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1. OСНОВНИ ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ И
ИНФОРМАТОРУ О РАДУ :
Назив органа: Општина Љубовија – Општинска управа
Адреса: Улица Војводе Мишића бр. 45, 15320 Љубовија
Матични број: 7170513
Порески идентификациони број (ПИБ): 101302050
Адреса електронске поште за пријем електронских поднесака за приступ
информацијама од јавног значаја: opsljub@ptt.rs
Одговорно лице за тачност података информатора: Начелник општинске управе
општине Љубовија Мирослав Ненадовић
Датум првог објављивања информатора: јануар, 2013. година
Датум последње измене, допуне или провере: 24. мај, 2018. године
Место где се може остварити увид у информатор и набавити штампана копија
информатора : Општина Љубовија, ул. Војводе Мишића бр. 45, 15320 Љубовија
Веб адреса информатора: www.ljubovija.rs

ИНФОРМАТОР О РАДУ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА
Информатор општине Љубовија је објављен на основу чл. 39. Закона о
слободном приступу информацијама од јавног значаја ("Сл. гласник РС", бр. 120/04,
54/07, 104/09 и 36/10) и Упутства за објављивање информатора о раду државног органа
("Сл. гласник РС", број 68/2010).
Информатор садржи податке који су од значаја за садржину, обим и начин
остваривања права заинтересованих лица на приступ информацијама од јавног значаја.
Информатор издају органи општине Љубовија, а сврха његовог објављивања је
информисање јавности о документима и информацијама које поседује или којима
располаже општина Љубовија у оквиру делокруга свог рада.
Одговорно лице за тачност података које садржи Информатор је Мирослав
Ненадовић начелник Општинске управе општине Љубовија.
Информатор је први пут објављен и у електронској верзији путем објављивања
на веб презентацији општине Љубовија, а заинтересованом лицу ће се без накнаде
омогућити увид у Информатор и снимити екектронска верзија Информатора на медиј
заинтересованог лица, односно дати му примерак Информатора, уз накнаду нужних
трошкова.
Информатор је први пут објављен јануара 2013. године на интернет
презентацији општине Љубовија, на адреси www.ljubovija.rs, под насловом
"Информатор о раду органа Општине Љубовија и Општинске управе општине
Љубовија".
Последње ажурирање података објављених у Информатору обављено је 24. маја
2018. године.
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2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ОПШТИНЕ И ОПИС
ФУНКЦИЈА СТАРЕШИНА
2.1. Основне одредбе статута
Општина Љубовија је територијална јединица у којој грађани остварују право на
локалну самоуправу у складу са Уставом, Законом и Статутом. (Члан 2. Статута
општине Љубовија, "Службени лист општине Љубовија", број 6/08 и 9/17).
Територију општине Љубовија утврђену Законом, чине насељена места, односно
подручја катастарских општина које улазе у њен састав и то:
Редни
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Насељено место

Катастарска општина
Доња Буковица
Горња Буковица
Горња Љубовиђа
Горња Оровица
Доње Кошље II
Горње Кошље
Грчић
Грачаница
Доња Буковица
Доња Љубовиђа
Доња Оровица
Дрлаче
Лоњин
Леовић
Љубовија
Горња Оровица
Доња Буковица
Постење
Рујевац
Савковић
Селанац
Соколац
Торник
Узовница
Горња Буковица
Црнча

Берловине
Врхпоље
Горња Љубовиђа
Горња Оровица
Горња Трешњица
Горње Кошље
Грчић
Грачаница
Дубоко
Доња Љубовиђа
Доња Оровица
Дрлаче
Лоњин
Леовић
Љубовија
Оровичка Планина
Поднемић
Постење
Рујевац
Савковић
Селанац
Соколац
Торник
Узовница
Цапарић
Црнча

(Члан 3. Статута општине Љубовија, ''Сл. лист општине Љубовија'' број 6/08 и 9/17).
Општина има својство правног лица. Седиште Општине је у Љубовији, улица
Војводе Мишића бр. 45. (Члан 4. Статута општине Љубовија ,''Сл. лист општине
Љубовија'' број 6/08 и 9/17).
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Органи Општине и имају печат. Печат је округлог облика са исписаним текстом:
Република Србија, Општина Љубовија, назив органа исписан на српском језику,
ћириличним писмом и грбом Републике Србије у средини. (Члан 8. Статута општине
Љубовија ,''Сл. лист општине Љубовија'' број 6/08 и 9/17).
Застава и грб Општине могу се истицати само уз државне симболе. У службеним
просторијама органа Општине истичу се само државни симболи и грб и застава
Општине. (Члан 7. Статута општине Љубовија ,''Сл. лист општине Љубовија'' број 6/08
и 9/17).
Општина има Дан општине, што се уређује посебном одлуком Скупштине
општине. (Члан 9. Статута општине Љубовија ,''Сл. лист општине Љубовија'' број 6/08 и
9/17).
За Дан општине Љубовија проглашен је 3. јун (''Сл. лист општине Љубовија''
број: 5/2010)

2.2 Органи општине
У складу са Законом, органи општине Љубовија су: Скупштина општине,
председник Општине, Општинско веће и Општинска управа.
(Члан 28. Статута општине Љубовија, ''Сл. лист општине Љубовија'' број 6/08 и 9/17).
Рад органа Општине је јаван.
Јавност рада по правилу обезбеђује се:
1. путем издавања билтена, информатора, сарадњом са медијима, презентовањем
одлука и других аката јавности и постављањем интернет презентације;
2. организовањем јавних расправа у складу са Законом, овим статутом и одлукама
органа Општине;
3. и у другим случајевима утврђеним овим статутом и другим актима органа
Општине.
(Члан 12. Статута општине Љубовија, ''Сл. лист општине Љубовија'' број 6/08 и 9/17).

• Скупштина општине
Скупштина општине је највиши орган Општине који врши основне
функције локалне власти, утврђене Уставом, законом и статутом.
(Члан 30. Статута општине Љубовија, ''Сл. лист општине Љубовија'' број 6/08 и 9/17).
Скупштину општине чине одборници које бирају грађани на непосредним
изборима, тајним гласањем, у складу са законом и статутом.
(Члан 31. Статута општине Љубовија, ''Сл. лист општине Љубовија'' број 6/08 и 9/17).
Скупштина општине Љубовија има 35 одборника. Одборници се бирају на
четири године.
(Члан 34. и 35. Статута општине Љубовија, ''Сл. лист општине Љубовија'' број 6/08 и
9/17).
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• Послови Скупштине општине
Скупштина општине, у складу са законом:
1) доноси Статут општине и пословник Скупштине општине;
2) доноси буџет и усваја завршни рачун буџета;
3) утврђује стопе изворних прихода Општине, као и начин и мерила за одређивање
висине локалних такси и накнада;
4) подноси иницијативу за покретање поступка оснивања, укидања или промене
територије Општине;
5) доноси програм развоја Општине и појединих делатности;
6) доноси просторни план и урбанистичке планове и уређује коришћење грађевинског
земљишта;
7) доноси прописе и друге опште акте;
8) расписује општински референдум и референдум на делу територије Општине,
изјашњава се о предлозима садржаним у грађанској иницијативи и утврђује предлог
одлуке о самодоприносу;
9) оснива службе, јавна предузећа, установе и организације, утврђене Статутом
општине и врши надзор над њиховим радом;
10) именује и разрешава председника и чланове надзорног одбора јавних предузећа
чији је оснивач општина, доноси одлуку о спровођењу јавног конкурса за именовање
директора јавног предузећа, именује и разрешава директора јавног предузећа и даје
сагласност на њихове статуте, у складу са законом;
10а) именује и разрешава чланове управног и надзорног одбора установа, по
спроведеном конкурсу именује и разрешава директоре установа, организација и служби
чији је оснивач општина, ако законом није другачије регулисано и даје сагласност на
њихове статуте, у складу са законом;
11) бира и разрешава председника Скупштине и заменика председника Скупштине;
12) поставља и разрешава секретара Скупштине;
13) бира и разрешава председника Општине и, на предлог председника Општине, бира
заменика председника Општине и чланове Општинског већа;
14) утврђује општинске таксе и друге локалне приходе који Општини припадају по
закону;
15) доноси акт о јавном задуживању Општине, у складу са законом којим се уређује
јавни дуг;
16) прописује радно време угоститељских, трговинских и занатских објеката;
17) даје мишљење о републичком, покрајинском и регионалном просторном плану;
18) оснива стална и повремена радна тела за разматрање питања из њене надлежности;
19) даје мишљење о законима којима се уређују питања од интереса за локалну
самоуправу;
20) разматра извештај о раду и даје сагласност на програм рада корисника буџета;
21) одлучује о сарадњи и удруживању са градовима и општинама, удружењима,
невладиним организацијама;
22) информише јавност о свом раду;
23) покреће поступак за оцену уставности и законитости закона или другог општег акта
Републике Србије којим се повређује право на локалну самоуправу;
24) даје сагласност на употребу имена, грба и другог обележја Општине;
25) разматра и усваја годишње извештаје о раду јавних предузећа, установа и других
јавих служби чији је оснивач или већински власник општина;
26) разматра годишњи извештај заштитника грађана о остваривању људских и
мањинских права у Општини;
27) усваја етички кодекс понашања функционера (у даљем тексту: етички кодекс);
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28) доноси мере и усваја препоруке за унапређење људских и мањинских права;
28) обавља и друге послове утврђене законом и овим статутом.
(Члан 41. Статута општине Љубовија, ''Сл. лист општине Љубовија'' број: 6/08 и 9/17).
Седницу Скупштине општине сазива председник Скупштине, по потреби, а
најмање једном у три месеца.
Председник Скупштине је дужан да седницу закаже на захтев председника
Општине, Општинског већа или једне трећине одборника, у року од седам дана од дана
подношења захтева, тако да дан одржавања седнице буде најкасније у року од 15 дана
од дана подношења захтева.
Ако председник Скупштине не закаже седницу у року из става 2. овог члана,
седницу може заказати подносилац захтева, а председава одборник кога одреди
подносилац захтева.
Председник Скупштине може одложити седницу коју је сазвао само у случају
када не постоји кворум потребан за рад, а у другим случајевима о одлагању седнице
одлучује Скупштина.
(Члан 43. Статута општине Љубовија, ''Сл. лист општине Љубовија'' број 6/08 и 9/17).

• Радна тела
Скупштина општине оснива стална и повремена радна тела за разматрање
питања из њене надлежности.
Радна тела дају мишљење на предлоге прописа и одлука које доноси Скупштина
општине и обављају друге послове утврђене овим статутом и пословником Скупштине
општине.
(Члан 45. Статута општине Љубовија, ''Сл. лист општине Љубовија'' број 6/08 и 9/17).
Стална и повремена радна тела Скупштине општине Љубовија:
Ред
.
бр.
1.
2.
3.

Комисија
Комисија за статут и
прописе
Комисија за
административно-мандатна
питања
Комисија за представке и
притужбе

Број
чланова /
заменика

Председник

Заменик
председника

5

Саша Миливојевић

Светлана Павловић

3

Иван Игњатовић

Раде Игњатовић

3

Нада Беатовић

Томислав Живановић

4.

Општинска изборна
комисија

9/9

Владимир Петровић

Љубиша Живковић

5.

Комисија за избор и
именовања

5

Стеван Миловановић

Слађан Мијатовић

6.

