
Број 21 – страна 542              „Службени лист општине Неготин“       14.08.2015. 

        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

/2013-испр.,108/2013 и 142/2014) и члана 15.  Одлуке 

о буџету општине Неготин за 2015.годину  (“Сл.лист 

општине Неготин”, број: 44/2014,6/2015 и 20/2015) 

Председник општине Неготин, д о н о с и 

        

                              Р Е Ш Е Њ Е 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

                                          I 

 1.Из средстава  утврђених Одлуком о 

буџету општине Неготин за 2015.годину („Сл.лист 

општине Неготин“, број: 44/2014,6/2015 и 

20/2015), у разделу 4.- Општинска управа,глава 

1.,програм 15.-локална самоуправа 0602, 

програмска активност -функционисање локалне 

самоуправе и градских општина 0602-0001, 

функција 110 – извршни и законодавни органи, 

финансијски и фискални послови и спољни 

послови, позиција 107, економска класификација 

499100 – средства резерве – текућа резерва, 

одобравају се средства у  износу од 692.000,00 

динара  ОШ „Јован Јовановић Змај“ у Јабуковцу.  

II 

 2.Средства из става 1.овог решења 

распоређују се у оквиру раздела 4. главе 15.- 

основно образовање,пројекта 2002-П6 ОШ „Јован 

Јовановић Змај“ Јабуковац – реконструкција 

кровне конструкције,функције 912 – основно  

образовање,ОШ „Јован Јовановић Змај“ Јабуковац, 

и то на позицији 263 економска класификација 

4632- капитални трансфери осталим нивоима 

власти, код буџетског корисника конто 511323-

капитално одржавање објеката за потребе 

образовања,износ од  692.000,00  динара. 

 

III 

             3.О извршењу овог решења стараће се 

Одељење за буџет, финансије и локалну пореску 

администрацију. 

   IV 

 4.Решење објавити у „Службеном листу 

општине Неготин“. 

 

                            О б р а з л о ж е њ е  

 

На   основу захтева   ОШ „Јован Јовановић 

Змај“  Јабуковац,број:401-475/2015-II/04  од 

10.08.2015. године  и Обавештења председника 

општине о доношењу решења из текуће 

резерве,број: 401-475/2015-IV/04  од 10.08.2015. 

године за потребе спровођења јавне набавке  

одобравају се додатна   средства у износу од 

692.000,00 динара из текуће резерве. 

Одлуком  о буџету општине Неготин за 

2015.годину („Сл.лист општине Неготин“, број: 

44/2014,6/2015 и 20/2015),ОШ „Јован Јовановић 

Змај“ Јабуковац има планирана средства на 

позицији 263 у износу од 2.136.000,00 динара. 

 

Та средства су недовољна да се спроведе 

поступак n јавне набавке због кориговања 

предмера и предрачуна радова који је урађен 2012. 

године за реконструкцију кровне конструкције 

школе.  

Из тог разлога и на основу свега напред 

наведеног,одлучено је као у диспозитиву  решења. 

Решење доставити: ОШ „Јован Јовановић 

Змај“ Јабуковац, Управи за трезор Експозитури  

Неготин, Одељењу за буџет, финансије и локалну 

пореску администрацију и архиви Општинске 

управе општине Неготин.   

                                              

Број: 401-475/2015-II/04                  

Дана: 12.08.2015. године                                                              

Н е г о т и н 

                                           

         ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН                                                                        
   Јован Миловановић, дипл.инж.електротехнике,с.р.                 

                                                          

 

Република Србија 

ОПШТИНСКА УПРАВА 

 ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

Одељење за буџет, финансије и локалну пореску 

администрацију 

Број: 401-459/2015-IV/04 

03.08.2015. године 

Н е г о т и н 

 

На основу члана 61. Закона о буџетском 

систему („Службени гласник РС“,број: 

54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/2013

,63/2013-испр.,108/2013 и 142/2014), и члана 15. 

Одлуке о буџету општине Неготин за 2015. годину  

(“Сл. лист општине Неготин”,број: 44/2014,6/2015 

и 20/2015) Одељење за буџет, финансије  и 

локалну пореску администрацију, доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ПРОМЕНУ 

АПРОПРИЈАЦИЈА ОДОБРЕНИХ 

ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ 

НЕГОТИН  У 2015. ГОДИНИ 

I 

 Одобрава се промена апропријација 

Општинској управи  општине Неготин, у оквиру 

законом предвиђене могућности до 5% 

апропријације,раздео 4.  глава 1. програм 15-

локална самоуправа 0602, програмска активност- 

управљање јавним дугом 0602-0003,функција 170– 

управљање јавним дугом, позиција 

 87-отплата главнице домаћим кредиторима, 

 у укупном износу од 500.000,00  динара, ради 

обезбеђења средстава за исплату накнада за 

социјалну заштиту из буџета –стипендије и 

накнаде за децу. 
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II 

 Измена апропријација ће се извршити 

умањењем позиције Одлуке о изменама и 

допунама Одлуке о буџету општине Неготин за 

2015.годину, и то: 

 - позиција 87 – отплата главнице домаћим 

кредиторима, за 1,55 %,економска класификација 

611400-отплата главнице домаћим банкама,у 

износу од  500.000,00 динара. 

 

III 

 Износ од 500.000,00 динара, преусмерава 

се за намене недовољно планиране Одлуком о 

изменама и допунама Одлуке о буџету општине 

Неготин за 2015.годину,а ради обезбеђења 

средстава  за финансирање Општинске управе  

општине Неготин и то на позицији 98- накнаде за 

социјалну заштиту из буџета –стипендије и 

накнаде за децу, економска класификација 472700 

– ученичке и студентске стипендије износ од 

247.000,00 динара и економска класификација 

472900 –остале накнаде из буџета  износ од 

253.000,00 динара, у оквиру раздела 4 ,главе 1, 

програма 11-социјална и дечја заштита 0901, 

програмске  активности-дечија заштита 0901-

0006,функције  980 - образовање неквалификовано 

на другом месту. 

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 изменама и 

допунама Одлуке о буџету општине Неготин за 

2015.годину  и Финансијског плана за рад 

Општинске управе  општине Неготин за 2015. 

годину. 

VI 

 О реализацији  дате  сагласности стараће 

се Одељење за буџет,финансије и локалну пореску 

администрацију. 

VII 

 Сагласност за промену апропријација 

Општинској управи  општине Неготин, објавити у 

Службеном листу општине Неготин. 

ДОСТАВИТИ: 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.  

 

 

 

 

                                                          

 

Република Србија 

ОПШТИНСКА УПРАВА  

ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

Одељење за буџет, финансије и локалну пореску 

администрацију 

Број: 401-463/2015-IV/04 

06.08.2015. године 

Н е г о т и н 

 

На основу члана 61. Закона о буџетском 

систему („Службени гласник РС“,број: 

54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/2013

,63/2013-испр.,108/2013 и 142/2014), и члана 15. 

Одлуке о буџету општине Неготин за 2015. годину  

(“Сл. лист општине Неготин”,број: 44/2014,6/2015 

и 20/2015) Одељење за буџет, финансије  и 

локалну пореску администрацију, доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ПРОМЕНУ 

АПРОПРИЈАЦИЈА ОДОБРЕНИХ 

МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА   У 

2015.ГОДИНИ 

I 

 Одобрава се промена апропријација 

Месним заједницама  општине Неготин, у оквиру 

законом предвиђене могућности до 5% 

апропријације,раздео 4.  глава 7. програм 15-

локална самоуправа 0602, програмска активност- 

месне заједнице 0602-0002,функција 620– развој 

заједнице, позиција 139-зграде и грађевински 

објекти, у укупном износу од  230.000,00 

динара,ради обезбеђења средстава за финансирање 

набавке опреме у  месним заједницама  општине 

Неготин. 

II 

 Измена апропријација ће се извршити 

умањењем позиције Одлуке о изменама и 

допунама Одлуке о буџету општине Неготин за 

2015.годину, и то: 

 - позиција 139 – зграде и грађевински 

објекти  за 0,35 %,економска класификација 

511300-капитално одржавање зграда и објеката,у  

износу од  230.000,00 динара. 

