
На основу члана 7. став 2. Закона о финансирању локалне самоуправе (,,Службени 

гласник РС“ број: 62/2006, 47/2011, 93/2012,83/2016,104/2016-др. закон.) и члана 25. 

Пословника о раду Општинског већа општине Неготин (,,Службени лист општине 

Неготин“, број: 23/2008 и 35/2014),Општинско веће општине Неготин на седници 

одржаној 08.3.2019.године, доноси  

 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

 

 Усваја се нацрт Одлуке о висини накнаде за коришћење јавних путева у својини 

општине Неготин. 

Одређује се спровођење јавне расправе о нацрту Одлуке о висини накнаде за 

коришћење јавних путева у својини општине Неготин.  

 

Утврђује се програм јавне расправе о нацрту Одлуке о висини накнаде за 

коришћење јавних путева у својини општине Неготин., који је саставни део овог 

закључка. 

 

 Јавна расправа спроводи се у периоду од  11.3.2019. до 25.3.2019. године.  

 

Број: 434-10/2019-III/07 

08.3.2019. године 

Неготин 

 

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

ПРЕДСЕДНИК 

Владимир Величковић, дипл.педагог физичке културе,с.р. 



На основу члана 7. став 2. Закона о финансирању локалне самоуправе (,,Службени 

гласник РС“ број: 62/2006, 47/2011, 93/2012,83/2016,104/2016-др. закон.) и члана 25. 

Пословника о раду Општинског већа општине Неготин (,,Службени лист општине 

Неготин“, број: 23/2008 и 35/2014),Општинско веће општине Неготин на седници 

одржаној 08.3.2019.године, доноси  

ПРОГРАМ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О НАЦРТУ НАЦРТУ ОДЛУКЕ О ВИСИНИ 

НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПУТЕВА У СВОЈИНИ ОПШТИНЕ 

НЕГОТИН 

    Општинско веће општине Неготин спроводи јавну расправу о нацрту Одлуке о 

висини накнаде за коришћење јавних путева у својини општине Неготин, која је 

саставни део овог програма.  

Јавна расправа спроводи се у периоду од 11.3.2019. до 25.3.2019. године. 

Учесници јавне расправе су грађани и стручна јавност. 

 Текст нацрта биће постављен на интернет страници www.negotin.rs.  

Презентација и трибина о одлуци биће одржана 21.3.2019. године у 12.00. часова у 

великој сали Скупштине општине Неготин, трг Стевана Мокрањца 1. 

Предлоге, иницијативе и коментаре учесници у јавној расправи могу доставити на 

електронску адресу lpanegotin@gmail.com или писаним путем на адресу: Општинска 

управа општине Неготин, Одељење за буџет, финансије и локалну пореску 

администрацију, Трг Стевана Мокрањца 1, 19300 Неготин са назнаком:,,За јавну 

расправу о нацрту Одлуке о висини накнаде за коришћење јавних путева у својини 

општине Неготин “.  

По окончању јавне расправе Општинска управа општине Неготин, Одељење за 

буџет, финансије и локалну пореску администрацију и Одељење за општу управу, 

имовинске и стамбено-комуналне послове сачиниће извештај о спроведеној јавној 

расправи. 

 Овај програм ради реализације доставити Општинској управи општине Неготин, 

Одељењу за буџет, финансије и локалну пореску администрацију, које ће јавни позив 

за учешће у јавној расправи са овим програмом објавити на својој интернет страници.  

Број: 434-10/2019-III/07 

08.3.2019. године 

Неготин 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

ПРЕДСЕДНИК 

 Владимир Величковић, дипл.педагог физичке културе,с.р. 

 

http://www.negotin.rs/


РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА НЕГОТИН  

Општинска управа Одељење за буџет, финансије и локалну пореску администрацију 

Број: 434-10/2019-III/07 

Датум:8.3.2018.године  

Неготин  

Трг Стевана Мокрањца 1, 

19300 Неготин 

телефон 019/544-554 

e-mail: lpanegotin@gmail.com 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О 

ВИСИНИ НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПУТЕВА У СВОЈИНИ 

ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

Општинска управа општине Неготин, Одељење за буџет, финансије и локaлну 

пореску администрацију и Одељење за општу управу, имовинске и стамбено-

комуналне послове позивају све грађане као и стручну јавност да се упознају са 

текстом нацрта Одлуке о висини накнаде за коришћење јавних путева у својини 

општине Неготин, и да дају своје коментаре, сугестије и предлоге. 

 Саставни део овог јавног позива је Програм јавне расправе са текстом нацрта 

Одлуке о висини накнаде за коришћење јавних путева у својини општине Неготин, са 

образложењем, који је одредило Општинско веће оппштине Неготин.  

 

Општинска управа општине Неготин 

Одељење за буџет, финансије и локалану пореску администрацију 

 

Руководилац одељења  

Љиљана Лицуловић, дипл.екон,с.р. 

 

mailto:lpanegotin@gmail.com