Одбор за развој
пољопривреде и туризма

5

Милисав Вићентић

Стјепан Ранковић

(Члан 46. Статута општине Љубовија, ''Сл. лист општине Љубовија'' број: 6/08 и 9/17).
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 Председник скупштине општине
Горан Јосиповић,
Предузетник из Љубовије
Члан Заједно за Љубовију-Заједно за Србију- Горан Јосиповић-Гиго
Тел : + 381 15 561-411, 562-455
Моб. Тел. 064/8074914

***
Скупштина општине има председника Скупштине.
Председник Скупштине организује рад Скупштине општине, сазива и
председава њеним седницама, остварује сарадњу са председником Општине и
Општинским већем, стара се о остваривању јавности рада, потписује акта која
Скупштина општине доноси и обавља друге послове утврђене овим статутом и
пословником Скупштине општине.
(Члан 59. Статута општине Љубовија, ''Сл. лист општине Љубовија'' број 6/08 и 9/17).
Председник Скупштине се бира из реда одборника, на предлог најмање трећине
одборника, на време од четири године, тајним гласањем, већином гласова од укупног
броја одборника Скупштине општине.
Одборник може да учествује у предлагању само једног кандидата.
(Члан 60. Статута општине Љубовија, ''Сл. лист општине Љубовија'' број 6/08 и 9/17).

 Заменик председника скупштине општине
Милан Тофиловић,
дипл. правник из Љубовије
Члан СНС
Тел : + 381 561-411, 562-455
Моб. тел. 064/3804423

***
Председник Скупштине има заменика који га замењује у случају његове одсутности и
спречености да обавља своју дужност.
Заменик председника Скупштине бира се и разрешава на исти начин као и
председник Скупштине.
(Члан 62. Статута општине Љубовија, ''Сл. лист општине Љубовија'' број 6/08 и 9/17)

 Секретар скупштине општине
Милорад Јовановић
дипл. правник из Љубовије
Члан СНС
Тел : + 381 15 561-441, локал 105
Fax : + 381 15 562-870
Моб. тел. 065/8074455

***
Скупштина општине има секретара који се стара о обављању стручних послова у
вези са сазивањем и одржавањем седница Скупштине и њених радних тела и руководи
административним пословима везаним за њихов рад.
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Секретар Скупштине се поставља на четири године, на предлог председника
Скупштине, и може бити поново постављен.
За секретара Скупштине општине може бити постављено лице са завршеним
правним факултетом, положеним стручним испитом за рад у органима управе и радним
искуством од најмање три године.
Скупштина општине може, на образложен предлог председника Скупштине
општине, разрешити секретара и пре истека мандата.
(Члан 63. Статута општине Љубовија, ''Сл. лист општине Љубовија'' број 6/08 и 9/17).

 Општински јавни правобранилац
Радмила Тријић
дипл. правник из Љубовије
Тел : + 381 15 561-441, локал 104
Fax : + 381 15 562-870
Послови и задаци овог органа утврђени су Законом о јавном правобранилаштву
(,,Сл. гласник РС“, број 43/91) и општинском Одлуком о јавном правобранилаштву број
06-40/15-02 од 27.02.2015. године (''Сл. лист општине Љубовија'' број: 1/15) и односе се
на правну заштиту имовинских права и интереса општине Љубовија, њених органа и
других правних лица чије финансирање се врши из буџета општине или других
средстава општине.
У вршењу функција заштите имовинских права општине и њених органа, јавно
правобранилаштво има положај законског заступника пред судовима и другим
органима где се воде поступци у којима општина има положај странке. Пре покретања
парничног или неког другог поступка, јавно правобранилаштво предузима мере у циљу
споразумног решавања насталих спорних односа. Такође, правно или физичко лице
које има намеру да покрене поступак против лица чије интересе штити јавно
правобранилаштво може се обратити овом органу са предлогом за споразумно
решавање спорних односа а у циљу избегавања скупих судских спорова.
Према Одлуци о јавном правобранилаштву, функцију општинског јавног
правобранилаштва врши Општински јавни правобранилац. Јавног правобраниоца
именује Скупштина општине који ову функцију врши као сталну.

 Одборници скупштине општине
Скупштина општине има 35 одборника.
Одборници се бирају на четири године.
Одборнику почиње и престаје одборнички мандат под условима и на начин
утврђен законом.
(Члан 34 и 35. Статута општине Љубовија, ''Сл. лист општине Љубовија'' број:6/08 и
9/17).
Изабрани одборници полажу заклетву која гласи: „Заклињем се да ћу се у раду
Скупштине општине Љубовија придржавати Устава, Закона и Статута општине
Љубовија, и да ћу часно и непристрасно вршити дужност одборника, руководећи
се интересима грађана.''
(Члан 36. Статута општине Љубовија, ''Сл. лист општине Љубовија '' број 6/08 и 9/17).
Одборник не може бити запослени у Општинској управи и лице које именује,
односно поставља Скупштина општине у органима Општине, предузећима и
установама чији је оснивач.
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Ако запослени у Општинској управи буде изабран за одборника, права и обавезе
по основу рада мирују му док траје његов одборнички мандат.
Даном потврђивања одборничког мандата лицима која је именовала, односно
поставила Скупштина општине престаје функција на коју су именована, односно
постављена.
(Члан 37. Статута општине Љубовија, ''Сл. лист општине Љубовија '' број 6/08 и 9/17).
Одборник не може бити позван на кривичну одговорност, притворен или
кажњен због изнетог мишљења или давања гласа на седници Скупштине општине и
радних тела.
(Члан 38. Статута општине Љубовија, ''Сл. лист општине Љубовија '' број 6/08 и 9/17).
Право је и дужност одборника да учествује у раду Скупштине општине и њених
радних тела, предлаже Скупштини општине расправу о одређеним питањима, подноси
предлоге одлука и других аката из надлежности Скупштине општине и даје амандмане
на предлоге прописа, поставља питања везана за рад органа Општине и учествује у
другим активностима Скупштине општине.
Право је одборника да буде редовно обавештаван о питањима од утицаја на
вршење одборничке дужности, да од органа и служби тражи податке који су му
потребни за рад, као и стручну помоћ у припремању предлога за Скупштину општине.
Права и дужности одборника ближе се одређују пословником Скупштине
општине.
(Члан 39. Статута општине Љубовија, ''Сл. лист општине Љубовија '' број: 6/08 и 9/17).
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Списак одборника Скупштине општине Љубовија
Редни
број

Име и презиме
одборника

Место

Странка

1.

Антић Гордана

Узовница

Покрет заједно за праведну Љубовију-Милован
Ковачевић- Владимир Јаковљев-Раде ИгњатовићАлександар Ђукић

2.
3.
4.

Арсић Драгана
Богдановић Никодин
Васић Небојша

5

Весић Драган

Љубовија
Лоњин
Љубовија
Љубовија

6.
7.
8.

Вићентић Видосава
Гајић Миодраг
Гачић Слободан

9.

Дамњановић Милош

10.
11.

Ђокић Зорица
Живковић Горан

Лукића Брдо

12.

Игњатовић Раде

Љубовија

13.
14.
15.

Јањић Љубинко
Јовановић Јелена
Јовановић Рада

Љубовија
Доња Љубовиђа
Доња Љубовиђа
Љубовија
Љубовија

СНС
СПС
СПС
Заједно за Љубовију-Заједно за Србију- Горан
Јосиповић-Гиго

СНС
СПС
СНС
Покрет заједно за праведну Љубовију-Милован
Ковачевић- Владимир Јаковљев-Раде ИгњатовићАлександар Ђукић

СНС
СПС
Покрет заједно за праведну Љубовију-Милован
Ковачевић- Владимир Јаковљев-Раде ИгњатовићАлександар Ђукић

СПС
СПС

16.

Јосиповић Горан

Торник
Лоњин
Љубовија
Љубовија

17.

Кнежевић Јовица

Врхпоље

СНС

СНС
Заједно за Љубовију-Заједно за Србију- Горан
Јосиповић-Гиго

18.

Лазић Жељко

Доња Љубовиђа

Покрет заједно за праведну Љубовију-Милован
Ковачевић- Владимир Јаковљев-Раде ИгњатовићАлександар Ђукић

19.
20.
21.
22.

Лукић Горан
Марковић Предраг
Марковић Ратко
Мићић Мирослав

Узовница
Грабовица
Црнча
Љубовија

СПС
СНС
СНС
СПС

23.

Недељковић Нина

Доња Љубовиђа

Покрет заједно за праведну Љубовију-Милован
Ковачевић- Владимир Јаковљев-Раде ИгњатовићАлександар Ђукић

24.
25.
26.
27.
28.
29.

Павловић Никола
Пантић Велимир
Перић Срето
Полић Милун
Радосављевић Милорад
Реновчевић Александар

30.

Стојановић Драган

Љубовија
Љубовија
Љубовија
Узовница
Доња Оровица
Љубовија
Љубовија

31.
32.
33.

Томић Зоран
Тофиловић Милан
Цакић Александра

Љубовија
Љубовија
Љубовија

СПС
СНС
СПС

34.

Цветковић Радојица

Стара Љубовија

Заједно за Љубовију-Заједно за Србију- Горан
Јосиповић-Гиго
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СНС
СПС
СРС
СНС
СПС
СРС
Покрет заједно за праведну Љубовију-Милован
Ковачевић- Владимир Јаковљев-Раде ИгњатовићАлександар Ђукић
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 Председник општине
Милован Ковачевић,

Предузетник из Горње Љубовиђе
Члан Покрета заједно за праведну Љубовију-Милован Ковачевић- Владимир ЈаковљевРаде Игњатовић- Александар Ђукић
Тел : + 381 15 561-940, 561-411
Моб. тел. 064/8074901
Fax : + 381 15 562-870

***
Извршни органи Општине су председник Општине и Општинско веће.
(Члан 65. Статута општине Љубовија, ''Сл. лист општине Љубовија'' број 6/08 и 9/17).
Председника Општине бира Скупштина општине, из реда одборника, на време
од четири године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника
Скупштине општине.
Председник Општине има заменика који га замењује у случају његове
одсутности и спречености да обавља своју дужност.
Председник Скупштине општине предлаже кандидата за председника Општине.
Кандидат за председника Општине предлаже кандидата за заменика председника
Општине из реда одборника кога бира Скупштина општине на исти начин као
председника Општине.
(Члан 66. Статута општине Љубовија, ''Сл. лист општине Љубовија'' број 6/08 и 9/17).
Председник Општине:
1) представља и заступа Општину;
2) предлаже начин решавања питања о којима одлучује Скупштина општине;
3) наредбодавац је за извршење буџета; доноси одлуку о промени у апропријацијама и о
коришћењу средстава текуће буџетске резерве;
4) оснива општинску службу за инспекцију и ревизију коришћења буџетских средстава;
5) даје сагласност на опште акте којима се уређују број и структура запослених у
установама које се финансирају из буџета Општине и на број и структуру запослених и
других лица која се ангажују на остваривању програма или дела програма корисника
буџета Општине;
6 одлучује о прибављању ствари и располагању стварима у јавној својини општине, под
условима прописаним законом;
7) усмерава и усклађује рад Општинске управе;
8) доноси појединачне акте за које је овлашћен законом овим статутом или одлуком
Скупштине општине;
9) информише јавност о свом раду;
10) подноси жалбу Уставном суду Републике Србије ако се појединачним актом или
радњом државног органа или органа Општине онемогућава вршење надлежности
Општине;
11) образује стручна саветодавна радна тела за поједине послове из своје надлежности;
12) врши и друге послове утврђене законом, овим статутом и другим актима Општине.
Председник Општине је одговоран за благовремено достављање података, списа и
исправа, када то захтева надлежни орган Републике који врши надзор над радом и
актима извршних органа Општине и Општинске управе.
(Члан 68. Статута општине Љубовија, ''Сл. лист општине Љубовија'' број 6/08 и 9/17).
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 Заменик председника општине
Дарко Митровић,
Дипломирани правник из Љубовије
Члан СПС-а
Тел : + 381 15 561 411
Fax : + 381 15 562 870

***
Председника Општине бира Скупштина општине, из реда одборника, на време
од четири године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника
Скупштине општине.
Председник Општине има заменика који га замењује у случају његове
одсутности и спречености да обавља своју дужност.
Председник Скупштине општине предлаже кандидата за председника Општине.
Кандидат за председника Општине предлаже кандидата за заменика председника
Општине из реда одборника кога бира Скупштина општине на исти начин као
председника Општине.
(Члан 66. Статута општине Љубовија, ''Сл. лист општине Љубовија '' број: 6/08 и 9/17).

