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РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                                                                        

ОПШТИНА ЛАПОВО 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Радно тело за спровођење јавне расправе 

о Нацрту Одлуке о утврђивању просечних цена  

квадратног метра одговарајућих непокретности 

за утврђивање пореза на имовину за 2023. годину 

на територији општине Лапово 

Број: 020-189/22-III 

Датум: 22. 11. 2022. године 

 
 На основу члана 12. и члана 27. Одлуке о јавној расправи („Службени гласник општине 

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

број 2/19), Радно тело за спровођење јавне расправе о Нацрту Одлуке о утврђивању просечних цена 

квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2023. годину на 

територији општине Лапово, на седници одржаној дана 22. новембра 2022. године, сачинило је 

 

ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ 

 о Нацрту Одлуке о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих 

непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2023. годину на територији општине 

Лапово 

 
 У складу са Програмом јавне расправе о Нацрту Одлуке о утврђивању просечних цена 

квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2023. годину на 

територији општине Лапово број 020-168/22-III од 7. 11. 2022. године, Јавна расправа о Нацрту 

Одлуке о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање 

пореза на имовину за 2023. годину на територији општине Лапово (у даљем тексту : Нацрт Одлуке) 

је спроведена у периоду од 7. до 22. новембра 2022. године. 

 Јавни позив за учешће у јавној расправи о Нацрту Одлуке и Програм јавне расправе о Нацрту 

Одлуке били су истакнути на огласној табли органа Општине Лапово, док је позив за учешће у јавној 

расправи био објављиван и у медијима, друштвеним мрежама, као и на званичној фејсбук страници Општине 

Лапово. 

 Текст Нацрта Одлуке током трајања јавне расправе били доступни на званичном сајту 

општине Лапово и на огласној табли органа Општине Лапово. 

 Лице задужено за давање информација и објашњења учесницима јавне расправе о 

предложеном Нацрту Одлуке је шеф Одсека за локалну пореску администрацију – Олгица Чучковић. 

Током трајања Јавне расправе, заинтересована лица, грађани, удружења, привредни субјекти, 

стручна и остала јавност своје предлоге, сугестије и мишљења на Нацрт Одлуке су била у 

могућности да примедбе, предлоге и мишљења на акт који је предмет јавне расправе доставе: 

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

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

расправе о нацрту Одлуке о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих 

непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2023. годину на територији општине Лапово, ул. 

Његошева бр. 18, 34220 Лапово или 

- непосредно на писарници Општинске управе општине Лапово, најкасније до 22. новембра  

2022. године. 
 

Отворени састанак поводом нацрта Одлуке о утврђивању просечних цена квадратног метра 

одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2023. годину на територији 

општине Лапово, на коме би јавност била додатно у прилици да изнесе своје предлоге, сугестије и 

мишљења на Нацрт Одлуке, заказан је за 22. новембар 2022. године са почетком у 10 часова. 
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Програмом јавне расправе о Нацрту Одлуке је образовано Радно тело за спровођење јавне 

расправе о  Нацрту Одлуке о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих 

непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2023. годину на територији општине Лапово у 

следећем саставу: 

- Марко Вељковић, председник; 

- Олгица Чучковић, члан и 

- Момчило Петровић, члан. 

 Задатак радног тела је био да: 

- предлоге, примедбе и сугестије на Нацрт Одлуке размотри  и  заузме став о њиховом 

прихватању, делимичном прихватању или неприхватању. Уколико радно тело не прихвати сугестије, 

обавестиће  подносиоца  предлога/примедбе  о разлозима неприхватања предлога/примедбе и у 

оквиру извештаја о спроведеној јавној расправи образложити разлоге неприхватања; 

- организује усмену јавну расправу/отворени састанак за дан 22. новембар 2022. године у 10.00 

часова (водитељ јавне расправе - Сузана Јанићијевић, секретар СО) 

- о спроведеној јавној расправи сачини извештај о спроведеној јавној расправи и достави га 

Општинском већу без одлагања са Нацртом у који су унете прихваћене примедбе. 

 

 У току трајања јавне расправе на Нацрт Одлуке није било сугестија, примедби, иницијатива, 

коментара ни предлога. 

 

         Радно тело за спровођење јавне расправе о  Нацрту Одлуке, доставља Извештај о спроведној 

јавној расправи о нацрту Одлуке Општинском већу на усвајање како би Општинско веће утврдило 

Предлог Одлуке о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за 

утврђивање пореза на имовину за 2023. годину на територији општине Лапово, а затим исти 

доставило Скупштини општине Лапово на разматрање и усвајање. 

 

           Извештај о спроведеној јавној расправи објавиће се на званичном сајту општине Лапово и 

огласној табли органа општине Лапово. 
 

                                                                                        ПРЕДСЕДНИК 

  

Марко Вељковић, с.р. 


