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ОПШТИНА ЛАПОВО   

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: 020-175/21-III 

Датум : 18.11.2021. године 

ЛАПОВО 

  

                  На основу члана 12, члана 25. и члана 26. Одлуке о јавној расправи („Службени гласник 

општине Лапово“, број 10/19) и члана 58. Статута општине Лапово („Службени гласник општине 

Лапово“, број 2/19), Општинско веће општине Лапово, на седници одржаној дана 18. новембра 2021. 

године, расписује 

ЈАВНИ ПОЗИВ 

 ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ  

О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЛАПОВО ЗА 2022. ГОДИНУ 
 

         

  Предмет јавне расправе је Нацрт Одлуке о буџету општине Лапово за 2022. годину. 

 

 У складу са Одлуком о јавној расправи, Општинско веће Општине Лапово ОБАВЕШТАВА 

ЈАВНОСТ да спроводи ЈАВНУ РАСПРАВУ о Нацрту Одлуке о буџету општине Лапово за 2022. 

годину који треба да усвоји Скупштина општине Лапово и ПОЗИВА све заинтересоване да се укључе у 

наведену јавну расправу. 

 Текст Нацрта Одлуке о буџету општине Лапово за 2021. годину је доступан на званичном сајту 

општине Лапово , а у штампану верзију документа може се извршити увид у у просторијама Општинске 

управе општине Лапово – Одељењу за буџет, привреду и финансије. 

 Јавна расправа ће бити организована у периоду од 22. новембра 2021. године до                                

06. децембра  2021. године. 

 Лице задужено за давање информација и објашњења  учесницима јавне расправе о предложеном 

Нацрту Одлуке о буџету општине Лапово за 2022. годину  је руководилац Одељења за буџет, привреду и 

финансије Општинске управе општине Лапово - Иван Гајић. 

 Позивају се грађани, удружења, стручна и остала јавност да своје примедбе, предлоге и 

мишљења на акт који је предмет јавне расправе доставе у писаном облику на адресу: Општинско веће 

општине Лапово - Радно тело за спровођење јавне расправе о нацрту Одлуке о буџету општине Лапово 

за 2022. годину, ул. Његошева бр. 18, 34220 Лапово или непосредно на писарници Општинске управе 

општине Лапово или у електронском облику на email: sekretar.skupstine@lapovo.rs  и  office@lapovo.rs, 

најкасније до 06. децембра  2021. године.  

 Отворени састанак поводом нацрта Одлуке о буџету општине Лапово за 2022. годину, биће 

одржан 06. децембра 2021. године са почетком у 10 часова. 

 Пријаве за отворени састанак се врше непосредно на писарници Општинске управе општине 

Лапово или у електронском облику на email: sekretar.skupstine@lapovo.rs  и  office@lapovo.rs, најкасније 

до 03. децембра 2021. године до 12:00 часова и потребно је да садрже име и презиме лица које ће 

присуствовати састанку и контакт податке (број телефона и сл.). 

 По спроведеном поступку, Радно тело за спровођење јавне расправе о  Нацрту Одлуке о буџету 

општине Лапово за 2022. годину ће сачинити Извештај о спроведеној јавној расправи и са Нацртом 

Одлуке о буџету општине Лапово за 2022. годину у који су унете прихваћене примедбе доставити 

Општинском већу на даљу надлежност. 

 

ПРЕДСЕДНИК  

Бобан Миличић, с.р. 
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