Општинско веће
Општинско веће чине председник Општине, заменик председника Општине, као
и 9 чланова Општинског већа
(Члан 69. Статута општине Љубовија, ''Сл. лист општине Љубовија '' број: 6/08 и 9/17).
Чланови Општинског већа :
Ред.
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Име и презиме
Милован Ковачевић-председавајући Већа и члан по функцији
Дарко Митровић-члан Већа по функцији
Предраг Бркић- радник из Црнче
Миладин Вуковић- ветеринарски техничар из Врхпоља
Јелена Тешић- предузетник из Љубовије
Радојко Станчић- инж. машинства из Љубовије
Милутин Перић- техничар за физику из Доње Љубовиђе
Раде Самарџић-трговац из Црнче
Љубинко Васић-пензионер из Врхпоља
Митар Петровић-пољопривредник из Оровичке Планине
Миленко Симић-радник из Црнче

Председник Општине је председник Општинског већа.
Чланове Општинског већа бира Скупштина општине, на период од четири
године, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника.
Кандидате за чланове Општинског већа предлаже кандидат за председника
Општине.
(Члан 69. Статута општине Љубовија, ''Сл. лист општине Љубовија'' број 6/08 и 9/17).
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Општинско веће:
1) предлаже Статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси Скупштина;
2) непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине
општине;
3) доноси одлуку о привременом финансирању у случају да Скупштина општине
не донесе буџет пре почетка фискалне године;
4) врши надзор над радом Општинске управе, поништава или укида акте
Општинске управе који нису у сагласности са законом, Статутом и другим
општим актом или одлуком које доноси Скупштина општине;
5) решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана,
предузећа и установа и других организација у управним стварима из
надлежности Општине;
6) стара се о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности
Републике;
7) поставља и разрешава начелника Општинске управе;
8) образује стручна саветодавна радна тела за поједине послове из своје
надлежности;
9) информише јавност о свом раду;
10) доноси пословник о раду на предлог председника Општине;
11) даје сагласност на цене комуналних и других услуга предузећа, установа и
других организација чији је оснивач Скупштина општине Љубовија или којима
је одлуком поверено обављање послова из њене надлежности;
12) врши друге послове које утврди Скупштина општине.
(Члан 71. Статута општине Љубовија, ''Сл. лист општине Љубовија '' број 6/08 и 9/17)

2.3. Службе општине Љубовија
 Општинска управа
Послови Општинске управе
Општинска управа:
1) Припрема прописе и друге акте које доноси Скупштина општине, председник
Општине и Општинско веће;
2) извршава одлуке и друге акте Скупштине општине, председника Општине и
Општинског већа;
3) решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана,
предузећа, установа и других организација у управним стварима из надлежности
Општине;
4) обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих
аката Скупштине општине;
5) извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено Општини;
6) обавља стручне и друге послове које утврди Скупштина општине, председник
Општине и Општинско веће;
7) доставља извештај о свом раду на извршењу послова из надлежности Општине и
поверених послова, председнику Општине, Општинском већу и Скупштини
општине по потреби, а најмање једном годишње.
(Члан 83. Статута општине Љубовија, ''Сл. лист општине Љубовија '' број 6/08 и 9/17).
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Општинска управа поступа према правилима струке, непристрасно и политички
неутрално и дужна је да сваком омогући једнаку правну заштиту у остваривању права,
обавеза и правних интереса.
Општинска управа дужна је да грађанима омогући брзо и делотворно
остваривање њихових права и правних интереса.
Општинска управа дужна је да грађанима даје потребне податке и обавештења и
пружа правну помоћ.
Општинска управа дужна је да сарађује са грађанима и да поштује личност и
достојанство грађана.
(Члан 84. Статута општине Љубовија, ''Сл. лист општине Љубовија '' број 6/08 и 9/17).

 Начелник Општинске управе
Мирослав Ненадовић
Дипл. правник из Љубовије
Тел : + 381 15 561-940
Fax : + 381 15 562-870

***
Општинском управом као јединственом службом руководи начелник.
За начелника Општинске управе може бити постављено лице које има
завршен правни факултет, положен испит за рад у органима државне управе и најмање
пет година радног искуства у струци.
(Члан 86. Статута општине Љубовија, ''Сл. лист општине Љубовија '' број: 6/08 и 9/17).
Општинска управа образује се као јединствен орган.
У Општинској управи образују се организационе јединице за вршење сродних,
управних, стручних и других послова.
(Члан 85. Статута општине Љубовија, ''Сл. лист општине Љубовија '' број 6/08 и 9/17).
Начелника Општинске управе поставља Општинско веће, на основу јавног
огласа, на пет година. (Члан 87. Статута општине Љубовија, ''Сл. лист општине
Љубовија '' број: 6/08 ).
Начелник Општинске управе:
Представља Општинску управу и организује њен рад,
Обезбеђује законито и ефикасно обављање послова Општинске управе,
Одлучује о правима, дужностима и одговорностима запослених,
Доноси Правилник о унутрашњој организацији и систематизаији радних места у
Општинској управи уз сагласност Општинског већа,
5. Распоређује руководиоце организационих јединица у управи,
6. Стара се о обезбеђењу услова рада и међусобној сарадњи органа управе са
органима Републике, предузећима и установама.
7. Решава сукоб надлежности између одсека.
1.
2.
3.
4.

( Члан 17. Одлуке о Општинској управи општине Љубовија, "Службени лист општине
Љубовија ", бр. 6/2009)
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У Општинској управи се образују Одсеци као организационе јединице за обављање
сродних управних, стручних и других послова и то:
1. Одсек за привреду и финансије и пореске послове
( шеф рачуноводства је Весна Ракић, телефон 015/562-871, локал 23 )
2. Одсек за општу управу, друштвене делатности и заједничке послове
(тренутно нема шефа одсека )
3. Одсек за испекцијске послове
(тренутно нема шефа одсека)
У оквиру организационих јединица могу се образовати унутрашње
организационе јединице и то: биро, рачуноводство, канцеларија, група, служба и сл.
(Члан 10. Одлуке о Општинској управи општине Љубовија, "Службени лист општине
Љубовија ", бр. 6/2009)
Одсек за привреду и финансије обавља послове из чл. 3. ове Одлуке на основу
Закона и других прописа, који се односе на: пољопривреду, шумарство, водопривреду,
туризам, угоститељство, трговину, занатство, саобраћај, робне резевре, подршку
локалном економском развоју, издавање радних књижица и вођење одговарајућег
регистра, инвестиционе послове у чијем финансирању учествује општина, урбанизам,
просторно планирање, изградњу објеката, доношење просторног плана Општине и
урбанистичких планова, сарадњу са Комисијом за планове, послове геометара,
издавање аката о урбанистичким условима и извода из урбанистичких планова,
потврђивање урбанистичких пројеката, издавање употребне дозволе, стамбене послове,
уређење, развој и обављање комуналних делатности, праћење остваривања основних
комуналних функција, снадбевање водом, одвођење отпадних вода, чишћење јавних
површина, јавна расвета, саобраћај, праћење реализације програма јавних предузећа,
одређивање назива улица и одређивање кућних бројева, мере заштите ваздуха, заштите
земљишта, заштите шума, заштите вода, заштите биљног и животињског света,
природних добара, заштите од буке и јонизирајућег зрачења, држање у заштиту
животиња, имовинско правне послове, поступак давања у закуп грађевинског
земљишта, заштита, очување и евидентирање непокретности општине, управљање,
коришћење и располагање непокретностима општине, промет земљишта и зграда,
поступак враћања земље, припрему и реализацију буџета и завршног рачуна општине,
директних и индиректиних буџетских корисника, контролу остваривања јавних
прихода и јавних расхода буџета, организацију финансијских, књиговодствених и
рачуноводствених послова, материјално-финансијског пословања, ликвидатуре,
статистике, обрачунске послове, књижења вредности средстава, имовине општине и
општинских органа, послове трезора, финансијско пословање месних заједница,
утврђивање и наплата самодоприноса, накнаде и таксе у складу са Законом и одлукама
Скупштине општине, послове интерне ревизије прописане Законом о буџетском
систему.
(Члан 11. Одлуке о Општинској управи општине Љубовија, "Службени лист општине
Љубовија ", бр. 6/2009)
Одсек за општу управу и друштвене делатности и заједничке послове,
обавља послове из чл. 3 ове Одлуке, на основу Закона и других прописа, који се односе
на: спровођење прописа о локалној самоуправи и унапређење организације рада
Општинске управе, прати законитост, ефикасност и ажурност рада Општинске управе,
пружање правне помоћи грађанима, послове писарнице, вођење бирачког списка
општине Љубовија, вођење матичних књига, издавање уверења и потврда на основу
података о којима се не води службена евиденција када је доказивање тих чињеница
прописано Законом, лични статус грађанa, оверу потписа, преписа и рукописа,
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спровођење избора и референдума, сарадању са месним заједницама, јавним
предузећима, установама и организацијама, које је основала Скупштина општине
Љубовија, јавне набавке, нормативно-правне послове, послове администратора сервера
и локалне мреже, послове одржавања зграде, возача, одржавања моторних возила,
курирске послове, послове умножавања материјала, одржавање чистоће службених
просторија и послове пријавнице, јавно информисање од локалног значаја, стручне,
административне послове за потребе Скупштине општине и њених радних тела,
Председника општине и Општинског већа, послове основног и средњег образовања,
предшколског васпистања и образовања, културе, спорта и физичке културе, дечије,
социјалне и инвалидско-борачке заштите, примарне здравствене заштите, заштите
културних добара, послове повереништва Комесаријата за избеглице, набавке, пријема
и издавања робе за потребе Општинске управе, потребе Скупштине, Општинског већа,
јавног правобранилаштва, заменика Председника и Председника општине, послове
безбедности и здравља на раду, лични статус грађана, издавање уверења, извода,
склапање брака, састављање смртовница, оверу преписа потписа и рукописа, бирачке
спискове, издавање уверења о чињеницама о којима се не води евиденција код
Општинске управе када је доказивање тих чињеница прописано Законом, друге послове
утврђене Законом и све друге послове који нису у делокругу другог Одсека.
(Члан 12. Одлуке о Општинској управи општине Љубовија, "Службени лист општине
Љубовија ", бр. 6/2009)
У оквиру одсека за општу управу, друштвене делатности и заједничке послове,
одређено је матично подручје Љубовија које чине насељена места: Љубовија, Лоњин,
Узовница, Читлук, Црнча, Селанац, Грачаница, Соколац, Постење, Рујевац, Поднемић,
Дубоко, Берловине, Доња Љубовиђа, Горња Љубовиђа, Доња Оровица, Горња Оровица,
Оровичка Планина, Торник, Савковић, Горње Кошље, Врхпоље, Дрлаче, Горња
Трешњица, Грчић, Цапарић и Леовић. (Одлука о матичним подручјима на територији
општине Љубовија, број:06-545/2016-03)
Одсек за испекцијске послове врши послове из члана 3. ове Одлуке, на основу
Закона и других прописа који се односе на послове инспекцијске контроле и надзор над
извршењем прописа и других општих аката из надлежности Општине: грађевинске,
комуналне, саобраћајне, просветне и инспекције заштите животне средине, У овом
Одсеку, обављају се и други послови у складу са Законом, Статутом општине и овом
Одлуком.
(Члан 13. Одлуке о Општинској управи општине Љубовија, "Службени лист општине
Љубовија ", бр. 6/2009)
Као поверене послове из оквира права и дужности Репубике у делокругу рада
Одсека за испекцијске послове обезбеђује се инспекцијска контрола и надзор над
извршењем законских прописа из области:
1. Промет робе и услуга,
2. Пољопривреде,
3. Водопривреде,
4. и других делатности у складу са Законом.
(Члан 14. Одлуке о Општинској управи општине Љубовија, "Службени лист општине
Љубовија ", бр. 6/2009)
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ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

ОПШТИНСКА УПРАВАНАЧЕЛНИК

ОДСЕК ЗА ПРИВРЕДУ И
ФИНАНСИЈЕ

Рачуноводство

ЛПА- порези
Пољопривреда,
урбанизам,
имовинскоправна служба,
предузећа,
инвалидско
планирање

ОДСЕК ЗА ОПШТУ УПРАВУ И
ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Скупштински
послови, Већа,
комисије (дечија
и борачка
заштита,
матична служба,
достава,
економат),
персонална
служба

ОДСЕК ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ
ПОСЛОВЕ
Просвета
Саобраћај
Грађевинарство
Комунални
инспектор
Екологија

Сл. 1. Организацона шема општине Љубовија

ПРЕГЛЕД СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА
У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ
Назив радних места са бројем извршилаца и условима за обављање послова
одређени су овим Правилником и то:
_______________________________________________________________________
Редни
број
Назив радног места
Број
Услови за обављање
извршилаца послова
_______________________________________________________________________
1
2
3
4
______________________________________________________________________
1.

