
Градско веће Града Пожаревца на седници одржаној 13. децембра 2019.
године, разматрало је Предлоге програма јавних расправа о нацртима: Oдлуке о
изменама одлуке о накнадама за коришћење јавних површина на територији Града
Пожаревца, Oдлуке о боравишној такси, Oдлуке о локалним комуналним таксама и
Oдлуке о локалним административним таксама, па је на основу  члана 82. став 1.
тачка 1) Статута  Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр.
10/18, 12/18 – исправка и 10/19), члана 27. став 2. Одлуке о јавној расправи
(„Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 14/18), и члана 26. став 1. Пословника о
раду Градског већа Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр.
7/15, 7/16 и 3/17) утврђује

ПРОГРАМ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ

1. У поступку припремa одлукa, Градско веће Града Пожаревца спроводи јавну
расправу о текстовима Нацрта, Одлуке о изменама одлуке о накнадама за коришћење
јавних површина на територији Града Пожаревца, Одлуке о боравишној такси,
Одлуке о локалним комуналним таксама и Одлуке о локалним административним
таксама.

2. Јавна расправа о Нацртима Одлуке о изменама одлуке о накнадама за
коришћење јавних површина на територији Града Пожаревца, Одлуке о боравишној
такси, Одлуке о локалним комуналним таксама и Одлуке о локалним
административним таксама, спроводиће се од 13. децембра 2019. године до 17.
децембра 2019. године.

3. Учесници у јавној расправи су грађани, удружења, стручна и остала јавност
као и остали заинтересовани субјекти.

4. Програм јавне расправе о Нацртима Одлуке о изменама одлуке о накнадама
за коришћење јавних површина на територији Града Пожаревца, Одлуке о
боравишној такси, Одлуке о локалним комуналним таксама и Одлуке о локалним
административним таксама, објављује се на интернет презентацији Градске управе
Града Пожаревца.

5. Предлози, сугестије, иницијативе и коментари достављају се Градској управи
Града Пожаревца на адресу електронске поште: uprava@pozarevac.rs или поштом на
адресу: Градска управа Града Пожаревца, Дринска број 2.

6. Текст Нацрта Одлуке о изменама одлуке о накнадама за коришћење јавних
површина на територији Града Пожаревца, Одлуке о боравишној такси, Одлуке о
локалним комуналним таксама и Одлуке о локалним административним таксама,
представиће се на Отвореном састанку, који ће се у организацији Градског већа Града
Пожаревца одржати 17. децембра текуће године у Пожаревцу, са почетком у 13:00
часова, у сали 11. Градске управе Града Пожаревца, Дринска број 2.

7. По окончању јавне расправе Градско веће Града Пожаревца ће анализирати
све примедбе, предлоге и сугестије у јавној расправи и на основу тога сачинити
извештај о спроведеној јавној расправи у року од 10 дана од дана окончања јавне
расправе и исти објавити на својој интернет презентацији.



8. Овај програм јавне расправе ради реализације доставити Одељењу за послове
органа града и информационе технологије, које ће јавни позив за учешће у јавној
расправи са овим програмом објавити на интернет презентацији Града Пожаревца.

У Пожаревцу, 13. децембра 2019. године                                  Број 09-06-177/2019-2-1
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