РЕПУБЛИКА СРБИЈА
О П Ш Т И Н А Л А Ј К О В А Ц
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ
У складу са Акционим планом за преговарање Србије о чланству у Европској унији за
Поглавље број 23, усвојен на седници Владе Србије од 27. априла 2016. године и са
Националном стратегијом за борбу против корупције у Републици Србији за период од
2013 до 2018, године,
О г л а ш а в а
ЈАВНИ УВИД
У
НАЦРТ ЛОКАЛНОГ АНТИКОРУПЦИЈСКОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ
ЈАВНИ УВИД у Нацрт Локалног Антикорупцијског Плана општине Лајковац (ЛАП)
може се вршити 27. и 28. јуна 2017. године, у малој сали Општине Лајковац, у времену
од 7:00-15:00 часова и на интернет страници општине Лајковац www.lajkovac.org.rs.
Физичка и правна лица примедбе на Нацрт Локалног Антикорупцијског Плана општине
Лајковац могу доставити у писаној форми Општинској управи општине Лајковац,
Радној групи за израду плана, у току трајања јавног увида, закључно са 28.06.2017. до
15:00 часова
ЈАВНА РАСПРАВА нацрта планског документа биће одржана дана 29.06.2017. године
са почетком у 8:00 часова у малој сали Општине Лајковац којој могу присуствовати
представници удружења грађана, представници медија, функционери у чијој је
надлежности област која се регулише предложеним планским документом,
представници јавних предузећа, установа и јавних служби, представници цивилног
сектора и друга заинтересована јавност као и чланови радног тима за израду планског
документа.
Физичка лица и представници правних лица која су у току трајања јавног увида
поднели примедбе у писаном облику, могу присуствовати јавној расправи и усмено
образложити поднете примедбе.
Радна група за израду планског документа ће јавно изнети свој став о свакој поднетој
примедби.
О одржаној Јавној Расправи, Радна група ће сачинити извештај који ће садржати све
предлоге који су добијени у току јавног увида и јавне расправе и информације о
поступању по предлозима уз обавезно образложење за предлоге који су делимично или
у потпуности одбијени.
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ

