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На основу члана  7. и 11. Одлуке о додели 

награда и јавних признања општине Неготин 

(“Сл.лист општине Неготин”,број:10/07, 6/2013 и 

15/2013), Комисија за избор и именовања, награде 

и признања, Скупштине општине Неготин, на 

седници одржаној 05.05.2016. године,  д о н е л а   

ј е 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О УТВРЂИВАЊУ ВИСИНЕ НОВЧАНЕ 

НАГРАДЕ: „МАЈСКЕ НАГРАДЕ“ И ПОВЕЉЕ 

ОПШТИНЕ НЕГОТИН ЗА 2015. ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

 Утврђује се висина новчане награде  за 

„Мајску награду“ општине Неготин, која се 

додељује правном и физичком лицу, у износу од 

91.740,оо  динара, односно  у висини двоструког 

износа исплаћене нето зараде у Републици 

Србији, а према објављеном податку Републичког 

Завода за статистику  за март месец 2016. године 

(“Сл.гласник РС”,број:44/16) 

 

Члан 2. 

 Утврђује се висина новчане награде за  

Повељу општине Неготин, која се додељује 

ученицима и студентима са територије општине 

Неготин у износу од  45.870,оо динара, односно  

у висини једноструког  износа исплаћене нето 

зараде у Републици Србији, а према објављеном 

податку Републичког Завода за статистику  за 

март месец 2016. године (“Сл.гласник 

РС”,број:44/16). 

  

Члан 3. 

 Средства утврђена у члану 1. и 2. овог 

Решења исплатиће се из средстава буџета 

општине Неготин: Скупштина општине, раздео 1, 

глава 1, функција 110, позиција 5, економска 

класификација 416: награде, бонуси и остали 

посебни расходи. 

 

Члан 4. 

 Oво Решење ступа на снагу даном 

доношења и биће објављено у”Службеном листу 

општине Неготин”. 

 

Број: 170-28 /2016-I/08 

Дана: 05.05.2016. године 

Н е г о т и н 

 

 

 ПРЕДСЕДНИК 

КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР,  ИМЕНОВАЊА 

НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА  

Горан Чеклановић,с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

На основу члана 7. и 14. Одлуке о додели 

награда и јавних признања општине Неготин 

(«Службени лист општине Неготин», бр. 10/07, 

6/2013 и 15/2013), Комисија за избор и 

именовања, награде и признања Скупштине 

општине Неготин на седници одржаној 

05.05.2016. године, донела је 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИЗГЛЕДУ И САДРЖАЈУ ДИПЛОМЕ 

МАЈСКЕ НАГРАДЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН ,  

ПОВЕЉЕ,  ДИПЛОМЕ ЗВАЊА ПОЧАСНОГ 

ГРАЂАНИНА И ПЛАКЕТЕ ОПШТИНЕ 

НЕГОТИН ЗА 2015. ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

 Диплома Мајске награде  општине 

Неготин  је димензије 48 х 30цм , са утиснутим 

грбом општине Неготин, израђена од квалитетног 

графичког или акварел 250 – 300 гр. папира, на 

којој је калиграфским словима исписан текст:  

 

 

ОПШТИНА НЕГОТИН 

Додељује  

МАЈСКУ НАГРАДУ ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

 

                                         

________________________________________ 

                                                                     

 

ЗА  ПОСТИГНУТЕ РЕЗУЛТАТЕ И 

ЗНАЧАЈАН ДОПРИНОС У РАЗВОЈУ 

ОПШТИНЕ НЕГОТИН ОСТВАРЕНИХ У 

___________________________________________ 

 

У Неготину, 12.маја 2016. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР, ИМЕНОВАЊА,                                                                                                

НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА                                                   

Горан Чеклановић 

 
 

 

Члан 2. 