Начелник Општинске управе

1

ВСС Правни факултет,
5 година радног искуства,
положен испит за рад у
органима државне управе,
познавање рада на рачунару

2.

Секретар Скупштине општине

1

ВСС Правни факултет,
3 године радног искуства,
положен испит за рад у
органима државне управе,
познавање рада на рачунару

3.

Помоћник председника
Општине

1

ВСС-одговарајућег смера,
познавање рада на рачунару

Помоћник председника
Општине за рударство

1

ВСС-одговарајућег смера,
познавање рада на рачунару

5.

Шеф Одсека

3

ВСС-Правни,економски,
факултет,положен стручни
испит, 3 године радног
искуства,
познавање рада на рачунару

6.

Сарадник за заштиту и
унапређење екологије

1

ВСС/ВШС техничког смера,
биолог, положен стручни
испит, 1 год. радног
искуства,
познавање рада на рачунару

Сарадник за програме развоја
пољопривреде и воћарства

1

ВСС пољоприв.факултет,
шумарски,технолошки
положен стручни испит, 1
година радног искуства,
познавање рада на рачунару

4.

7.

Иформатор о раду органа општине Љубовија и Општинске управе општине Љубовија

8.

Сарадник за пољопривреду,
шумарство,водопривреду
ветеринарство,лов и риболов

1 ВСС пољоприв.факултет,
положен стручни испит,
1 год.радног искуства,
познавање рада на рачунару

9.

Сарадник за привреду и јавне
приходе, програме развоја,
робних резерви и цена

1

ВСС економски факултет,
положен стручни испит,
1 год.радног искуства,
познавање рада на рачунару

10.

Шеф рачуноводства и трезора

1

ВШС/ССС економског
смера, положен стручни
испит, 3 год. радног
искуства,
познавање рада на рачунару

11.

Сарадник за трезор

1

ВСС економски факултет
положен стручни испит,
1 год.радног искуства,
познавање рада на рачунару

12.

Администратор сервера
и локалне мреже

1

ССС,електротехничког
смера,положен стручни
испит, 1 година радног
искуства,
познавање рада на рачунару

13.

Порески контролор

1

ВСС економског смера,
положен стручни испит,
најмање 3 год. радног
искуства,
познавање рада на рачунару

14.

Сарадник за пријем пријава
и утврђивање локалних
пореских обавеза

15.

Референт контиста билансиста

1

ССС економског смера,
положен стручни испит,
1 год. радног искуства,
познавање рада на рачунару

16.

Референт финансијски књиговођа

1

ССС економског смера,
положен стручни испит,
1 год. радног искуства,
познавање рада на рачунару

17.

Референт за благајничке послове
послове обрачуна зарада

1

ССС економског смера,
1 год.радног искуства,
положен стручни испит,

2 ВШС економског смера,
положен стручни испит,
1 год.радног искуства,
познавање рада на рачунару

20

Иформатор о раду органа општине Љубовија и Општинске управе општине Љубовија

познавање рада на рачунару
18.

Референт за послове ликвидатуре у
области борачке и инвалидске
заштите и наплате извршења
локалних јавних прихода

1

ССС економског смера,
положен стручни испит,
1 год.радног искуства,
познавање рада на рачунару

19.

Сарадник за имовинско-правне
послове, стамбене послове и
послове урбанизма

1

ВСС правник, положен
стручни испит, 1 год.
радног искуства,
познавање рада на рачунару

20.

Сарадник за имовинско-правне
послове

1

ВШ правног смера,
положен стручни испит,
1 год.радног искуства,
познавање рада на рачунару

21.

Сарадник за урбанизам и
грађевинарство

1

ВШ грађевинског смера,
положен стручни испит,
1 год. радног искуства,
познавање рада на рачунару

22.

Сарадник за приватно
предузетништво,угоститељство
туризам и саобраћај

1

ВСС- ФОН или правног
смера,положен стручни
испит, 1 год.радног
искуства,
познавање рада на рачунару

23.

Референт за урбанистичкотехничке послове и послове
планирања

1

ССС грађевинског смера,
положен стручни испит,
1 год.радног искуства,
познавање рада на рачунару

24.

Грађевински инспектор

1

ВСС/ВШ грађ.смера,
положен стручни испит,
3 год.радног искуства,
познавање рада на рачунару

25.

Саобраћајни инспектор

1

ВСС саобраћајни факултет,
положен стручни испит,
3 год.радног искуства,
познавање рада на рачунару

26.

Просветни инспектор

1

ВСС просв.смера,правног,
положен стручни испит,
3 год.рад.искуства,
познавање рада на рачунару

27.

Комунални инспектор

1

ВСС пољопривредни
факултет, положен стручни
испит,

21

Иформатор о раду органа општине Љубовија и Општинске управе општине Љубовија

3 год.рад.искуства,
познавање рада на рачунару
28.

Инспектор заштите животне
средине

1

ВСС природног или
техничког смера,положен
стручни испит,
3 год. радног искуства,
познавање рада на рачунару

29.

Комунални контролор
и контролор животне
средине

1

ССС, хемијске,прехрамбене,
гимназије,
положен стручни испит,
1 год.радног искуства,
познавање рада на рачунару

30.

Буџетски инспектор

1

ВСС економски факултет,
положен стручни испит,
3 год.радног искуства,
познавање рада на рачунару

1

ВСС економског смера,
положен стручни испит,
3 године радног искуства на
финансијским пословима,
познавање рада на рачунару

30.А. Интерни ревизор
.

31.

Сарадник за нормативне послове

1

ВСС правни факултет,
положен стручни испит,
3 год.радног искуства,
познавање рада на рачунару

32.

Сарадник за послове личног
статуса грађана

1

ВШС правног,ек.смера,
положен стручни испит,
1 год.радног искуства,
познавање рада на рачунару

33.

Матичар-референт за матично
подручје Љубовија

1

ССС правног смера,
положен стручни испит,
1 год.радног искуства,
познавање рада на рачунару

34.

Матичар-референт месне
канцеларије

7

ССС правног смера,
положен стручни испит,
1 год.радног искуства,
познавање рада на рачунару

35.

Референт за бирачке спискове
и матичне књиге

1

ССС правног или
економског смера,
гимназија, положен
стручни испит,
1 год.радног искуства,

22

Иформатор о раду органа општине Љубовија и Општинске управе општине Љубовија

познавање рада на рачунару
36.

Референт за послове писарнице

1

ССС гимназија, правног
смера, положен стручни
испит,
1 год.радног искуства,
познавање рада на рачунару

37.

Сарадник за послове правне
помоћи грађанима, јавним
предузећима, установама и
организацијама

1

ВСС правни факултет,
правосудни испит положен,
3 год.радног искуства,
познавање рада на рачунару

38.

Сарадник за дечију и борачку
заштиту

1

ВШС правног смера,
положен стручни испит,
1 год.радног искуства,
познавање рада на рачунару

39.

Сарадник за борачко-инвалидску
заштиту

1

ВШС правног смера,
положен стручни испит,
1 год.радног искуства,
познавање рада на рачунару

40.

Референт за послове додатака
на децу

1

ССС правног смера,
положен стручни испит,
1 год.радног искуства,
познавање рада на рачунару

41.

Референт архиве

1

ССС правног смера,
положен стручни испит,
1 год.радног искуства,
познавање рада на рачунару

42.

Технички секретар

1

ССС друштвеног смера,
положен стручни испит,
1 год.радног искуства,
познавање рада на рачунару

43.

Сарадник за јавне набавке,
припрему пројеката и њихову
презентацију

1

ВСС-правни факултет,
положен стручни испит,
1 год. радног искуства,
познавање рада на рачунару

44.

Сарадник за безбедност на раду
и процену утицаја на рад,
послови помоћи удружењима
грађана

1

ВШС заштита на раду,
положен стручни испит,
1 год.радног искуства,
познавање рада на рачунару

45.

Сарадник за информисање,
протокол, послове Општинског

1

ВСС-правни факултет,
положен стручни испит,

23

Иформатор о раду органа општине Љубовија и Општинске управе општине Љубовија

већа, МЗ, Комисија и радних тела

3 год.радног искуства,
познавање рада на рачунару

46.

Референт за социјална питања,
пружање заштите из материјалног
обезбеђења и персоналне послове

1

ССС-правног смера,
положен стручни испит,
1 год. радног искуства,
познавање рада на рачунару

47.

Стручни сарадник за заштиту
јавне својине

1

ВСС – Правни факултет,
положен стручни испит,
3 год. радног искуства,
познавање рада на рачунару

48.

Дактилографи

2

Основна школадактилографски курс
I класе,
1 год.радног искуства,
познавање рада на рачунару

49.

Референт на умножавању материјала
и експедицији поште

1

Основна школа,
1 год.радног искуства,
посебан услов-инвалидско
лице

50.

Возач

1

ВКВ возач Б и Ц
категорије, 1 год. радног
искуства,

51.

Курир у седишту

2

Основна школа

52.

Курир на терену у месној
канцеларији

3

Основна школа

53.

Ложач – домар

2

КВ радник, положен
испит за рад на парним
котловима, 1 год. радног
искуства

54.

Портир

1

КВ радник

55.

Радник на одржавању чистоће

2

Основна школа, 1 год.
радног искуства

56.

Референт Канцеларије за младе и
спортских клубова

1

ССС – друштвеног смера,
гимназија,правна,економ.
1 год. радног искуства,
положен стручни испит
за рад у државним

24

Иформатор о раду органа општине Љубовија и Општинске управе општине Љубовија

органима, познавање рада на
рачунару
57.

Координатор локалног економског
развоја

1

ВСС грађевинског,правног,
економског смера,
положен стручни испит,
1 година радног искуства,
познавање рада на рачунару

58.

Сарадник за послове
економског развоја

1

ВСС правног,економског
смера,
положен стручни испит,
1 година радног искуства,
познавање рада на рачунару

59.

Сарадник за послове планирања,
припреме за одбрану

1

ВШС правног смера,
положен стручни испит,
1 година радног искуства,
познавање рада на рачунару

Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији Општинске управе
доноси начелник уз сагласност Општинског већа.
(Члан 90. Статута општине Љубовија, ''Сл. лист општине Љубовија '' број: 6/08 ).
Послови Општинске управе општине Љубовија, поред послова начелника
Општинске управе обављају се преко систематизованих радних места са 55 извршиоца.
(Члан 5. Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у
општинској управи општине Љубовија број: 06-125/09-04).
Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у
Општинској управи општине Љубовија, уређује се унутрашња организација Општинске
управе Општине Љубовија, број и структура запослених по организационим
јединицама, укупан број радних места са називом и описом послова за сваког радника
или групу радника, број потребних извршилаца са условима за обављање послова
сваког радног места.

