
 На основу члана 110. Статута општине Неготин („Службени лист општине 
Неготин“, број 4/2019), Општинско веће општине Неготин утврђује 
 
 

ПРОГРАМ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ 
О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ НЕГОТИН ЗА 2023. ГОДИНУ 

 
 

 Програмом јавне расправе о нацрту Одлуке о буџету општине Неготин за 2023. 
годину (у даљем тексту: нацрт Одлуке), утврђује се начин спровођења јавне расправе, 
рокови излагања на јавни увид нацрта Одлуке, ток јавне расправе и извештавање о 
спроведеној јавној расправи.  
 
 Циљ јавне расправе јесте обезбеђивање јавности у процесу доношења буџета 
општине и учешћу субјеката у давању примедби, предлога и сугестија које ће 
послужити за коначно утврђивање предлога Одлуке о буџету општине Неготин за 
2023. годину. 
 
 Правни основ за доношење Одлуке о буџету општине Неготин за 2023. годину 
садржан ја у члану 42. 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, 
142/2014, 68/2015 (др.закон), 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018,31/2019,72/2019, 
149/2020 и 118/2021) и члану 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
РС“, број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/2018 и 111/2021-др. закон). 
 
 Од јавне расправе се очекује да подстакне кориснике буџета, стручњаке и ширу 
јавност да се укључе у процес расправе и дају конкретне предлоге, мишљења и 
коментаре на нацрт Одлуке.  
 
 Жељени учесници у јавној расправи су: јавна предузећа, јавне установе, школе, 
предшколске установе, месне заједнице, спортске организације, невладине 
организације, службе Општинске управе, представници привреде, пољопривреде и 
заинтересовани грађани и представници средстава јавног информисања. 
 
 Јавна расправа о нацрту Одлуке о буџету спроводи се у периоду од 08.11.2022. 
године до 22.11.2022. године, а отворени састанак са представницима надлежних 
органа Општине одржаће се у малој сали на I спрату општине  дана 15.11.2022. године 
са почетком у 10,00 часова.  
 

Текст нацрта Одлуке доступан је за јавни увид на интенет страници општине   
www.negotin.rs. 

 
 Позив за јавну расправу и Програм Јавне расправе поставља се на интернет 
страници www.negotin.rs.    
 
 Задужује се Одељење за буџет, финансије и локалну пореску администрацију да 
спроведе јавну расправу, сачини извештај о томе и исти уз нацрт Одлуке о буџету за 
2023. после јавне расправе достави Општинском већу.                 
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 Учесници јавне расправе и други заинтересовани субјекти могу у писаној форми 
доставити своје предлоге, примедбе и сугестије на нацрт Одлуке о буџету општине 
Неготин за 2023. годину 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 буџету за 2023. 
годину“ или на јавној расправи, најкасније до 22.11.2022. године.  
 Контакт особа Љиљана Лицуловић, број телефона 069/848-27-41. 
 
             Овај Програм ступа на снагу даном доношења, а објавиће се заједно са позивом 
за јавну расправу и нацртом Одлуке на сајту општине www.negotin.rs. 
 
Број: 400-22/2022-III/07   
Датум: 07.11.2022. године 
Неготин 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
ПРЕДСЕДНИК, 

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