 Диплома за Звање почасног грађанина 

Неготина је  димензије  48 х 34цм , са утиснутим 

грбом општине Неготин, израђена од квалитетног 

графичког или акварел 250–300 гр. папира, на 

којој је калиграфским словима исписан текст:  

 

ОПШТИНА НЕГОТИН 

Додељује  

 ЗВАЊЕ ПОЧАСНОГ ГРАЂАНИНА 

НЕГОТИНА 

 

                                 

________________________________________ 
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ЗА ИЗУЗЕТАН ДОПРИНОС РАЗВОЈУ 

ОПШТИНЕ НЕГОТИН, ИЗГРАДЊИ 

ХУМАНИХ ОДНОСА МЕЂУ ЉУДИМА И 

РАЗВОЈУ САРАДЊЕ У ОБЛСТИ ПРИВРЕДЕ 

И КУЛТУРЕ СА ОПШТИНОМ НЕГОТИН 

ОДНОСНО РЕПУБЛИКОМ СРБИЈОМ 

 

У Неготину, 12.маја 2016. године   

                                                                                                  

ПРЕДСЕДНИК 

КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР,  ИМЕНОВАЊА, 

НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА                                                                                              

Горан Чеклановић 

 

 

Члан 3. 

  Диплома Повеље општине Неготин је  

димензије: 48 х 30 цм,  садржи: на предњој страни 

(лице Повеље) са утиснутим грбом општине 

Неготин израђена од квалитетног графичког 

папира на којој је калиграфским словима исписан 

текст: 

 

 

ОПШТИНА НЕГОТИН 

Додељује 

ПОВЕЉУ 

 

 

_____________________________ 

 

ЗА ПОСТИГНУТЕ РЕЗУЛТАТЕ НА 

ТАКМИЧЕЊИМА У ЗЕМЉИ И 

ИНОСТРАНСТВУ 

 

У Неготину, 12. маја 2016.године    

 

                         ПРЕДСЕДНИК  

КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР,  ИМЕНОВАЊА,                                                                                                 

              НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА  

                    Горан Чеклановић     

 

                                                                

 

Члан 4. 

 Диплома Плакете општине Неготин је 

димензије 40 х 30 цм, са утиснутим грбом 

општине Неготин, израђена од квалитетног 

графичког или акварел 250  - 300 гр.папира, 

Графички приказ Стевана Мокрањца,  на којој је 

калиграфским словима исписан текст: 

 

                       ОПШТИНА НЕГОТИН                                                                               

                                    Додељује 

ПЛАКЕТУ 

________________________ 

 

У Неготину, 12.маја 2016.године  

  

     ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН                                                                             

Јован Миловановић, дипл.инж.електротехнике  

 

 

 Сама Плакета је изливена од месинга, 

правоугаоног је решења и на себи на предњој 

страни има плитка рељефна решења, 

знаменитости града Неготина са нотним системом 

и доле исписаним крупним словима Неготин, на 

централном пољу, које се ротира, на једној страни 

је грб (амблем) града Неготина а на другој лик 

Стевана Мокрањца. 

 

Члан 5. 

 Ово Решење ступа на снагу даном 

доношења и биће објављено у «Службеном листу 

општине Неготин». 

 

Број: 170-29/2016-I/08 

05.05.2016. године 

Н е г о т и н 

 

 

ПРЕДСЕДНИК 

    КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР, ИМЕНОВАЊА,    

                  НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА 

       Горан Чеклановић,с.р. 

                          

 

На основу члана  10. Одлуке о додели 

награда и јавних признања општине Неготин 

(“Сл.лист општине Неготин”,број:10/07, 6/2013 и 

15/2013), Комисија за избор и именовања, награде 

и признања Скупштине  општине Неготин на 

седници одржаној 06.05.2016. године,  д о н е л а     

ј е 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДОДЕЛИ МАЈСКЕ НАГРАДЕ ОПШТИНЕ 

НЕГОТИН  ЗА 2015. ГОДИНУ 

 

 

Члан 1. 

 

 ДОДЕЉУЈЕ СЕ Мајска награда 

општине Неготин за 2015. годину следећим 

лицима:  

 

1.  Недељковић Mлађану, раднику 

Станице граничне полиције 

Душановац  

2.  Мандић Душану, из Неготина 

,тренеру КК „Хајдук Вељко“ Неготин 

3.  професору  Пауновић Милету, 

(постхумно), из Неготина,  

4. ДОО „НИКОЛИЋ ПРЕВОЗ“ 

Самариновац 

5.  СЗПМР „МАТАЉ“ Неготин  

 

 

 

 

 



Број 9 – страна 187                „Службени лист општине Неготин“     09.05.2016. 