25

У складу са чланом 11. став 2. Закона о одређивању максималног броја запослених у јавном сектору („Сл. гласник РС“, број 68/15
и 81/16) објављујемо податке о броју запослених и ангажованих лица, у Општини Љубовија -Општинској управи општине Љубовија, за
месец сепрембар 2017. године.

Број
запослених:

Неодређено
време

Одређено
време
( чл. 37.
ЗОР)

49

7

Изабрана
лица

Именована
лица

Постављена

2

0

4

лица

Лица запослена
по уговору о
привременим и
повременим
пословима

Лица
ангажована
по уговору
о делу

УКУПНО у
септембру
месецу
2017. године

5

2

69

3. ОПИС ПРАВИЛА У ВЕЗИ СА ЈАВНОШЋУ РАДА
Јавност рада
Рад органа Општине је јаван.
Јавност рада по правилу обезбеђује се:
1. путем издавања билтена, информатора, сарадњом са медијима, презентовањем
одлука и других аката јавности и постављањем интернет презентације;
2. организовањем јавних расправа у складу са законом, овим статутом и одлукама
органа Општине;
3. и у другим случајевима утврђеним овим статутом и другим актима органа
Општине.
(Члан 12. Статута општине Љубовија, ''Сл. лист општине Љубовија '' број: 6/08 и 9/17).

ЈАВНОСТ РАДА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
(Из одлуке о Општинској управи општине Љубовија)
Члан 32.
Општинска управа обезбеђује јавност рада давањем информација преко средстава
јавног информисања, издавањем службених информација, одржавањем конференција
за штампу, обезбеђивањем услова за несметано обавештавање јавности о обављању
послова из делокруга, свим променама које су у вези са организацијом, делокругом
послова, распоредом радног времена и другим променама у организацији и раду
Општинске управе, као и на други начин којим се обезбеђује јавност рада.
У решавању у управним стварима, Општинска управа је дужна да обезбеди јавност
рада у складу са законом.
Члан 33.
Начелник Општинске управе даје информације о раду Општинске управе средствима
јавног информисања, а може овластити и друго лице, у организационим јединицама, да
то чине у име организационе јединице.
О ускраћивању информација или других података из делокруга рада одлучује
начелник Општинске управе.
ЈАВНОСТ РАДА СКУПШТИНЕ
(Из Пословника Скупштине општине Љубовија)
Члан 148
Рад Скупштине Општине и радних тела Скупштине Општине је јаван.
Јавност се може искључити само у случајевима предвиђеним Законом, Статутом и
одредбама овог Пословника.
За јавност Скупштине Општине и њених радних тела одговоран је председник
Скупштине Општине.
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Члан 149.
Јавност рада Скупштине Општине и радних тела Скупштине Општине обезбеђује се
присуством представника средстава јавног информисања седницама Скупштине
Општине и њених радних тела, давањем саопштења за јавност са одржаваних седница о
одржавањем конференција за штампу.
Члан 150.
Скупштина Општине и радна тела Скупштине Општине могу да дају службена
саопштења за штампу и друга средства јавног информисања са одржаних седница.
Текст службеног саопштења саставља надлежна служба, а одобрава га председник
Скупштине Општине, односно председник радног тела
ЈАВНОСТ РАДА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
(Из пословника Општинског већа општине Љубовија)
Јавност рада Већа обезбеђује се нарочито:
- обавештавањем јавности о раду и донетим актима;
- обезбеђивањем услова за изјашњавање грађана о раду Већа;
- учешћем грађана и стручне јавности у поступку припреме и доношења
појединих одлука и других аката чији је предлагач, односно доносилац Веће.
Веће обавештава јавност о и донетим актима и о значајним питањима која разматра,
или ће разматрати-давањем саопштења за јавност преко јавног гласила "Радио
Љубовија", одржавањем конференција за штампу, давањем интервјуа, објављивањем
информација путем интернета и на други погодан начин.
Приликом разматрања важнијих питања, Веће на седници одређује начин на који ће о
томе бити обавештена јавност.
(Члан 47. и 48. Пословника Општинског већа општине Љубовија)
ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОПШТИНИ ЉУБОВИЈА :
-

-

Порески идентификациони број (ПИБ) општине Љубовија: 101302050
Радно време свих општинских служби је 40 часова недељно ( дневно радно
време од 07:00 до 15:00 часова).
Адреса општине: Улица Војводе Мишића број 45, 15320 Љубовија
Електронска адреса општине: opsljub@ptt.rs
Одговорно лице за поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног
значаја је Начелник општинске управе општине Љубовија Мирослав Ненадовић,
контакт телефон 015/561-940
Омогућена је приступачност лицима са посебним потребама. Писарница,
матична служба и канцеларија за послове борачко-инвалидске заштите налазе
се у приземљу што омогућава несметан приступ лицима са посебним потребам.
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4. СПИСАК НАЈЧЕШЋЕ ТРАЖЕНИХ ИНФОРМАЦИЈА ОД ЈАВНОГ
ЗНАЧАЈА
Информација од јавног значаја јесте информација којом располаже орган јавне
власти, настала у раду или у вези са радом органа јавне власти, садржане у одређеном
документу, а односе се на све оно о чему јавност има оправдан интерес да зна.
Захтеви за приступ информацијама од јавног значаја најчешће се подносе писаним
путем и то предајом на писарници општинске управе општине Љубовија или доставом
поштом. Од овако поднетих захтева нема информација које се учестало траже, а
тражени су подаци о средствима из буџета као што су давања за невладине
организације, издвајање средстава за културу, зараде запослених, копија правилника о
раду појединих тела, увид у предмете и друго.

5. ОПИС НАДЛЕЖНОСТИ, ОВЛАШЋЕЊА И ОБАВЕЗА
• Изворни делокруг
Општина врши послове из своје надлежности утврђене Уставом и законом, као и
послове из оквира права и дужности Републике који су јој законом поверени. (Члан 14.
Статута општине Љубовија, ''Сл. лист општине Љубовија број: 06/08 и 9/17).
Општина, у вршењу своје надлежности, преко својих органа, у складу са
Уставом и законом:
1) доноси програме развоја Општине и појединих делатности;
2) доноси просторни план Општине;
3) доноси урбанистичке планове;
4) доноси буџет и усваја завршни рачун;
5) утврђује стопе изворних прихода Општине, као и начин и мерила за одређивање
висине локалних такса и накнада;
6) обезбеђује организационе, материјалне и друге услове за изградњу, одржавање и
функционисање комуналних објеката и за техничко и технолошко јединство система и
уређује и обезбеђује обављање комуналних делатности (снабдевање водом за пиће;
пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода; управљање комуналним
отпадом; градски и приградски превоз путника; управљање гробљима; управљање
јавним паркиралиштима; обезбеђивање јавног осветљења; управљање пијацама;
одржавање улица и путева; одржавање чистоће на површинама јавне намене;
одржавање јавних зелених површина; делатност зоохигијене и др.), оснива јавна
предузећа ради обављања комуналних делатности на својој територији
7) стара се о остваривању јавног интереса у области одрживог развоја становања, води
Регистар стамбених заједница и прописује општа правила кућног реда у стамбеним и
стамбено-пословним зградама;
8) спроводи поступак исељења бесправно усељених лица у станове и заједничке
просторије у стамбеним зградама;
9) доноси програме уређења грађевинског земљишта, уређује и обезбеђује вршење
послова уређења и коришћења грађевинског земљишта и утврђује висину накнаде за
уређивање грађевинског земљишта;
10) доноси планове и програме и спроводи пројекте локалног економског развоја,
стара се о унапређењу општег оквира за привређивање у Општини, промовише
економске потенцијале Општине, иницира усклађивање образовних профила у
школама са потребама привреде, олакшава пословање постојећих привредних субјеката
и подстиче оснивање нових привредних субјеката и отварање нових радних места;
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11) уређује и обезбеђује коришћење пословног простора којим управља, утврђује
висину накнаде за коришћење пословног простора, висину закупнине пословног
простора и врши надзор над коришћењем пословног простора;
12) стара се о заштити животне средине, доноси програме коришћења и заштите
природних вредности и програме заштите животне средине, односно локалне акционе
и санационе планове, у складу са стратешким документима и својим интересима и
специфичностима и утврђује посебну накнаду за заштиту и унапређење животне
средине;
13) уређује и обезбеђује обављање послова који се односе на изградњу, рехабилитацију
и реконструкцију, одржавање, заштиту, коришћење, развој и управљање локалним и
некатегорисаним путевима, као и улицама у насељу;
14) уређује и обезбеђује посебне услове и организацију ауто-такси превоза путника;
15) уређује и обезбеђује организацију превоза у линијској пловидби, који се врши на
територији Општине, и одређује делове обале и воденог простора на којима се могу
градити хидрограђевински објекти и постављати пловни објекти;
16) оснива робне резерве и утврђује њихов обим и структуру, уз сагласност надлежног
министарства, ради задовољавања потреба локалног становништва;
17) оснива установе и организације у области основног образовања, културе, примарне
здравствене заштите, физичке културе, спорта, дечје заштите и туризма, прати и
обезбеђује њихово функционисање;
18) оснива установе у области социјалне заштите, прати и обезбеђује њихово
функционисање, утврђује нормативе и стандарде за обављање делатности установа чији
је оснивач, доноси прописе о правима у социјалној заштити и обавља послове
државног старатеља;
19) организује вршење послова у вези са заштитом културних добара од значаја за
Општину, подстиче развој културног и уметничког стваралаштва, обезбеђује средства
за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области културе од значаја за
Општину и ствара услове за рад музеја и библиотека и других установа културе чији је
оснивач;
20) организује заштиту од елементарних и других већих непогода и заштиту од пожара
и ствара услове за њихово отклањање, односно ублажавање њихових последица;
21) доноси основе заштите, коришћења и уређења пољопривредног земљишта и стара
се о њиховом спровођењу, одређује ерозивна подручја, стара се о коришћењу
пашњака и одлучује о привођењу пашњака другој култури;
22) уређује и утврђује начин коришћења и управљања изворима, јавним бунарима и
чесмама, утврђује водопривредне услове, издаје водопривредне сагласности и
водопривредне дозволе за објекте локалног значаја;
23) стара се и обезбеђује услове за очување, коришћење и унапређење подручја са
природним лековитим својствима;
24) подстиче и стара се о развоју туризма на својој територији и утврђује висину
боравишне таксе;
25) стара се о развоју и унапређењу угоститељства, занатства и трговине, уређује
радно време, места на којима се могу обављати одређене делатности и друге услове за
њихов рад;
26) управља имовином Општине и користи средства у државној својини и стара се о
њиховом очувању и увећању;
27) уређује и организује вршење послова у вези са држањем и заштитом домаћих и
егзотичних животиња;
28) организује вршење послова правне заштите својих права и интереса;
29) образује органе, организације и службе за потребе Општине и уређује њихову
организацију и рад;
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30) ствара услове за унапређивање, остваривање и заштиту људских права;
31) доноси стратегије и усваја посебне мере у циљу отклањања неједнакости и
стварања једнаких могућности остваривања људских и мањинских права, помаже
развој различитих облика самопомоћи и солидарности са лицима са посебним
потребама, као и са лицима која су суштински у неједнаком положају са осталим
грађанима и подстиче активности и пружа помоћ организацијама инвалида и другим
социјално-хуманитарним организацијама на својој територији;
32) подстиче и помаже развој задругарства;
33) организује службу правне помоћи грађанима;
34) стара се о остваривању, заштити и унапређењу људских права и индивидуалних и
колективних права припадника националних мањина и етничких група; стара се о
остваривању, заштити и унапређењу равноправности жена и мушкараца, усваја
стратегије и посебне мере усмерене на стварање једнаких могућности остваривања
права и отклањање неравноправности;
35) стара се о јавном информисању од локалног значаја и обезбеђује услове за јавно
информисање
36) прописује прекршаје за повреде општинских прописа;
37) образује инспекцијске службе и врши инспекцијски надзор над извршењем прописа
и других општих аката из надлежности Општине;
38) уређује организацију и рад мировних већа;
39) уређује и обезбеђује употребу имена, грба и другог обележја Општине;
40) помаже рад организација и удружења грађана;
41) уређује и ствара услове за бригу о младима, доноси и реализује стратегију и
акциони план политике за младе и ствара услове за омладинско организовање, оснива
Савет за младе и Канцеларију за младе
(Члан 15. Статута општине Љубовија, ''Сл. лист општине Љубовија '' број: 06/08 и 9/17).
За остваривање својих права и дужности и за задовољавање потреба локалног
становништва Општина може посебном одлуком Скупштина Општине оснивати:
предузећа, установе и друге организације које врше јавну службу
(Члан 16. Статута општине Љубовија, ''Сл. лист општине Љубовија '' број: 06/08 и 9/17).
Општина може уговором, на начелима конкуренције и јавности, поверити
правном или физичком лицу обављање појединих послова из своје надлежности.
Поверавање послова из става 1. овог члана уређује се одлуком Скупштине општине.
(Члан 21. Статута општине Љубовија, ''Сл. лист општине Љубовија '' број 6/08 и 9/17)

