
  

ПРОГРАМ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ                                                                                                   
О НАЦРТУ  ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА 

ИЗБЕГЛИХ, ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА И ПОВРАТНИКА ПО 
РЕАДМИСИЈИ ЗА ПЕРИОД 2021-2025 

 

1. У поступку припреме, Градско веће Града Пожаревца спроводи јавну 
расправу о тексту Нацрта Локалног акционог плана за унапређење 
положаја избеглих, интерно расељених лица и повратника по 
реадмисији за период 2021-2025 

2. Нацрт Локалног акционог за унапређење положаја избеглих, интерно 
расељених лица и повратника по реадмисији за период 2021-2025, 
саставни је део овог програма. 

3. Јавна расправа о Нацрту  Локалног акционог за унапређење положаја 
избеглих, интерно расељених лица и повратника по реадмисији за 
период 2021-2025, спроводи се од 26. новембра 2020. године до 3. 
децембра 2020. године. 

4. Учесници у јавној расправи су сви грађани, представници цивилног 
друштва, стручна јавност, као и сви заинтересовани субјекти.  

5. Програм јавне расправе о Нацрту Локалног акционог за унапређење 
положаја избеглих, интерно расељених лица и повратника по 
реадмисији за период 2021-2025, објављује се на интернет презентацији 
Града Пожаревца. 

6. Предлози, сугестије, иницијативе и коментари достављају се Градском 
већу Града Пожаревца на адресу електронске поште: 
ntrajkovic@pozarevac.rs или поштом на адресу: Градско веће Града 
Пожаревца, Дринска број 2 Пожаревац, са назнаком: „За јавну расправу 
Локалног акционог плана.“ 

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 Градском већу 
Града Пожаревца, које ће јавни позив за учешће у јавној расправи са 
овим програмом објавити на својој интернет страници. 

 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ПРОГРАМ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ                                                                                                   
О НАЦРТУ  ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА 

ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА 2021.-2025 

 

1. У поступку припреме, Градско веће Града Пожаревца спроводи јавну 
расправу о тексту Нацрта Локалног акционог плана за унапређење 
положаја особа са инвалидитетом Града Пожаревца 2021.-2025. 

2. Нацрт Локалног акционог за унапређење положаја особа са 
инвалидитетом Града Пожаревца 2021.-2025, саставни је део овог 
програма. 

3. Јавна расправа о Нацрту  Локалног акционог за унапређење положаја 
особа са инвалидитетом Града Пожаревца 2021.-2025, спроводи се од 
од 26. новембра 2020. године до 3. децембра 2020. године. 

4. Учесници у јавној расправи су сви грађани, представници цивилног 
друштва, стручна јавност, као и сви заинтересовани субјекти.  

5. Програм јавне расправе о Нацрту Локалног акционог за унапређење 
положаја особа са инвалидитетом Града Пожаревца 2021.-2025, 
објављује се на интернет презентацији Града Пожаревца. 

6. Предлози, сугестије, иницијативе и коментари достављају се Градском 
већу Града Пожаревца на адресу електронске поште: 
ntrajkovic@pozarevac.rs или поштом на адресу: Градско веће Града 
Пожаревца, Дринска број 2 Пожаревац, са назнаком: „За јавну расправу 
Локалног акционог плана.“ 

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 Градском већу 
Града Пожаревца, које ће јавни позив за учешће у јавној расправи са 
овим програмом објавити на својој интернет страници. 

 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ПРОГРАМ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ                                                                                                   
О НАЦРТУ  ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ 

ПОЛОЖАЈА СТАРИЈИХ ЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА 
2021-2025 

 

1. У поступку припреме, Градско веће Града Пожаревца спроводи јавну 
расправу о тексту Нацрта Локалног акционог плана за унапређивање 
положаја старијих лица на територији Града Пожаревца 2021-2025. 

2. Нацрт Локалног акционог плана за младе Града Пожаревца за 
унапређивање положаја старијих лица на територији Града Пожаревца 
2021-2025, саставни је део овог програма. 

3. Јавна расправа о Нацрту  Локалног акционог за младе Града Пожаревца 
за унапређивање положаја старијих лица на територији Града 
Пожаревца 2021-2025,  спроводи се од 26. новембра 2020. године до 3. 
децембра 2020. године. 

4. Учесници у јавној расправи су сви грађани, представници цивилног 
друштва, стручна јавност, као и сви заинтересовани субјекти.  

5. Програм јавне расправе о Нацрту Локалног акционог за унапређивање 
положаја старијих лица на територији Града Пожаревца 2021-2025, 
објављује се на интернет презентацији Града Пожаревца. 

6. Предлози, сугестије, иницијативе и коментари достављају се Градском 
већу Града Пожаревца на адресу електронске поште: 
ntrajkovic@pozarevac.rs или поштом на адресу: Градско веће Града 
Пожаревца, Дринска број 2 Пожаревац, са назнаком: „За јавну расправу 
Локалног акционог плана.“ 

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 Градском већу 
Града Пожаревца, које ће јавни позив за учешће у јавној расправи са 
овим програмом објавити на својој интернет страници. 

 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ПРОГРАМ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ                                                                                                   
О НАЦРТУ  ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА МЛАДЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА 

ЗА ПЕРИОД 2021.-2025. ГОДИНЕ 

 

1. У поступку припреме, Градско веће Града Пожаревца спроводи јавну 
расправу о тексту Нацрта Локалног акционог плана за младе Града 
Пожаревца за период од 2021.-2025. године 

2. Нацрт Локалног акционог плана за младе Града Пожаревца за период 
од 2021.-2025. године, саставни је део овог програма. 

3. Јавна расправа о Нацрту  Локалног акционог за младе Града Пожаревца 
за период од 2021.-2025. године,  спроводи се од 26. новембра 2020. 
године до 3. децембра 2020. године. 

4. Учесници у јавној расправи су сви грађани, представници цивилног 
друштва, стручна јавност, као и сви заинтересовани субјекти.  

5. Програм јавне расправе о Нацрту Локалног акционог за младе Града 
Пожаревца за период од 2021.-2025. године, објављује се на интернет 
презентацији Града Пожаревца. 

6. Предлози, сугестије, иницијативе и коментари достављају се Градском 
већу Града Пожаревца на адресу електронске поште: 
ntrajkovic@pozarevac.rs или поштом на адресу: Градско веће Града 
Пожаревца, Дринска број 2 Пожаревац, са назнаком: „За јавну расправу 
Локалног акционог плана.“ 

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 Градском већу 
Града Пожаревца, које ће јавни позив за учешће у јавној расправи са 
овим програмом објавити на својој интернет страници. 

 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА 