 

Члан 2. 

 Лицима из члана 1. овог Решења додељује 

се диплома и новчана награда у износу од 

91.740,оо динара, коју ће  уручити председник 

општине Неготин на свечаној седници 

Скупштине општине Неготин  12. маја 2016. 

године – Дана општине Неготин. 

 

Члан 3. 

 Ово Решење ступа на снагу даном 

доношења и биће објављено у «Службеном листу 

општине Неготин». 

 

 

Број: 170-30 /2016-I/08 

Дана:06.05.2016. године 

Н е г о т и н 

 

  

 ПРЕДСЕДНИК  

КОМИСИЈЕ  ЗА ИЗБОР, ИМЕНОВАЊА, 

НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА 

Горан Чеклановић,с.р. 

 

 

На основу члана 10. Одлуке о додели 

награда и јавних признања општине Неготин 

(“Сл.лист општине Неготин”,број:10/07, 6/2013 и 

15/2013),Комисија за избор и именовања, награде 

и признања Скупштине општине Неготин на 

седници одржаној 06.05.2016. године, д о н е л а   

 ј е 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДОДЕЛИ ПОВЕЉЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

ЗА 2015. ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

 

 ДОДЕЉУЈЕ СЕ Повеља општине 

Неготин за 2015. годину следећим лицима:  

 1. Станковић Младену, ученику IV 

разреда Неготинске гимназије 

 2.Даниловић Анамарији, ученици IV 

разред средње музичке школе „С. Мокрањац “ 

Неготин 

 3. Ђурђић Николи, ученику I разреда 

Неготинске Гимназије 

 4. Матејевић Давиду, студенту I године 

медицинског факултета у Београду 

 5.  Дамњановић Алекси, ученику IV 

разреда Неготинске гимназије 

  

Члан 2. 

 

 Лицима из члана 1. овог Решења додељује 

се диплома Повеље и новчана награда у износу 

од 45.870,оо динара, коју ће  уручити председник 

Скупштине општине Неготин на свечаној 

седници Скупштине општине Неготин   12. маја 

2016. године -  Дана општине Неготин. 

 

Члан 3. 

 

 Ово Решење ступа на снагу даном 

доношења и биће објављено у «Службеном листу 

општине Неготин». 

 

Број: 170- 31/2016-I/08 

Дана:06.05.2016. године 

Н е г о т и н 

 

  

 

ПРЕДСЕДНИК  

КОМИСИЈЕ  ЗА ИЗБОР, ИМЕНОВАЊА, 

НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА 

Горан Чеклановић,с.р. 

 

 

 

  

На основу члана  10. Одлуке о додели 

награда и јавних признања општине Неготин 

(“Сл.лист општине Неготин”,број:10/07, 6/2013 и 

15/2013), Комисија за избор и именовања, награде 

и признања  Скупштине општине Неготин на 

седници одржаној 06.05.2016. године,  д о н е л а     

ј е 

 

О Д Л У К У 

О ДОДЕЛИ ЗВАЊА ПОЧАСНОГ 

ГРАЂАНИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН  

 

Члан 1. 

 

 1. Предраг Рајковић, из Неготина, 

голман младе и сеинорске „А“ фудбалске 

репрезентације Србије,  ПРОГЛАШАВА СЕ 

ПОЧАСНИМ ГРАЂАНИНОМ ОПШТИНЕ 

НЕГОТИН. 

   

Члан 2. 