• Финансирање послова општине
За обављање послова Општине утврђених Уставом и законом, као и за обављање
законом поверених послова из оквира права и дужности Републике, Општини
припадају приходи и примања утврђени законом.
Послови Општине финансирају се из изворних и уступљених прихода, трансфера,
примања по основу задуживања и других прихода и примања утврђених законом.
(Члан 23. Статута општине Љубовија, ''Сл. лист општине Љубовија '' број 6/08 и 9/17).
Скупштина доноси буџет Општине за сваку календарску годину, у којем се
исказују сви приходи и примања, задуживања и друге финансијске трансакције,
расходи и други издаци, у складу са Законом.
По истеку године за коју је буџет донет саставља се завршни рачун о извршењу буџета
Општине.
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(Члан 25. Статута општине Љубовија, ''Сл. лист општине Љубовија '' број: 6/08 и 9/17).
За задовољавање потреба грађана у Општини или њеном делу средства се могу
прикупљати самодоприносом.
Скупштина општине утврђује предлог одлуке о самодоприносу већином гласова од
укупног броја одборника.
(Члан 27. Статута општине Љубовија, ''Сл. лист општине Љубовија '' број 6/08 и 9/17)
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6. ОПИС ПОСТУПАЊА У ОКВИРУ НАДЛЕЖНОСТ, ОБАВЕЗА И
ОВЛАШЋЕЊА
Извештај о раду за 2015. годину израђен је и донет у jуну 2016. године. Извештај
о раду за 2016. годину бићен израђен и дат на усвајање на првој следећој седници
Скупштине општине.

7. НАВОЂЕЊЕ ПРОПИСА
1. Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/07, 83/14 и 101/16),
2. Закон о територијалној организацији Републике Србије („Службени гласник РС”,
број 129/07, 18/16),
3. Закон о општем управном поступку („Службени лист СРЈ”, број 33/97 и 31/01и
„Службени гласник РС”, број 18/16),
4. Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник
РС”, број 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10),
5. Закон о буџетском систему („Службени гласник РС" бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010,
101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015- др. закон,
103/2015 и 99/2016),
6. Закон о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС”, број 62/2006,
47/2011, 93/2012, 99/2013- усклађени дин. изн., 125/2014 - усклађени дин. изн., 95/2015 усклађени дин. изн., 83/2016, 91/2016 - усклађени дин. изн., и 104/2016 – др. Закон)
7. Закон о локалним изборима („Службени гласник РС”, број 129/2007, 34/2010 –
oдлука УС и 54/2011),
8. Закон о привредним друштвима („Службени гласник РС”, број 36/2011, 99/2011,
83/2014 – др. закон и 5/2015),
9. Закон о Агенцији за борбу против корупције („Службени гласник РС”, број 97/2008,
53/2010, 66/2011 – одлука УС, 67/2013 - одлука УС, 112/2013 – аутентично тумачење и
8/2015 - одлука УС),
10. Закон о јавним службама („Службени гласник РС”, број 42/91, 71/94, 79/2005 – др.
закон, 81/2005 – испр. др. закона, 83/2005 - испр. др. закона и 83/2014 – др. закон),
11. Закон о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 15/2016),
12. Закон о социјалној заштити („Службени гласник РС”, број 24/2011),
13. Закон о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број
88/2017),
14. Закон о културним добрима („Службени гласник РС”, број 71/94, 52/2011 - др.
Закони и 99/2011 – др. закон),
15. Закон о култури („Службени гласник РС”, број 72/2009, 13/2016 и 30/2016),
16. Закон о планирању и изградњи (“Службени гласник РС”, бр. 72/2009, 81/2009 испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 - одлука
УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014).
16. Закон о раду ("Службени гласник РС" бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013,
75/2014 i 13/2017 – одлука УС).
17. Закон о радним односима у државним органима ("Сл. гласник РС", бр.
48/91,...23/2013)
18. Закон о платама у државним органима и јавним службама ("Сл. гл. РС", бр. 34/01,...
21/2016),
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Акта које доноси СО Љубовија:
-

-

-

Статут општине Љубовија (Сл. лист општине Љубовија бр. 6/2008 и 9/17)
Пословник општинског већа општине Љубовија ( Сл . лист општине
Љубовија бр 9/2012)
Одлука о општинском већу (Сл . лист општине Љубовија бр 7/04)
Пословник Скупштине општине Љубовија ( Сл . лист општине Љубовија
бр 6/08)
Одлука о Општинској управи општине Љубовија (Сл. лист општине
Љубовија бр. 6/2009 и 8/2010)
Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у
општинској управи општине Љубовија
Одлука о буџету општине Љубовија за 2017. годину (Сл. лист општине
Љубовија бр. 16/2016)
Одлука о локалним комуналним таксама на територији општине
Љубовија (Сл. лист општине Љубовија бр. 9/2015)
Одлука о локалним административним таксама (Сл. лист општине
Љубовија бр. 8/2009)
Одлука о боравишној такси (Сл. лист општине Љубовија бр. 8/2009)
Одлука о накнади за заштиту и унапређивање животне средине општине
Љубовија (Сл. лист општине Љубовија бр 6/2010 и 2/2011)
Одлука о уређивању јавног грађевинског земљишта на територији
општине Љубовија (Сл. лист општине Љубовија бр 6/2009).
Oдлука о одређивању коефицијената за утврђивање пореза на имовину за
непокретности обвезника који воде пословне књиге на територији
општине Љубовија, о одређивању зона и најопремљеније зоне на
територији општине Љубовија (Сл. лист општине Љубовија бр. 15/2016)
Одлука о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији општине
Љубовија (Сл. лист општине Љубовија бр. 15/2016)
Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих
непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2017.годину и одлукa
о одређивању просечних цена одговарајућих непокретности на основу
којих је за 2016. годину утврђена основица пореза на имовину за
непокретности обвезника који не води пословне књиге, које се налазе у
најопремљенијој зони на територији општине Љубовија (Сл. лист
општине Љубовија бр. 15/2016)
Одлукa о висини стопе пореза на имовину у општини Љубовија (Сл. лист
општине Љубовија бр. 8/2015) и др.
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8. УСЛУГЕ КОЈЕ ОРГАН ПРУЖА ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦА И
ПОСТУПАК РАДИ ПРУЖАЊА УСЛУГА
ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОТРЕБНА ЗА ИЗДАВАЊЕ РАДНЕ
КЊИЖИЦЕ






Захтев за издавање здравствене књижице,
Лична карта,
Радна књижица,
Сведочанство,уверење или диплома,
Ако је књижица изгубљена оглашава се неважећом
Писарница-приземље

ОВЕРА





Преписа ( потребна фотокопија или препис документа у два примерка и
оргинал документа на увид),
Потпис (потребна два примерка документа на којима се потпис оверава и
лично присуство потписника са важећим личним картама),
Републичка административна такса 410,00 динара, на жиро рачун бр. 840742221843-57
Накнада за трошкове Општинске управе 150,00 динара, на жиро рачун бр.
840-742251843-73.

Писарница-приземље

8.3. МАТИЧНА СЛУЖБА
Документација потребна за издавање
Извода из матичне књиге рођених, венчаних и умрлих на домаћем обрасцу
потребно је:
 На писмени захтев дати податке о датуму рођења са осталим
подацима: Име и презиме,
 Уплатити износ
 Републичка административна такса 430,00 динара, на жиро рачун бр.
840-742221843-57
 Накнада за трошкове Општинске управе 50,00 динара, на жиро рачун
бр. 840-742251843-73, уколико је пребивалише на територији Србије
 Накнада за трошкове Општинске управе 200,00 динара, на жиро
рачун бр. 840-742251843-73, уколико је пребивалише у иностранству
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Документација потребна за издавање
Извода из матичне књиге рођених, венчаних и умрлих на интернационалном
обрасцу потребно је:


На писмени захтев дати податке о датуму рођења,венчања и смрти
са осталим подацима(име и презиме,име родитеља и др.),
Уплатити износ,
Републичка административна такса 720,00 динара, на жиро рачун
бр. 840-742221843-57
Накнада за трошкове Општинске управе 350,00 динара, на жиро
рачун бр.840-742251843-73.





Документација потребна за издавање
Уверења о држављанству Републике Србије потребно је




На писмени захтев дати личне податке,
Уплатити износ,
Републичка административна такса 770,00 динара, на жиро рачун
бр.840-742221843-57
Накнада за трошкове Општинске управе 50,00 динара, на жиро
рачун бр.840-742251843-73.



Документација потребна за издавање
Уверења о слободном брачном стању потребно је









Важећа лична карта,
Извод из матичне књиге рођених,
Уверење о држављанству не старије од 6 месеци,
Потврда о пребивалишту издата од ОУП-а,
Фотокопија пасоша,
Уплатити износ,
Републичка административна такса 1140,00 динара, на жиро рачун
бр. 840-742221843-57
Накнада за трошкове Општинске управе 500,00 динара, на жиро
рачун бр. 840-742251843-73.

Документација потребна за пријаву рођења:







Извод из матичне венчаних,
Личне карте родитеља,
Уверење о држављанству,
Записник о личном имену,
За ванбрачно рођену децу извод из матичне књиге рођених за родитеље и
записник о признавању очинства,
Пријава рођења се ослобађа од плаћања таксе.
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Документација потребна за пријаву закључења брака:









Лична карта,
Извод из матичне књиге рођених не старије од 6 месеци,
Уверење о држављанству не старије од 6 месеци,
Страни држављани доносе и уверење о слободном брачном стању,
Доказ о уплаћеној републичкој такси у износу од 310,00 динара на жиро рачун
бр. 840-742221843-57
Накнада за трошкове Општинске управе у току радног дана 500,00 динара, на
жиро рачун бр. 840-742251843-73,
Накнада за трошкове Општинске управе викенд 1000,00 динара, на жиро рачун
бр. 840-742251843-73,
Накнада за трошкове Општинске управе за излазак матичара на терен 2000,00
динара, на жиро рачун бр. 840-742251843-73.

