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I. Програм ЈКП Бадњево Неготин коришћења и распоређивања средстава субвенција 

општине Неготин ( у даљем тексту Програм субвенција) је саставни део Програма пословања 

ЈКП Бадњево Неготин за 2021.годину. 

 

 

II. Програмом субвенција утврђује се намена и уређује начин коришћења и распоред 

средстава помоћи (субвенција) општине Неготин планираних Одлуком о буџету општине 

Неготин за 2021.годину, 

 
 

III. Овим програмом распоређују се средства субвенција за следеће намене: 

 

Средства планирана Одлуком буџета општине Неготин за 2021.годину, ПРОГРАМ 6- 

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, Програмска активност: 0401-0001 Управљање заштитом 

животне средине, Функција: 560 Заштита животне средине, Позиција 145/0 Субвенције 

јавним нефинансијским предузећима и организацијама, Економска класификација 451000 

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијам  у износу од 4.000.000,00 

динара. 

Средства субвенције добиће се од општине Неготин на основу захтева ЈКП Бадњево Неготин 

као наменска средства и распоређиваће се за конкретне намене: 

 

 1.600.000,00 динара распоредиће се за набавку контејнера запремине 1,1 м3 

                                    за прикупљање комуналног отпада 

  

  200.000,00 динара распоредиће се за набавку пластичних канти за смеће 

 

2.200.000,00 динара распоредиће се за набавку камиона кипера 4X4 – половно возило 

 

Средства за капиталне субвенције добиће се од стране општине Неготин на основу захтева 

ЈКП Бадњево Неготин на основу планираних прихода од субвенција и спроведене јавне 

набавке. Средства ће се добити као наменска за измирење обавезе добављачу. 
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IV.      Средства субвенције у укупном износу од 4.000.000,00 динара од општине 

Неготин   добијају се по захтевима ЈКП Бадњево Неготин уз достављену валидну 

књиговодствену и  другу документацију, ако је потребно и документацију о спроведеној 

јавној набавци, а у неким случајевима и Одлуке Надзорног одбора. 

 

 

V.      Средства субвенција одобравају се на основу појединачних одлука органа општине 

Неготин о исплати субвенција, у складу са ликвидним могућностима буџета. 

 

VI.       Извршење и коришћење средстава ЈКП Бадњево Неготин спровешће у складу са 

решењем о додели субвенције. 

 

VI.        Овај програм усваја Надзорни одбор ЈКП Бадњево Неготин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У Неготину, 23.12. 2020.године                      ЈКП БАДЊЕВО НЕГОТИН 

                                                                                          директор,  

                                                                       Далибор Ранђеловић, дип. инж. пољ. 