 

 Ово Решење ступа на снагу даном 

доношења и биће објављено у «Службеном листу 

општине Неготин» 

 

 

Број: 170-32/2016-I/08 

Дана: 06.05.2016. године 

Н е г о т и н 

 

 

 

 ПРЕДСЕДНИК  

КОМИСИЈЕ  ЗА ИЗБОР, ИМЕНОВАЊА, 

НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА 

Горан Чеклановић,с.р. 
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Република Србија 

ОПШТИНСКА УПРАВА 

 ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

Одељење за буџет, финансије и локалну 

пореску администрацију 

Број: 401-310/2016-IV/04 

04.05.2016. године 

Н е г о т и н 
 

 

На основу члана 61. Закона о буџетском 

систему („Службени гласник РС“,број: 

54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/201

3,63/2013-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 

ОСНОВНОЈ ШКОЛИ  “ВУК  

КАРАЏИЋ“  НЕГОТИН  

  У  2016.  ГОДИНИ 

 

I 

 Одобрава се промена апропријација  

Основној школи “Вук Караџић” Неготин,у оквиру 

законом предвиђене могућности до 5% 

апропријације,за раздео 4.  главу 15 –Основно 

образовање, програм 9-основно образовање 2002, 

програмску активност - функционисање основних 

школа 2002-0001, функцију 912 – Основно 

образовање,намену - позицију стални трошкови, у 

износу од 146.000,00 динара,ради обезбеђења 

средстава за редован рад у Основној школи  “ Вук  

Караџић“  Неготин. 

 

II 

 Промена апропријације односи се на 

промену у финансијском плану Основне школе 

“Вук  Караџић” Неготин за 2016.годину тако што 

се умањује намена-позиција стални трошкови за 

2,94 %,економска класификација 421200 –

енергетске  услуге, у износу од 146.000,00 динара. 

 

III 

  Износ од 146.000,00 динара,преусмерава 

се за намене недовољно планиране у 

финансијском плану буџетског корисника за 

2016.годину а  ради  обезбеђења средстава  за  

редован рад у Основној школи  “Вук Караџић“  

Неготин  и то за намену - позицију 276 капитални 

трансфери осталим нивоима власти,економска 

класификација 511300 – капитално одржавање 

зграда и објеката,у оквиру раздела 4., главе 15., 

програма 9.,функције 912,пројекта 2002-П3 ОШ 

„Вук Караџић“ Неготин-инвестиционо одржавање 

дворишне фасаде. 

 

 

IV 

 О промени одобрене апропријације на 

начин утврђен ставом II и III, упознати  

председника општине Неготин.    

 

V 

 

За износ одобрене промене апропријација 

извршити промену у финансијском плану 

Основне школе  “Вук  Караџић”  Неготин. 

 

VI 

 

О реализацији дате сагласности стараће се 

Одељење за буџет, финансије и локалну пореску 

администрацију. 

                                           VII 

 Сагласност за промену апропријација 

Основнoj школи  “Вук  Караџић”  Неготин., 

објавити у „Службеном листу општине Неготин“. 

 

РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: Основној 

школи “Вук  Караџић” Неготин, Управи за трезор 

Експозитури Неготин,Одељењу за буџет, 

финансије и локалну пореску администрацију и 

архиви Општинске управе.  

                                                                                  

ШЕФ  ОДЕЉЕЊА                                                                                    

Валентина Ђуричић,с.р. 

 

 

 

Република Србија 

ОПШТИНСКА УПРАВА  

ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

Одељење за буџет, финансије и локалну 

пореску администрацију 

Број: 401-311/2016-IV/04 

04.05.2016. године 

Н е г о т и н 

 

 

На основу члана 61. Закона о буџетском 

систему („Службени гласник РС“,број: 

54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/201

3,63/2013-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 
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Р Е Ш Е Њ Е  

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА  ПРОМЕНУ 

АПРОПРИЈАЦИЈА ОДОБРЕНИХ 

ОСНОВНОЈ ШКОЛИ  “ВЕРА  

РАДОСАВЉЕВИЋ“  НЕГОТИН   У  

2016.  ГОДИНИ 

 

I 

 Одобрава се промена апропријација  

Основној школи “Вера Радосављевић” Неготин,у 

оквиру законом предвиђене могућности до 5% 

апропријације,за раздео 4.  главу 15 –Основно 

образовање, програм 9-основно образовање 2002, 

програмску активност - функционисање основних 

школа 2002-0001, функцију 912 – Основно 

образовање,намену - позицију стални трошкови,у 

износу од 22.000,00 динара,ради обезбеђења 

средстава за редован рад у Основној школи  “Вера 

Радосављевић“  Неготин. 

 

II 

 Промена апропријације односи се на 

промену у финансијском плану Основне школе 

“Вера Радосављевић” Неготин за 2016.годину 

тако што се умањује намена-позиција стални 

трошкови за 0,73 %,економска класификација 

421100 –трошкови платног промета и банкарских 

услуга, у износу од 22.000,00 динара. 

 

III 
  Износ од 22.000,00 динара,преусмерава 

се за намене недовољно планиране у 

финансијском плану буџетског корисника за 

2016.годину а  ради  обезбеђења средстава  за  

редован рад у Основној школи  “ Вера 

Радосављевић“  Неготин  и то за намену - 

позицију нематеријална имовина ,економска 

класификација 515100 - нематеријална имовина,у 

оквиру раздела, главе, програма, програмске 

активности  и функције 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 промену у финансијском плану 

Основне школе  “Вера Радосављевић”  Неготин. 

 

VI 

 

 О реализацији дате сагласности стараће 

се Одељење за буџет, финансије и локалну 

пореску администрацију. 

 

 

 

 

VII 

 

 Сагласност за промену апропријација 

Основнoj школи  “Вера Радосављевић”  Неготин, 

објавити у „Службеном листу општине Неготин“. 

 

             РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: Основној 

школи “Вера Радосављевић” Неготин, Управи за 

трезор Експозитури Неготин,Одељењу за буџет, 

финансије и локалну пореску администрацију и 

архиви Општинске управе.  

                                                                                                              

ШЕФ  ОДЕЉЕЊА                                                                                     

Валентина Ђуричић,с.р.  

 

Република Србија 

ОПШТИНСКА УПРАВА  

ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

Одељење за буџет, финансије и локалну 

пореску администрацију 

Број: 401-309/2016-IV/04 

25.04.2016. године 

Н е г о т и н 
 

 

На основу члана 61. Закона о буџетском 

систему („Службени гласник РС“,број: 

54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/201

3,63/2013-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 

ПОЉОПРИВРЕДНОЈ ШКОЛИ „РАЈКО 

БОСНИЋ“   У  2016.  ГОДИНИ 

 

I 

 Одобрава се промена апропријација  

Пољопривредној школи „Рајко Боснић“ Буково-  

Неготин, у оквиру законом предвиђене 

могућности  до 10% апропријације, за  раздео  4.  

главу 16 –Средње образовање, програм 10-средње 

образовање 2003, програмску активност - 

функционисање средњих  школа 2003-0001, 

функцију 920 – Средње образовање,позицију –

стални трошкови у износу од 22.000,00 динара, 

ради обезбеђења средстава за редован рад 

Пољопривредне школе „Рајко Боснић“ Буково-

Неготин. 
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II 

 Промена апропријације односи се на 

промену у финансијском плану Пољопривредне 

школе „Рајко Боснић“ Буково-Неготин за 2016. 

годину  тако што се умањује намена - позиција  

стални трошкови за 0,72 %,економска 

класификација 421200-  енергетске услуге, у 

износу од  22.000,00 динара. 

 

III 

  Износ од 22.000,00 динара,преусмерава 

се за намене недовољно планиране у 

финансијском плану буџетског корисника за 

2016.годину а ради обезбеђења средстава за 

редован рад Пољопривредне школе „Рајко 

Боснић“ Буково-Неготин и то за намену- позицију 

нематеријална имовина,економска класификација 

515100- нематеријална имовина,у оквиру 

раздела,главе, програма, програмске активности  и 

функције из става 1. овог решења. 

IV 

 За износ одобрене промене апропријација 

извршити промену у финансијском плану 

Пољопривредне школе „Рајко Боснић“ Буково-

Неготин за 2016.годину. 

V 

 О реализацији дате сагласности стараће 

се Одељење за буџет, финансије и локалну 

пореску администрацију. 

 

РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: Пољопривредној 

школи „Рајко Боснић“ Буково-  Неготин, Управи 

за трезор Експозитури Неготин,Одељењу за 

буџет, финансије и локалну пореску 

администрацију и архиви Општинске управе. 

