се стратешкој процени утицаја на 

животну средину Плана детаљне регулације комплекса 

„Рогљевских пивница“ у општини Неготин. 

Граница захваћеног подручја Плана детаљне 

регулације: 

-на северу комплекса: 

Граница захвата почиње на северозападном 

улазу у насеље пивница, тачније на тромеђи локалног 

пута, кп.2064 и 2073, и иде северозападном границом 

кп. 2073, 2074/2, 2077, 2078 и 2081; долази до 

раскрснице два сокака и скреће у правцу истока, иде 

северном ивицом пута 2099, долази до раскрснице са 

путем 2109 и продужава северном ивицом овог пута, 

до следеће раскрснице; даље наставља северном 

ивицом сокака 2162 до тромеђе са кп.2183 и 2166, где 

скреће у правцу југа; 

-на истоку комплекса: 

Граница захвата наставља источном међном 

границом кп.2166, сече пут кп.2182, даље продужава 

источном границом кп.2167 до пута кп.2170 и даље 

наставља североисточном границом овог пута до 

следеће раскрснице, сече раскрсницу и продужава 

ивицом ивицом пута још 80м, а затим скреће у 

правцу југа, сече пут и продужава југозападном 

границом кп.2308/2 и 2308/3 до четворомеђе са 

кп.2302, 2303 и 2308/1, даље наставља југоисточном 

границом кп.2303 и 2304 до тромеђе са 2307 и 

2308/4, иде источном границом кп.2307, 2329, и 2330 

до тромеђе, а онда скреће ка западу. 

-на југу комплекса: 

Граница захвата продужава јужном 

границом кп.2330, сече сокак 2360/2, наставља 

јужном границом кп.2361, 2363, 2364 и 2365 до пута 

кп.2367, а онда продужава јужном границом пута још 

око 63м, а онда скреће, сече пут и наставља 

југозападном границом кп.2376 ка северу до пута 

кп.2395, који представља југозападни улаз у насеље. 

Граница захвата продужава јужном м ивицом овог 

пута још 115м до тромеђе са кп.2387 и 2388, где сече 

пут кп.2395 и продужава ка северу. 

-на западу комплекса: 

Граница захвата продужава 

северозападфном границом кп.2431 до пута 2442 и 

иде даље југозападном ивицом овог пута још 100м, 

где сече пут и продужава северозападном границом 

кп.2605 до тромеђе, а онда наставља северном 

границом кп.2606 до почетне тачке. 

Завод за урбанистичко планирање и 

пројектовање општине Неготин, Станка Пауновића 

бр. 1а, приступиће изради Нацрта плана из члана 1. 

овог Решења, на основу Одлуке о приступању изради 

Плана детаљне регулације комплекса „Рогљевских 

пивница“ у општини Неготин („Службени лист 

општине Неготин“, број: 19/2013). 

Циљ израде предметног Плана је уређивање 

грађевинског земљишта кроз мере и инструменте 

Плана према Закону о планирању и изградњи; 

издвајање земљишта за јавне и остале намене; 

утврђивање правила грађења и уређења земљишта; 

формирање система регулације захваћеног подручја 

Плана, у складу са Планом вишег реда (Просторни 

план општине Неготин), заштита културних добара 

на комплексу Рогљевских пивница и усклађивање 

концепта регулације са стањем на терену, пројектним 

задатком и власничким статусом земљишта. 

У оквиру намене простора предметног Плана 

нису планирани будући развојни пројекти одређени 

прописима којима се уређује процена утицаја на 

животну средину. 

Одељење за урбанизам и грађевинарство 

општинске управе општине Неготин, узимајући у 

обзир податке наведене у овом Решењу, утврдио је 

да план не представља оквир за одобравање будућих 

развојних пројеката предвиђених  прописима којима 

се уређује процена утицаја на животну средину и не 
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подлеже обавези стартешке процене утицаја на животну 

средину у смислу члана 5. став 1.  Закона о стратешкој 

процени утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС", 

бр. 135/04 и 88/10).  

Ово Решење се објављује у „Службеном листу 

општине Неготин“. 

       Решено у Одељењу за урбанизам и грађевинарство 

Општинске управе општине Неготин, број : 501-7/2014-

IV/02 од 10.02.2014. године. 

 

          ОБРАДИО,       

Јасмина Благојевић, дипл.инж.зжс.  

                                 

ШЕФ ОДЕЉЕЊА, 

Мирјана Дојчиновић, с.р. 

 

 

Одељење за урбанизам и грађевинарство 

Општинске управе општине Неготин на основу члана 9. 

став 3. и члана 11. став 1. Закона о стратешкој процени 

утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС", бр. 