Докоументација потребна за пријаву смрти:







Лична карта умрлог,
Потврда о смрти издата од здравственог центра,
Извод из матичне књиге рођених или матичне књиге венчаних,
Уверење из књиге држављана,
Лична карта пријавиоца,
Пријава смрти се ослобађа од плаћања таксе

Чињеницу смрти дужни су да пријаве чланови породице с којима је умрли живео,а
ако ових лица нема или нису у могућности да то учине, друга лица с којим је умрли
живео или други чланови породице који су сазнали за смрт, односно лица у чијем је
стану смрт наступила, а ако нема ни ових лица, чињеницу смрти дужно је да пријави
лице које је прво за смрт сазнало.
Чињеницу смрти лица у здравственој установи, војном објекту, заводу за извршење
кривичних санкција,установи за смештај ученика и студената или у другој установ или
организацији дужна је да пријави установа или организација у којој је лице умрло.
Чињеница смрти мора се пријавити надлежном матичару у року од три дана од дана
смрти,односно од дана налажења леша.
Ако је посебним прописом одређен за сахрану краћи рок од три дана, чињеница
смрти мора се пријавити пре сахране.
Документација потребна за издавање смртовнице:


По личном захтеву се покреће оставински поступак са изводом из матичне
књиге умрлих и подаци о наследницима,
 Смртовница се ослобађа плаћања таксе.
Обавеза је лужбеног лица да пријаву смрти достави надлежној пио служби.
Документација потребна за склапање другог брака:
Будући супружници уз захтев за склапање брака матичару подносе:
 Извод из матичне књиге рођених
 Уверење о држављанству не старије од 6 месеци
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Доказ да је предходни брак престао уколико ова чињеница није уписана у
матичну књигу рођених (пресуда или извод из матичне књиге умрлих)
Важеће личне карте
Доказ о уплати накнаде за рад Општинске управе.
Приземље-Писарница, матичар Роса Милутиновић

8.4. БИРАЧКИ СПИСАК
Документација потребна за упис у бирачки списак:
 Захтев,
 Важећа лична карта,
 Ослобођено плаћање таксе.
Документација потребна за брисање из бирачког списка:
 Захтев,
 Извод из МКУ,одјава пребивалиштва, решење о отпусту из држављанства,
 Решење о лишавању пословне способности,
 Ослобођено плаћања таксе.
Документација потребна за измену података у бирачком списку:
 Захтев,
 Важећа лична карта или други документ,
 Ослобођено плаћања таксе.
Документација потребна за исправљање података у бирачком списку:
 Захтев,
 Важећа лична карта или други документ,
 Ослобођен од плаћања таксе.
Приземље-Писарница, Милован Спасојевић

8.5. БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКА ЗАШТИТА
Потребна документација за признавање својства ратног инвалида по основу ране,
озледе, повреде и болести








Захтев за признавање својства ратног војног инвалида,
лична карта(оверена фотокопија),
Извод из МКР
Уверење о држављанству,
Медицинска документација о лечењу из времена настанка оштећења и времена
подношења захтева,уверња о околностима повређивања(издаје надлежни војни
или други надлежни орган),
Уверење завода за ПИО да није корисник новчане накнаде по истом основу.
Уверење о некажњавању
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Потребна документација за признавање својства мирнодопског војног инвалида
по основу ране, озледе, повреде и болести:








Захтев за признавање својства мирнодопског војног инвалида,
Лична карта(оверена фотокопија),
Извод из МКР,
Уверење о држављанству,
Медицинска документација о лечењу,
Уверење војне јединице о околностима повређивања или решње о отпуштању
војног рока(издаје војни одсек према мест пребивалишта странке),
Уверење завода ПИО да није корисник новчане накнаде по истом основу.

Потребна документација за повећање процентуалног инвалидитета:



Захтев за повећање процента војног инвалидитета,
Налаз лекара специјалисте о томе да је наступила промена од утицаја на раније
утврђени инвалидитет.

Потребна документација за признавање права на породичну инвалиднину по
палом борцу(за супругу и децу):










Захтев за признавање права на породичну инвалиднину по палом борцу,
Лична карта (оверена фотокопија),
Извод из МКВ,
Изјава два сведока да се удова није преудала,
Извод из МКР за децу,
Потврда да се дете налази на редовном школовању ако је старије од 15 године
живота,
Уверење о држављанству за подносиоца захтева и децу,
Уверење о околностима погибије палог борца(издаје надлежни војно орган),
Извод из МКР и МКУ за лице од кога се изводи право.

Потребна документација за признавање права на борачки додатак:




Захтев за признавање права на борачки додатак,
Потврда да је у радном односу,издаје послодавац,
Потврда о висини исплаћене месечне зараде,издаје послодавац.

Потребна документација за признавање права за заштиту војних и породичних
инвалида:






Захтев за признавање права на здравствену заштиту,
Уверење о имовном стању (издаје Служба за катастар непокретности, Пореска
Управа)
Уверење да здравствену заштиту не остварује путем Фонда за здравство(издаје
Фонд за здравство и исто прибавља служба),
Доказ о имовном стању и коришћењу пензије за лица из бивших република и
општина у којима су живели,
Уверење Завода за тржиште рада,
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Уверење Центра за социјални рад,
Изјава два сведока,
Оверена фотокопија личне карте за подносиоца захтева.

Потребна документација за признавање права на здравствену заштиту борачног
друга и деце војног инвалида:











Захтев за признавање права на здравствену заштиту,
Уверење да здравствену заштиту не остварује путем Фонда за здравство(издаје
Фонд за здравство и исто прибавља служба),
Извод из МКР за супругу и децу,
Извод из МКВ,
Доказ о имовном стању и коришћењу пензије за лица из бивших република и
општина у којима су живели,
Уверење Завода за тржиште рада,
Уверење Центра за социјални рад,
Изјава два сведока,
Оверена фотокопија личне карте за подносиоца захтева,
Потврда да се дете налази на редовном школовању ако је старије од 15 година
живота.

Потребна документација за признавање на ортопедска и друга помагала:



Захтев за признавање права на ортопедска и друга помагала,
Предлог лекара специјалисте за ортопедска помогала.

Потребна документација за признавање права на путничко моторно возило:


Захтев за признавање права на путничко моторно возило,

Потребна документација за признавање права на једнократну помоћ по основу
смрти војног инвалида:




Захтев за признавање права на једнократну помоћ,
Извод из МКУ за покојног војног инвалида,
Оверена фотокопија личне карте подносиоца захтева,
 Изјава два сведока о чињеници да је подносилац захтева живео у истом
домаћинству са војном инвалидом или се старао о њему најмање годину дана
пре смрти.
Потребна документација за признавање права на додатак, негу и помоћ:



Захтев за признање права на додатну негу и помоћ,
Налази лекара специјалисте о потреби за негом и помоћи другог лица.

Потребна документација за признавање права на ортопедски додатак:


Захтев за признавање права на ортопедски додатак
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Налази лекара специјалисте о здравственом стању организма,а које је
непосредна последица задобијене ране,ране,повреде,озледе или болести која је
проузроковала тешко оштећење екстремитета.

Потребна документација за признавање права на накнаду за време
незапослености ратних војних инвалида од I до IV групе







Захтев за наведено право,
Уверење да је војни инвалид незапослено лице(издаје Завод за тржиште рада),
Уверење о имовном стању (издаје Служба за катастар непокретности, Пореска
управа),
Уверење да здравствену заштиту не остварује путем Фонда за здравство(издаје
Фонд за здравство и исто прибавља служба),
Доказ о имовном стању и коришћењу пензије за лица из бивших република и
општина у којима су живели,
Изјава два сведока.

Потребна документација за признавање права на породични додатак:








Захтев за наведено право,
Извод из МКР,за подносиоц захтева,
Извод из МКВ,
Уверење о држављанству за подносиоца захтева,
Доказ о приходима домаћинстава,
Уверење о имовном стању(издаје Служба за катастар непокретности),
Доказ о имовном стању и коришћењу пензије за лица из бивших република и
општина у којима су живели.

Потребна документација за признавање права на месечно новчано примање:










Захтев за наведено право,
Извод из МКР и МКВ уколико је корисник у браку,
Извод из МКР за децу уколико су чланови домаћинстава корисника,
Потврда о школовању деце уколико су старија од 15 година,
Уверење о имовном стању(издаје Служба за катастар непокретности),
Уверење да здравствену заштиту не остварује путем Фонда за здравство(издаје
Фонд за здравство и исто прибављања служба),
Доказ о имовном стању и коришћењу пензије за лица из бивших република и
општина у којима су живели,
Приходи свих чланова домаћинстава,
Изјава два сведока.

Потребна документација за признавање својства цивилног инвалида рата и права
на личну инвалиднину:





Захтев за признавање права на наведено својство и инвалиднину,
Оверена фотокопија личне карте
Уверење о држављанству
Извод из МКР,
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Медицинска документација из времена настанка оштећења организма и
најновија уверења о околностима повређивања,
Доказ да лице није било у саставу непријатељских формација или помагач истих

Потребна документација за признавање права на негу и помоћ од стране другог
лица цивилног инвалида рада:



Захтев за признавање наведеног права,
Налаз лекара специјалисте о потреби за негом и помоћи од стране другог лица.

Потребна документација за признавање права на ортопедски додатак цивилног
инвалида рата:



Захтев за признавање наведеног права,
Налаз лекара специјалисте о здравственом стању организма,акоје је непосредна
последица задобијене ране,повреде,озледе или болести која је проузроковла
тешко оштећење екстремитета.

Потребна документација за признавање права на здравствену заштиту цивилног
инвалида рата:









Захтев за признавање права на здравствену заштиту,
Уверење о имовном стању (издаје Служба за катастар непокретности, Пореска
управа),
Уверење да здравствену заштиту не остварује путем Фонда за здравство(издаје
Фонд за здравство и истоприбавља служба),
Доказ о имовном стању и коришћењу пензије за лица из бивших република и
општина у којима су живели,
Уверење Центра за социјални рад,
Уверење Завода за тржиште рада,
Изјава два сведока,
Оверена фотокопија личне карте за подносиоца захтева.

Потребна документација за признавање права на месечно новчано примање
цивилног инвалида рада:








Захтев за наведено право,
Извод из МКВ,уколико је корисник у браку,
Извод из МКР за све чланове домаћинства,
Потврда о школовању деце уколико су старија од 15 година,
Уверење о имовном стању (издаје Служба за катастар неокретности, Пореска
управа),
Уверење да здравствену заштиту не остварује путем Фонда за здравство(издаје
Фонд за здравство и исто прибавља служба),
Доказ о имовном стању и коришћењу пензије за лица из бивших република и
општине у којима су живели.
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Потребна документација за признавање права на накнаду погребних трошкова
цивилног инвалида рата:






Захтев за наведено право,
Извод из МКУ за инвалида,
Рачун погребног предузећа,
Оверена фотокопија личне карте за подносиоца захтева,
Изјаве два сведока да је лице сносило трошкове сахране инвалида.

Потребна документација за признавање права на увећање месечног новчаног
примања на основу самохраности:






Захтев за наведено право,
Изјава два сведока о чињеници да ли је подносилац захтева самохрано лице,
Ко сачињава ужу породицу корисника,да ли има живе родитеље и децу ван
домаћинсатава као и да ли исти остварује приход,
Родитеље подносиоца захтева,
Изводи из МКР за децу подносиоца захтева.

Потребна документација за признавање права на увећање новчаног месечног
примања по основу везаности за постељу,односно додатак за негу:



Захтев за наведено право,
Извештај лекара опште праксе са предлогом за туђу негу,са налазима лекара
специјалисте уколко их корисник поседује.

Потребна документација за признавање права на накнаду погребних трошкова:






Захтев за наведено право,
Извод из МКУ за инвалида,
Рачун погребног предузећа,
Оверена фотокопија личне карте за подносиоца захтева,
Изјаве два сведока да је лице сносило трошкове сахране инвалида.

