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На основу  члана 69. Закона о буџетском систему  („Службени гласник РС“,број: 

54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/2013,63/2013испр.,108/2013,142/2014,68/201

5 – др. закон,103/2015 и 99/2016)  и  члана 15.  Одлуке о буџету општине Неготин за 2017. 

годину  (“Сл. лист општине Неготин”,број: 21/2016,1/2017 и 13/2017), Председник 

општине Неготин, д о н о с и 

  

       

Р Е Ш Е Њ Е 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

I 

Из  средстава  утврђених  Одлуком о буџету општине Неготин за 2017.годину („Сл. 

лист општине Неготин“, број: 21/2016,1/2017 и 13/2017), у разделу 4.- Општинска 

управа,глава 1.,програм 15.-опште услуге локалне  самоуправе 0602, програмска 

активност –текућа буџетска резерва 0602-0009, функција 111 – извршни и законодавни 

органи, позиција 121, економска класификација 499100 – средства резерве – текућа 

резерва,одобравају се средства у  износу од  32.000,00 динара Месној заједници 

Кобишница  општине Неготин.  

 

II 

 Средства из става 1.овог решења распоређују се у оквиру раздела 4. главе 

8.,програмa 15.-опште услуге локалне самоуправе  0602, програмскe  активности –

функционисање месних заједница  0602-0002, функције 160 – опште јавне услуге 

некласификоване на другом месту, Месној заједници Кобишница  општине Неготин  

позиције 157- специјализоване услуге,економској класификацији  424900-остале 

специјализоване услуге,у износу  од  32.000,00  динара. 

 

              III 

             О извршењу овог решења стараће се Одељење за буџет, финансије и локалну 

пореску администрацију. 

 

                                                                   IV 

 Решење  објавити у „Службеном листу општине Неготин“. 

 

 

                       О б р а з л о ж е њ е  

 

 

 

На   основу   захтева МЗ  Кобишница   за одобравањем средстава број:401-

424/2017-II/04 од 13.09.2017. године, Обавештења  председника  oпштине о доношењу 

решења из текуће  резерве за 2017. годину,број: 401-424/2017-IV/04   од  13.09.2017. 

године  за  одобравањем  додатних  средстава  за    плаћање рачуна о превозу учесника 

КУД-а Воја Чурић из Кобишнице ради учешћа на ревијалној смотри у Сврљигу ,уговора о 

ванлинијском превозу број:43/17 од 31.08.2017. године закљученог између „Николић 
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превоз“ ДОО Самариновац и Савета месне заједнице Кобишница и фактуре број:U01-0316 

од 31.08.2017. године  „Николић превоз“ ДОО Самариновац,одобравају се  додатна   

средства у износу од  32.000,00   динара из текуће  резерве. 

Одлуком о буџету општине Неготин за 2017.годину („Сл. лист општине Неготин“, 

број: 21/2016,1/2017 и 13/2017), у разделу 4.- Општинска управа,глава 8.,програм 15.-

опште услуге локалне самоуправе  0602, програмска  активност –функционисање месних 

заједница  0602-0002, функција  160 – опште јавне услуге некласификоване на другом 

месту,планирана   средства  на  позицији  157- специјализоване услуге ,економској 

класификацији  424900-остале специјализоване услуге , су недовољна  МЗ Кобишница за  

плаћање рачуна о превозу учесника КУД-а Воја Чурић из Кобишнице ради учешћа на 

ревијалној смотри у Сврљигу. 

Из тог разлога и на основу свега напред наведеног,одлучено је као у диспозитиву  

решења. 

 

Решење  доставити: МЗ Кобишница, Управи за трезор Експозитури  Неготин, 

Одељењу за буџет, финансије и локалну пореску администрацију и архиви Општинске 

управе општине Неготин.   

                                                

Број: 401-424/2017-II/04                  

Дана: 13.09.2017. године                                                              

Н е г о т и н 

 

    ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН                                                                      

                             Владимир Величковић,дипл. педагог физичке културе,с.р                          
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Одељење за општу управу, имовинске и стамбено – комуналне послове Општинске 

управе општине Неготин, на основу члана 157. Закона о безбедности саобраћаја на 

путевима („Сл. гласник РС“, бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013-одлука УС, 55/2014, 

96/2015-др.закон и 9/2016-одлука УС), члана 7. Одлуке о техничком регулисању 

саобраћаја на путевима и улицама за насеље Неготин („Сл. лист општине Неготин“, бр. 

11/2016) и члана 141. Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, бр. 18/2016),  

д о н о с и 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА РЕШЕЊА О ПОСЕБНОМ РЕЖИМУ 

САОБРAЋАЈА У ПЕШАЧКОЈ ЗОНИ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА НЕГОТИН 

 

 

1. У Решењу о посебном режиму саобраћаја у пешачкој зони насељеног места 

Неготин („Службени лист општине Неготин“, број 14/2016) у тачки 3. врше се измене и 

допуне: 

 алинеја један мења се и гласи: 

„- возилима која врше снабдевање предузећа, радњи и угоститељских објеката, 

чија је укупна маса до 3,5т, у периоду од 6,00 -10,00 часова.“ 

 

У алинеји  два после речи: „за превоз новца“ додају се речи: „и вредносних 

папира“,  

алинеја три брише се.  

 

2. Ово Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 

општине Неготин“. 

 

 

Број: 344-146/2017-IV/01 

Датум: 13.септембар 2017. године 

Н е г о т и н 

 

 

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ, ИМОВИНСКЕ  

И СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ 

 

 

 

 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

НАЧЕЛНИЦА, 

Надежда Тодоровић, дипл.правник,с.р. 
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