 

                                                                                    

ШЕФ ОДЕЉЕЊА,                                                                                            

Валентина Ђуричић, с.р.                                                                                      

 

 

Република Србија 

ОПШТИНСКА УПРАВА  

ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

Одељење за буџет, финансије и локалну 

пореску администрацију 

Број: 401-315/2016-IV/04 

05.05.2016. године 

Н е г о т и н 

 

На основу члана 61. Закона о буџетском 

систему („Службени гласник РС“,број: 

54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/201

3,63/2013-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 

СРЕДЊОЈ МУЗИЧКОЈ  ШКОЛИ   У  

2016.  ГОДИНИ 

 

I 

 Одобрава се промена апропријација 

Средњој музичкој школи „Стеван Мокрањац“   

Неготин, у оквиру законом предвиђене 

могућности  до 10% апропријације, за  раздео  4.  

главу 16 –Средње образовање, програм 10-средње 

образовање 2003, програмску активност - 

функционисање средњих  школа 2003-0001, 

функцију 920 – Средње образовање,позицију – 

стални трошкови у износу од 250.000,00 

динара,ради обезбеђења средстава за редован рад 

Средње музичке школе „Стеван  Мокрањац“   

Неготин. 

II 

 Промена апропријације односи се на 

промену у финансијском плану Средње музичке 

школе „Стеван  Мокрањац“  Неготин за 2016. 

годину  тако што се умањује намена - позиција  

стални трошкови за 9,92 %,економска 

класификација 421200- енергетске услуге, у 

износу од  250.000,00 динара. 

 

III 

  Износ од 250.000,00 динара,преусмерава 

се за намене недовољно планиране у 

финансијском плану буџетског корисника за 

2016.годину а ради обезбеђења средстава за 

редован рад Средње музичке школе „Стеван 

Мокрањац“  Неготин  и то за намену- позицију 

трошкови путовања,економска класификација 

422200-трошкови службених путовања у 

иностранство,у износу од 160.000,00 динара и за 

намену- позицију новчане казне и пенали по 

решењу судова,економска класификација 483100- 

новчане казне и пенали по решењу судова, у 

износу од  90.000,00 динара  у оквиру раздела , 

главе, програма, програмске активности  и 

функције 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 промену у финансијском плану Средње 

музичке школе  „Стеван Мокрањац“  Неготин за 

2016.годину. 

 

VI 

 О реализацији дате сагласности стараће 

се Одељење за буџет, финансије и локалну 

пореску администрацију. 
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                                          VII 

 Сагласност за промену апропријација 

Средњој музичкој школи  „Стеван Мокрањац“  

Неготин, објавити у „Службеном листу општине 

Неготин“. 

 

РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: Средњој 

музичкој школи „Стеван Мокрањац“  Неготин, 

Управи за трезор Експозитури Неготин,Одељењу 

за буџет, финансије и локалну пореску 

администрацију и архиви Општинске управе. 

 

                                                                                       

ШЕФ ОДЕЉЕЊА,  

Валентина Ђуричић,с.р. 

                                                                                        

Република Србија 

ОПШТИНСКА УПРАВА  

ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

Одељење за буџет, финансије и локалну 

пореску администрацију 

Број: 401-317/2016-IV/04 

06.05.2016. године 

Н е г о т и н 

 

 

На основу члана 61. Закона о буџетском 

систему („Службени гласник РС“,број: 

54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/201

3,63/2013-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  до 5% апропријације, 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  213 

– машине и опрема,економска класификација  

512100 – опрема за саобраћај,извор финансирања 

01 ,у износу од  15.000,00 динара,ради обезбеђења 

средстава за  куповину књиге „Ратни албум 1914-

1918“- ИП. Православна реч  Нови Сад за потребе  

Историјског архива у Неготину. 

 

 

 

 

 

II 
 Измена апропријација ће се извршити 

умањењем позиције Одлуке о буџету општине 

Неготин за 2016.годину, и то:  

- позиција 213 – машине и 

опрема,економска 

класификација  512100 – 

опрема за саобраћај, у износу 

од  15.000,00 динара. 

 

 

III 

 Износ од 15.000,00 динара, преусмерава 

се за намене недовољно планиране Одлуком о 

буџету општине Неготин за 2016.годину  и  

Финансијским планом Историјског архива 

Неготин  за 2016. годину,а ради обезбеђења 

средстава за куповину књиге „Ратни албум 1914-

1918“- ИП. Православна реч  Нови Сад и  то на  

позицији 214-нематеријална имовина,економска 

класификација  515100- нематеријална имовина,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.             

