
ПРОГРАМ 
ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О НАЦРТУ ПЛАНА РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ ЗА ПЕРИОД ОД 2023. ДО 2030. ГОДИНЕ 
 

I. Програм јавне расправе о Нацрту Плана развоја општине Лебане за период од 2023. до 2030. 
године (у даљем тексту: Програм) одређује начин спровођења јавне расправе, рокове, ток 
јавне расправе и извештавање о спроведеној јавној расправи. Јавна расправа се спроводи 
непосредно пре усвајања Нацрта Плана развоја општине Лебане за период од 2023. до 2030. 
године (у даљем тексту: Нацрт Плана развоја). Циљ јавне расправе је да целокупну јавност, а 
нарочито субјекте на које се односе мере у Нацрту Плана развоја, упозна са текстом нацрта, 
зарад благовременог прикупљања примедби и сугестија како би се извршиле финалне 
интервенције на тексту. 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 
Плана развоја. Нацрт Плана развоја саставни је део овог Програма. 
 

II. Јавна расправа о Нацрту Плана развоја спроводи се путем партнерства (укључивање 
представника јавног, приватног и цивилног сектора у јавну расправу), информисања (јавно 
обавештење о предмету и току спровођења јавне расправе) и обезбеђивању јавне 
доступности развојног докумената. На овај начин у потпуности се поштују начела партнерства, 
партиципативности, транспарентности и отворености. Учесници у јавној расправи су чланови 
координационог тима и тематских радних група за припрему Нацрта Плана развоја и сви 
субјекти заинтересовани за области коју обрађује Нацрт Плана развоја. У том смислу субјекти 
су грађани, привредници, предузетници, представници општинске управе, стручњаци 
ангажовани у администрацији, јавним институцијама, јавним предузећима, установама, 
организацијама цивилног друштва и остали представници из јавног, приватног, цивилног 
сектора и научно-истраживачког сектора. 

 
III. Јавна расправа о тексту Нацрта Плана развоја почиње 25.11.2022.године, односно даном 

објављивања јавног позива на званичној интернет страници општине Лебане и траје до 
10.12.2022. године. Позив за јавну расправу укључује и објављивање текста Нацрта Плана 
развоја и овог Програма са пратећим обрасцима.  

 
IV. У току трајања јавне расправе учесници јавне расправе могу у писаној форми доставити своје 

предлоге, примедбе и сугестије на Нацрт Плана развоја. Предлози, сугестије, иницијативе и 
коментари достављају се општини Лебане путем електронске поште на e-mail адресу: 
planrazvoja@lebane.org.rs или поштом на адресу "Општина Лебане ул. Цара Душана 116, 
16230 Лебане, Србија", са напоменом: "За јавну расправу о Нацрту Плана развоја  Лебане за 
период од 2023. до 2030. године" најкасније до 10:00 часова 10.12.2022. године. Примедбе, 
предлози и сугестије подносе се искључиво у писаној форми на обрасцу датом у прилогу 1 
(Образац за пријаву предлога, примедби и сугестија) овог Програма.  

 
V. Јавна презентација Нацрта Плана у форми округлог стола одржаће се дана 25.11.2022.године, 

са почетком у 10:00 часова у сали Скупштине општине Лебане. 
 

VI. По окончању јавне расправе примљене предлоге, примедбе и сугестије разматраће 
Координациони тим и заузеће став о њиховом прихватању, делимичном прихватању или не 
прихватању. Координациони тим ће по извршеној анализи примљених примедби, предлога и 
сугестија у јавној расправи сачинити извештај о одржаној јавној расправи и исти заједно са 
финалним нацртом Плана развоја доставити Општинском већу општине Лебане на даље 
поступање. 

 
VII. Политика заштите приватности: Сврха прикупљања и обраде личних података је 

регистровање заинтересованих страна у процесу јавне расправе. Лични подаци се обрађују у 
складу са Општом уредбом о заштити података (ЕУ) 2016/679 и релевантним српским законом 
о заштити података. 
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