135/04 и 88/10), а у вези са чланом 46. Закона о 

планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 

81/09-испр; 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12 42/13-одлука 

УС, 50/13-одлука УС и 98/13-одлука УС), доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 

о неприступању изради Стратешке процене утицаја 

на животну средину  Плана детаљне регулације 

комплекса „Рајачких пивница“ у општини Неготин 

 

  

Не приступа се стратешкој процени утицаја на 

животну средину Плана детаљне регулације комплекса 

„Рајачких пивница“ у општини Неготин. 

Граница захваћеног подручја Плана детаљне 

регулације: 

-на северо-истоку комплекса: 

Граница захвата почиње на крајњој северној 

тачки од раскрснице сеоског асфалтног пута и колско 

пешачког пута (главног улаза у Рајачке пивнице); 

граница продужава регулационом линијом пута низ 

поток Орешац у правцу југоистока до тромеђе пута, 

кп.бр. 4957 и кп. 4958, где се граница ломи у правцу 

североистока и продужава границом кп.4960 до потока 

Орешац; овде граница скреће у правцу југоистока и 

продужава границом кп. 4960 са потоком, све до 

тромеђе кп.4960, потока и кп.6079 где скреће у правцу 

југозапада. 

-на југо-истоку комплекса: 

Граница захвата наставља југоисточном 

границом кп.4960 до тромеђе локалног сеоског пута, 

кп.6084 и кп.6083; даље продужава границом овог пута 

све до крајњег југа, до тромеђе овог пута са кп. 6439 и 

кп. 6430; граница скреће у правцу северозапада и 

продужава југозападном границом кп.6439 до тромеђе 

кп.6439, кп.6454 и 6452.; даље продужава југо источном 

границом парцела: 6452, 6453, 6458, 6460/1, 6463, 6464, 

6465, 6469, 6470, 6471, 6473, 6479, 6482, где се ломи. 

-на западу комплекса: 

Граница се ломи и иде у правцу севера и то: иде 

западном границом кп.6482 и 6481, до локалног пута, 

сече пут и продужава северном границом пута до 

најјужније тачке гробља (кп.4478); граница продужава у 

правцу севера, пратећи границу гробља до кп. 4479/1; 

граница се ломи и продужава западном границом 

следећих парцела:4479/1, 44890, 4482, 4483, 4484, 

4496, 4497, 4498, 4499, 4515, 4516/2, 4517/2, 4518, 

4519, 4522,4523, 4524, 4525, 4533, 45324531, 4529 ; 

долази до локаклног пута, сече га и продужава 

северозападном границом кп.4115 и 4114 до 

раскрснице локалних сеоских путева; граница даље 

продужава југо западном границом пута (који 

представља улазнипут у село) и наставља до почетне 

тачке на крајњем северу комплекса. 

Завод за урбанистичко планирање и 

пројектовање општине Неготин, Станка Пауновића 

бр. 1а, приступиће изради Нацрта плана из члана 1. 

овог Решења, на основу Одлуке о приступању изради 

Плана детаљне регулације комплекса „Рајачких 

пивница“ у општини Неготин („Службени лист 

општине Неготин“, број: 19/2013). 

Циљ израде предметног Плана је уређивање 

грађевинског земљишта кроз мере и инструменте 

Плана према Закону о планирању и изградњи; 

издвајање земљишта за јавне и остале намене; 

утврђивање правила грађења и уређења земљишта; 

формирање система регулације захваћеног подручја 

Плана, у складу са Планом вишег реда (Просторни 

план општине Неготин), заштита културних добара 

на комплексу Рајачких пивница и усклађивање 

концепта регулације са стањем на терену, пројектним 

задатком и власничким статусом земљишта. 

У оквиру намене простора предметног Плана 

нису планирани будући развојни пројекти одређени 

прописима којима се уређује процена утицаја на 

животну средину. 

Одељење за урбанизам и грађевинарство 

општинске управе општине Неготин, узимајући у 

обзир податке наведене у овом Решењу, утврдио је 

да план не представља оквир за одобравање будућих 

развојних пројеката предвиђених  прописима којима 

се уређује процена утицаја на животну средину и не 

подлеже обавези стартешке процене утицаја на 

животну средину у смислу члана 5. став 1.  Закона о 

стратешкој процени утицаја на животну средину 

("Сл. гласник РС", бр. 135/04 и 88/10).  

Ово Решење се објављује у „Службеном листу 

општине Неготин“. 

       

Решено у Одељењу за урбанизам и 

грађевинарство Општинске управе општине Неготин, 

број : 501-8/2014-IV/02 од 10.02.2014. године. 

       

ОБРАДИО,       

Јасмина Благојевић, дипл.инж.зжс.  

                                 

ШЕФ ОДЕЉЕЊА, 

Мирјана Дојчиновић, с.р. 
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