 

                                                                                      

ШЕФ ОДЕЉЕЊА                                                                      

Валентина Ђуричић,с.р. 
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Република Србија 

ОПШТИНСКА УПРАВА  

ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

Одељење за буџет, финансије и локалну 

пореску администрацију 

Број: 401-299/2016-IV/04 

22.04.2016. године 

Н е г о т и н 

 

 

 

На основу члана 61. Закона о буџетском 

систему („Службени гласник РС“,број: 

54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/201

3,63/2013-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 

НАРОДНОЈ БИБЛИОТЕЦИ  НЕГОТИН  

У 2016. ГОДИНИ 

I 

 Одобрава се промена апропријација  

Народној библиотеци  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  215 – залихе робе за 

даљу продају ,извор финансирања 04-сопствени 

приходи,у износу од  8.000,00 динара  ради 

обезбеђења средстава за редован рад  Народне 

библиотеке „Доситеј Новаковић“ Неготин. 

II 

 Измена апропријација ће се извршити 

умањењем позиције Одлуке о буџету општине 

Неготин за 2016.годину, и то:  

                            - позиција 215 – залихе робе за 

даљу продају,економска класификација  523100- 

залихе робе за даљу продају, у износу од  8.000,00 

динара. 

   

III 

 Износ од 8.000,00 динара, преусмерава се 

за намене недовољно планиране Одлуком о 

буџету општине Неготин за 2016.годину  и  

Финансијским планом Народне библиотеке 

„Доситеј Новаковић“  Неготин  за 2016. годину,а 

ради обезбеђења средстава за редован рад  

Народне библиотеке и то на  позицији 204-услуге 

по уговору,економска класификација 423200- 

компјутерске услуге,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 Народне 

библиотеке „Доситеј Новаковић“   Неготин за 

2016. годину. 

VI 

 О  реализацији дате сагласности стараће 

се Одељење за буџет, финансије и локалну 

пореску администрацију. 

 

 

VII 

 Сагласност за промену апропријација  

Народне библиотеке Неготин, објавити у 

„Службеном листу општине Неготин“. 

 

РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: Народној 

библиотеци „Доситеј Новаковић“   Неготин, 

Управи за трезор Експозитури Неготин, Одељењу 

за буџет, финансије и локалну пореску 

администрацију и архиви Општинске управе 

општине Неготин. 

 

 

ШЕФ ОДЕЉЕЊА 

Валентина Ђуричић,с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Број 9 – страна 193                „Службени лист општине Неготин“     09.05.2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С А Д Р Ж А Ј: 

 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР, ИМЕНОВАЊА, НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА 

 

 

 

1. Решење о утврђивању висине новчане награде:“Мајске награде“ и Повеље  

општине Неготин за 2015. годину ................................................................................................. 185 

2. Решење о изгледу и садржају дипломе Мајске награде општине Неготин, Повеље,  

дипломе звања почасног грађанина и плакете општине Неготин за 2015. годину.............. 185 

3. Решење о додели Мајске награде општине Неготин за 2015. годину .............................. 186 

4. Решење о додели Повеље општине Неготин за 2015. годину ............................................ 187 

5. Одлука о додели звања почасног грађанина општине Неготин ...................................... 187 

 

 

 

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ, ФИНАНСИЈЕ И ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ 

 

 

 

1.    Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених Основној школи 

„Вук Караџић“ Неготин у 2016. години .......................................................................................... 188 

2.   Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених Основној школи „Вера 

Радосављевић“ Неготин у 2016. години .......................................................................................... 189 

3. Решење о давању сагласности за промену апропријација одборених Пољопривредној 

школи „Рајко Боснић“ у 2016. години ............................................................................................. 189 

4. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених Средњој музичкој 

школи у 2016. години............................................................................................................................ 190 

5. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених Историјском  

архиву Неготин у 2016. години .......................................................................................................... 191 

6. Решење о давању саглсности за промену апропријација одобрених Народној  

библиотеци Неготин у 2016. години ......................................................................................................192 

 


