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ЛАПОВО 

ЈАВНИ ПОЗИВ  
ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ 

О НАЦРТУ ОДЛУКЕ 

О ОДРЕЂИВАЊУ ЗОНА И НАЈОПРЕМЉЕНИЈИХ ЗОНА НА 

ТЕРИТОРИЈИ  ОПШТИНЕ ЛАПОВО  

 

У складу са Одлуком о јавној расправи („Службени гласник општине Лапово“ бр. 

10/2019) Општинско веће Општине Лапово ОБАВЕШТАВА ЈАВНОСТ да спроводи 

ЈАВНУ РАСПРАВУ о Нацрту Одлуке о одређивању зона и најопремљенијих зона на 

територији општине Лапово и позива све заинтересоване да се укључе у јавну 

расправу. 

 

Одлуком о одређивању зона и најопремљенијих зона на територији општине 

Лапово утврђују се зоне и најопремљеније зоне на територији општине Лапово, за 

утврђивање пореза на имовину. 

На територији општине Лапово, одређују се три зоне у зависности од комуналне 

опремљености и опремљености јавним објектима, саобраћајној повезаности са централним 

деловима општине, односно са радним зонама и другим садржајима у насељу. 

Због значаја ове области, веома је важно активно учешће јавности у јавној расправи 

о Нацрту Одлуке о одређивању зона и најопремљенијих зона на територији општине 

Лапово кроз достављање предлога, сугестија и мишљења на његову садржину пре него 

што Одлука буде усвојена од стране Скупштине општине. 

 Током јавне расправе, која ће трајати од 7. до 22. новембра 2022. године, грађани, 

удружења, стручне асоцијације, синдикати, медији и сви заинтересовани могу да поднесу 

сугестије, мишљења и предлоге за измене и допуне Нацрта Одлуке о одређивању зона и 

најопремљенијих зона на територији општине Лапово. 

Радно тело ће размотрити све пристигле предлоге и за оне које процени да ће 

унапредити Одлуку о одређивању зона и најопремљенијих зона на територији општине 

Лапово, биће унети у Предлог Одлуке о одређивању зона и најопремљенијих зона на 

територији општине Лапово, док ће за оне који не буду прихваћени, бити објављено 

образложење за њихово одбијање. 

Текст Нацрта Одлуке о одређивању зона и најопремљенијих зона на територији 

општине Лапово је доступан на званичном сајту општине Лапово  https://lapovo.ls.gov.rs/  и 

огласној табли органа општине. 

 Сугестије, мишљења и предлози за измене и допуне текста Нацрта Одлуке о 

одређивању зона и најопремљенијих зона на територији општине Лапово могу се 

доставити: 

- електронском поштом на мејл адресу: office@lapovo.ls.gov.rs , 

https://lapovo.ls.gov.rs/
mailto:office@lapovo.ls.gov.rs


- поштом на адресу: Општинско веће општине Лапово - Радно тело за спровођење 

јавне расправе о Нацрту Одлуке о одређивању зона и најопремљенијих зона на територији 

општине Лапово, Његошева 18, 34220 Лапово са назнаком „Предлози за измене и допуне 

Нацрта Одлуке о одређивању зона и најопремљенијих зона на територији општине 

Лапово“ и  

- непосредно на писарници Општинске управе до 22. новембра 2022. године. 

 

Лице задужено за давање информација и објашњења  учесницима јавне расправе о 

предложеном Нацрту Одлуке о одређивању зона и најопремљенијих зона на територији 

општине Лапово је шеф Одсека за локалну пореску администрацију – Олгица Чучковић. 

 

 По окончању рока за достављање предлога и коментара, дана                                   

22. новембра 2022. године,  у сали Скупштине општине Лапово, ул. Његошева 18,  биће 

организован отворени састанак са почетком у 10 часова. 

 На овом састанку ће бити представљен Нацрт Одлуке о одређивању зона и 

најопремљенијих зона на територији општине Лапово тако да јавност може бити додатно у 

прилици да изнесе своје мишљење, сугестије и коментаре на Нацрт Одлуке о одређивању 

зона и најопремљенијих зона на територији општине Лапово. 

 

ПРЕДСЕДНИК 

 

         Бобан Миличић 