                             

III 

 Износ од 230.000,00 динара, преусмерава 

се за намене недовољно планиране Одлуком о 

изменама и допунама Одлуке о буџету општине 

Неготин за 2015.годину,а ради обезбеђења  

средстава  за финансирање  месних заједница   

општине Неготин и то на позицији 140- машине и 

опрема, економска класификација  512200 – 

административна опрема, износ од  230.000,00 

динара у оквиру раздела 4 ,главе 7, програма 15-

локална самоуправа 0602, програмске активности- 

месне заједнице 0602-0002,функције 620–развој 

заједнице. 
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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 изменама и 

допунама Одлуке о буџету општине Неготин за 

2015.годину  и  Финансијских  планова месних  

заједница  општине Неготин за 2015. годину. 

VI 

 О реализацији  дате  сагласности стараће 

се Одељење за буџет,финансије и локалну пореску 

администрацију. 

VII 

 Сагласност за промену апропријација 

Општинској управи  општине Неготин, објавити у 

Службеном листу општине Неготин. 

ДОСТАВИТИ: 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.  

 

                                                         

Република Србија 

ОПШТИНСКА УПРАВА 

 ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

Одељење за буџет, финансије и локалну 

пореску администрацију 

Број: 401-472/2015-IV/04 

10.08.2015. године 

Н е г о т и н 

 

На основу члана 61. Закона о буџетском 

систему („Службени гласник РС“,број: 

54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/2013

,63/2013-испр.,108/2013 и 142/2014), и члана 15. 

Одлуке о буџету општине Неготин за 2015. годину  

(“Сл. лист општине Неготин”,број: 44/2014, 

6/2015 и 20/2015),Одељење за буџет, финансије  и 

локалну пореску администрацију,доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ПРОМЕНУ 

АПРОПРИЈАЦИЈА ОДОБРЕНИХ 

МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА   У 

2015.ГОДИНИ 

 

I 

Одобрава се промена апропријација Месним 

заједницама  општине Неготин, у оквиру законом 

предвиђене могућности до 5% 

апропријације,раздео 4.  глава 7. програм 15-

локална самоуправа 0602, програмска активност- 

месне заједнице 0602-0002,функција 620– развој 

заједнице, позиција 139-зграде и грађевински 

објекти,у укупном износу од  480.000,00 

динара,ради обезбеђења средстава за финансирање 

набавке опреме за спорт у  месним заједницама  

општине Неготин. 

 

II 

 Измена апропријација ће се извршити 

умањењем позиције Одлуке о изменама и 

допунама Одлуке о буџету општине Неготин за 

2015.годину, и то: 

 - позиција 139 – зграде и грађевински 

објекти  за 0,73 %,економска класификација 

511300-капитално одржавање зграда и објеката,у  

износу од  480.000,00 динара. 

                             

III 

 Износ од  480.000,00 динара, преусмерава 

се за намене недовољно планиране Одлуком о 

изменама и допунама Одлуке о буџету општине 

Неготин за 2015.годину,а ради обезбеђења  

средстава  за финансирање  месних заједница   

општине Неготин и то на позицији 140- машине и 

опрема,економска класификација  512600 – опрема  

за образовање,науку,културу и спорт износ од  

480.000,00 динара у оквиру раздела 4 ,главе 7, 

програма 15-локална самоуправа 0602, програмске 

активности- месне заједнице 0602-0002,функције 

620–развој заједнице. 

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 изменама и 

допунама Одлуке о буџету општине Неготин за 

2015.годину  и  Финансијског   плана  МЗ Прахово 

општине Неготин за 2015. годину. 

VI 

 О реализацији  дате  сагласности  стараће 

се Одељење за буџет,финансије и локалну пореску 

администрацију. 

VII 

 Сагласност за промену апропријација 

Општинској управи  општине Неготин, објавити у 

Службеном листу општине Неготин. 

ДОСТАВИТИ:MЗ Прахово, 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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