
Република Србија 
ОПШТИНА  НЕГОТИН 
Општинско веће општине Неготин 
Број: 434-10/2022-III/07 
Датум: 23.11.2022. године 
Неготин 
 
 На основу члана 105. и 108. Статута општине  Неготин („Службени лист 
општине Неготин“, број 4/2019), Општинско веће општине Неготин објављује 
 
 

ЈАВНИ ПОЗИВ 
ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ 

 
 
ПРЕДМЕТ УПОЗНАВАЊА 
 

1. Закона о финансирању локалне самоуправе (,,Службени гласник РС,,, број: 
62/2006, 47/2011, 93/2012 - усклађени дин. изн., 104/2016 – др. закон , 
96/2017- усклађени дин. изн., 89/2018 - усклађени дин. изн., 95/2018- 
усклађени дин. изн,  86/2019 - усклађени дин. изн., 126/2020 - усклађени дин. 
изн., 99/2021- усклађени дин. изн. и 111/2021 - др. закон), Закона о локалној 
самоуправи (,,Службени гласник РС,,, бр. 129/2007, 83/2014 – др.закон, 
101/2016– др.закон, 47/2018 и 111/2021 - др. закон) и Статута општине 
Неготин (,,Службени лист општине Неготин“, број: 4/2019),  да локални 
орган надлежан за финансије доставља нацрт Одлуке о локалним 
комуналним таксама  на територији општине Неготин за 2023. годину 
локалне власти надлежном извршном органу локалне власти и истовремено 
упознаје грађане са нацртом  Одлуке о локалним комуналним таксама на 
територији општине Неготин за 2023. годину. 
 

2. Сагласно наведеном Закону, сачињен је 
 
- Нацрт  Одлуке о локалним комуналним таксама  на територији општине Неготин за 
2023. годину 

 
МЕСТО И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА 

 
 
3. Јавна расправа ће се спровести у периоду од 24.11.2022. године до  

08.12.2022. године. 
 
4. У циљу свеобухватног разматрања наведеног документа, позивамо све 
заинтересоване грађане да узму активно учешће у јавној расправи, која ће се  
одржати у малој сали на I спрату општине дана 07.12.2022. године са почетком у   
10,00 часова, а у складу са Програмом јавне расправе који је објављен уз овај 
позив. 
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ОСТВАРИВАЊЕ УВИДА У НАЦРТ ОДЛУКЕ 
 
5. Нацрт одлуке наведене у овом Јавном позиву објављен је на званичном сајту 
општине Неготин www.negotin.rs.  
     Све примедбе, предлоге и сугестије грађани могу доставити путем 
електронске поште на е-маил адресу budzet.negotin@gmail.com, непосредном 
предајом на писарници општине Неготин (радним данима од 7.00 часова до 
15.00 часова), поштом на адресу Трг Стевана Мокрањца број 1, све са назнаком 
„За јавну расправу о Нацрту Одлуке о локалним комуналним таксама  на 
територији општине Неготин за 2023. годину“ или на јавној расправи, 
најкасније до  08.12.2022. године.  
 
      
 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

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


