
РЕПУБЛИКА СРБИЈА            

ОПШТИНА ЛАПОВО 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: 020-168/22-III 

Датум: 7. 11. 2022. године 

ЛАПОВО 

 

 На основу члана 17. Одлуке о Општинском већу („Службени гласник општине Лапово“ број 

10/19) , члана 30. Пословника о раду Општинског већа општине Лапово ( „Службени гласник општине 

Лапово“ број 14/20) и члана 17. Одлуке о јавној расправи ( „Службени гласник општине Лапово“ број 

10/19), Општинско веће на седници одржаној дана 7. новембра 2022. године утврђује  

 

ПРОГРАМ 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 

 

Члан 1.  

 Одређује се 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. 

Члан 2. 

 Програмом Јавне расправе о Нацрту Одлуке, утврђују се начин спровођења јавне расправе, 

рокови излагања на Јавни увид Нацрта Одлуке, ток јавне расправе и извештавање о спроведеној јавној 

расправи. 

Члан 3. 

 Саставни део овог програма је Нацрт Одлуке који је утврђен на седници Општинског већа 

одржаној дана 7. 11. 2022. године. 

Члан 4. 

 Од Јавне расправе се очекује да подстакне стручњаке и ширу јавност да се укључе у процес 

расправе  и дају конкретне предлоге, мишљења и коментаре на Нацрт Одлуке. 

 

Члан 5. 

 Јавна  расправа  о  Нацрту Одлуке спроводи се путем:  

 партнерства (укључивање представника јавног, приватног и цивилног сектора у јавну 

расправу) 

 информисања (јавно обавештење о предмету и току спровођења јавне расправе) 

 транспарентности (јавна доступност развојних докумената који су предмет јавне расправе). 

 

Члан 6. 

Јавна расправа је намењена свим заинтересованим грађанима, стручној и широј јавности. 

 

Члан 7. 

 Јавна расправа ће се одржати у периоду од 7. до 22. новембра 2022. године.  

 Јавна расправа почиње објављивањем јавног позива за учешће у јавној расправи на званичној 

интернет страници општине Лапово и огласној табли органа општине. 

 Нацрт Одлуке и Програм јавне расправе са Јавним позивом биће објављени на званичном сајту 

Општине и огласној табли органа Општине Лапово. 

 

 

 



Члан 8. 

Образује се 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. 

Члан 9. 

Задатак Радног тела је да: 

- предлоге,  примедбе  и  сугестије  примљене у  писаној форми  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 за дан  22. новембар 2022. године у 10.00 часова 

(водитељ јавне расправе биће Сузана Јанићијевић, секретар СО) 

- о спроведеној јавној расправи сачини извештај и достави га Општинском већу без 

одлагања са Нацртом у који су унете прихваћене примедбе.  

 

Члан 10. 

Сугестије, примедбе, иницијативе, коментари и предлози на текст Нацрта Одлуке, достављају се  

Радном телу у писаној форми 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, 

Његошева 18, 34220 Лапово поштом или  непосредно на писарници Општинске управе општине Лапово 

или електронском поштом на e-mail адресу office@lapovo.ls.gov.rs , до 22. новембра 2022. године. 

 

Члан 11. 

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.  

 

Члан 12. 

 Након спроведене јавне расправе, радно тело из члана 8. овог програма Општинском већу без 

одлагања доставља извештај о спроведеној јавној расправи, након чијег разматрања Општинско веће 

утврђује Предлог Одлуке о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности 

за утврђивање пореза на имовину за 2023. годину на територији општине Лапово који се упућује 

Скупштини општине на разматрање и доношење. 

 

Члан 13. 

 Овај Програм ступа на снагу даном доношења. 

 

Доставити: 

- за објављивање на званичној 

интернет страници Општине 

Лапово  

- члановима радног тела из члана 8. 

овог програма 

- архиви 

 

                                   ПРЕДСЕДНИК 

 

 

                                     Бобан Миличић, с. р.  
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