Потребна документација за признавање права на помоћ у сличају смрти:





Захтев за признавање наведеног права,
Оверена фотокопија личне карте за подносиоца захтева,
Извод из МКУ за бившег корисника,
Изјаве два сведока о чињеници да је подносилац захтева живео у доманћинству
са бившим корисником.

Потребна документација за признавање права трошкова смештаја у установе
социјалне заштите:



Захтев за признавање наведеног права,
Доказа од када се лице налази у установи.
Соба бр. 6 приземље, Милица Степановић
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8.6. ДРУШТВЕНА БРИГА О ДЕЦИ
Документација потребна за признавање права на дечији додатак:




















Извод из матичне књиге рођених за сву децу у породици,
Уверење да је држављанин Републике Србије за лице на кога ће захтев поднети
(себе или брачног друга),
Фотокопија личне карта одраслих чланова заједничког домаћинства,
*Фотокопију своје оверене здравствене књижице и здравствених књижица за све
пунолетне чланове домаћинства,
Потврда о приходима у три месеца која предходе месецу подношења захтева за
сваког члана заједничког домаћинства који остварује приходе,
Потврда о катастарским приходима у предходној години за сваког члана
заједничког домаћинства који остварује приходе,
Изјава о заједничком домаћинству (текст изјаве на обрасцу захтева),
Изјаву да непосредно брине о деци (текст изјаве на обрасцу захтева),
Потврда о својству редовног учинка за децу школског узраста (основна и
средња),
Доказ о чињеници у вези непокретности,као и стамбеног простора,као што су
(извод из земљишне књиге,власнички лист,уговор о куповини
непокретности,решење о порезу,уверење републичког геодетског завод,уговор о
коришћењу стана),
Изјаву о непоседовању ликвидних и новчаних средстава (текст изјаве на обрасцу
захтева),
Потврду надлежне здравствене установе о разлозима за нередовно школовање,
*Акт о разврставању за дете ометено у развоју,
*Акт о продужењу родитељског права (умрлица за другог родитеља,доказ о
поверењу детета након развода брака или престанка ванбрачне заједнице или
извод из матичне књиге рођених за децу неутврђеног очинства,потврда војног
органа),
Докази о незапослености (уверење),
Докази о старатељству или хранитељству (акт надлежног органа старатељства),
Уверење из Пореске управе

*Прилози означени звездицом достављају се само у случају доказивања тих
статуса када се први пут подноси захтев или код доказивања промена неког
статуса;



Докази о приходима код сваке обнове захтева,
Доказ о школовању код првог захтева и на почетку сваке школске године.

Документација потребна за признавање права на родитељски додатак:
Подносилац захтева (мајка) прилаже:




Извод из МКР, за сву своју децу
Уверење о држављанству за себе (не старије од 6 месеци),
Фотокопију своје личне карте
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Фотокопију своје здравствене књижице (копиране обе стране да се види и број
књижице),
Уверење надлежног органа старатељства да:
Непосредно брине о детету за које је поднела захтев,
Деца предходног реда рођања нису смештена у установу социјалне заштите,
хранитељску или старатељску породицу или дата на усвајање,
Није лишена родитељског права у односу на децу предходног реда рођења,
Право на родитељски додатак у оправданим случајевима може да оствари и отац
(када мајка деце није жива или оправдано спречена да врши бригу о
новорођеном детету, деци али тек пошто то званичним релевантим доказима
докаже).

Соба бр. 6, приземље, Миленија Радоичић
Документација потребна за остваривање права на накнаду зараде као и обрачун
накнаде зараде потребно је доставити:



Решење послодавца о праву на породитељско одсуство са рада ради неге детета,
Потврда послодаваца о дужини радног стажа корисника непрекидно и
непосредно пре остваривања породиљског одсуства и да ли је имовина у
СТАЛНОМ РАДНОМ ОДНОСУ или на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ и до када. Ако је
на одређено време доставити и копију Уговора о раду,
 Извештај о привременој спречености за рад у време породиљског одсуствадознака,
 Извод из матичне књиге рођених за децу,
 Фотокопија радне књижице,
 Фотокопију личне карте,
 Фотокопију оверене здравствене књижице мајке,односно корисника права,
 Фотокопију М-2 обрасца овереног од послодавца и од стране Завода за ПИО-е,
 Потврду о висини Бруто основне зараде и бруто зараде за минули рад,
 Потврда о висини Просечне Бруто накнаде зараде породиље за 12 месеци(по
месецима) који предходе месецу отварања породиљског боловања у скаладу са
законом(извод банке преко које именована прима лични доходак или платне
листе за 12 месеци потписане од стране породиље потписане и оверене од
стране послодавца.
 Потврду надлежног органа о месечној основици на коју се плаћају доприноси за
обавезно пензијско и инвалидско осигурање за последњих 12 месеци која
предходе месецу у коме је започето коришћење одсустава и по истеку године
решење о коначној основици само за лице које самостално обавља делатност,
 Решење надлежног органа о привременом затварању радње,односно о
привременом поверавању обављања те делатности другом лицу,односно личну
изјаву да у време трајања одсуства неће обављати исту или другу делатност,само
за лице које самостално обавља делатност коју због њене природе није могуће
пренети на друго лице.
III Спрат, соба бр. 28, Јасминка Станојевић
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8.7. СЛУЖБА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ПОЉОПРИВРЕДА
Предмети:


Решење о промени намене пољопривредног земљишта,

Документација за издавање решења о промени намене пољопривредног
земљишта:






Захтев
Копија плана парцеле
Доказ о власништву обрадивог пољопривредног земљишта(власнички лист из
катастра непокретности не старији од 6 месеци,копију плана катастарске
парцеле не старији од 6 месеци,извод из одговарјућег урбанистичког плана о
намени катастарске парцеле(генерални план,план генералне регулације,план
детаљне регулације),односно информације о локацији,односно решење о
утврђивању земљишта за редовну употребу објеката и форм. грађевинске
парцеле у смислу члана 70. Закона о планирању и изградњи
Доказ о уплаћеној републичкој административној такси.

ВОДОПРИВРЕДА
Предмети:




Решење о издавању водних услова,
Решење о издавању водне сагласности
Издавање водних налога за објекте који имају водну дозволу.

Документација за издавање решења водних услова:






Захтев прописан правилником О1,О2
Мишљење ЈВП,
Фотокопија информације о локацији,
Доказ о уплаћеној републишчкој административној такси
Накнада за трошкове Општинске управе

Документација за издавање решења о водној сагласности:







Захтев прописан правилником О3,О4,О5
Један примерак главног пројекта са уређеном техничком контриолом
Фотокопија решења о издавању водних услова,
Анализа воде
Доказ о уплаћеној републичкој административној такси
Накнада за трошкове Општинске управе
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Документација за издавање решења о водној дозволи:






Фотокопија решења о издавању водне сагласности
Извештај о техничком прегледу објекта
Одобрење за градњу објекта
Решење надлежних органа у зависности од вресте објекта
Доказ о уплаћеној административној такси.

Соба бр. 5, приземље, Милисав Вићентић и Смиљана Андрић

8.8. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Предмети:






Решење о потреби процени утицаја на животну средину,
Решење о одређивању обима и садржаја студије о процени утицаја на животну
средину,
Решење о давању сагласности на студије о процени утицаја на животну средину,
Решење о изради нове студије о процени утицаја или ажурирању постојеће
студије о процени утицаја,
Решење о интегрисаној дозволи.

Документација за издавање решења о потреби процени утицаја на животну
средину:




Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја израђен према Правилнику о
садржини захтева о потреби процене утицаја и садржини захтева за одређивање
обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину
Прилог који садржи друге податке и документацију,односно предходно
прибављена мишљења,услова и сагласности других надлежних органа,
Доказ о уплаћеној републичкој административној такси.

Документација за издавање решења о одређивању обима и садржаја студије о
процени утицаја на животну средину:





Захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну
средину израђен према Правилнику о сдржини захтева за одређивање обима и
садржаја студије о процени утицаја на животну средину,
Прилог који садржи друге податке и документацију,односно претходно
прибављена мишљења,услове и сагласности других надлежних органа,
Доказ о уплаћеној републичкој административној такси,
Решење о потреби процене утицаја или решење републичког инспектора
заштите животне средине којим је носиоцу пројекта наложена израда студије о
процени утицаја.
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Документација за издавање решења о потреби изради нове или ажурирању
постојеће студије о процени утицаја на животну средину:





Захтев који садржи податке прописане за захтев за одређивање обима и садржаја
студије о процени утицаја на животну средину,
Постојећу студију о процени утицаја на животну средину,
Доказ о уплаћеној републичкој такси
Накнада за трошкове Општинске управе

Документација за издавање решења о интегрисаној дозволи:




Захтев за издавање интегрисане дозволе који садржи податке наведене у члану
8.Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине,
Документацију која се прилаже уз захтев према члану 9. Закона о интегрисаном
спречавању и контроли загађивања животне средине
Доказ о уплаћеној републичкој административној такси.
Соба бр.3 приземље, Митар Јовић

8.9. ПРИВАТНО ПРЕДУЗЕТНИШТВО
Предмет:
Подношење и попуњавање пријава за Агенцију привредне регистре, за:
упис предузетника у регистар, промене предузетника, брисање предузетника,извод из
регистра.
Документација потребна за оснивање радње:
 Фотокопија личне карте,
 Доказ о уплати накнаде у износу од 1500,00 динара на рачун бр.840-29771845-59
прималац Агенција за привредне регистре Београд,
 Накнада за трошкове Општинске управе 250,00 динара, на жиро рачун бр.840742251843-73.
Претходна сагласност подноси се у случају оснивања радње за обављање следећих
делатности:










Здравственае делатности,
Ветеринарске ординације и апотеке,
Пољопривредне апотеке,
Такси превоз,
Промет оружја делова оружја и муниције,
Обављање делатности од општег интереса и комуналне делатности,
Послове заступања у осигурању,
Послове стечајног управника,
Агенција за запошљавање.
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Документација потребна за промене:
За све промене неопходно је доставити:





Доказ о уплати накнаде у износу од 750,00 динара на рачун бр. 840-29771845-59
прималац Агенција за привредне регистре Београд.
Накнада за трошкове Општинске управе 300,00 динара, на жиро рачун бр.840742251843-73.
Фотокопија решења о упису радње
Печат радње

А за промену личних података о оснивачу или ортацима:
 Фотокопију личне карте.
Уписа или промене пословође или лица које заступа ортаке у ортачкој радњи:
 Оверено овлашћење и фотокопија личне карте за овлашћеног пословођу.
Брисање предузетника и извода из регистра:






Доказ о уплати накнаде у износу од 1200,00 динара на рачун бр. 840-2977184559 прималац Агенција за привредне регистре Београд.
Накнада за трошкове Општинске управе 300,00 динара, на жиро рачун бр.840742251843-73.
Фотокопију решења о упису радње,
Захтев са подацима о власнику и објекту,
Доказ о уплати таксе.

III Спрат, соба бр. 28 Драган Делић

8.10. УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНАРСТВО
Информација о локацији:
 Захтев
 Копија плана из Катастра непокретности (не старији од 6 месеци)
 Таксе (у зависности од врсте објекта)
Локацијска дозвола:
 Захтев
 Копија плана из Катастра непокретности
 Ситуациони план
 Лист непокретности
 Услови Јавних предузећа
 Таксе (у зависности од врсте објекта)
Грађевинска дозвола:
 Захтев
 Локацијска дозвола која није старија од 2 године
 Главни пројекат у три примерка са извршеном техничком контролом
 Лист непокретности
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Накнада за уређење грађевинског земљишта
Таксе (у зависности од врсте објекта)

Пријава радова:
 Захтев
 Главни пројекат
 Уговор са извођачем радова
 Таксе (у зависности од врсте објекта)
Изјава извођача радова о изграђености темеља:
 Захтев
 Главни пројекат
 Геодетски снимак изграђености темеља
 Таксе (у зависности од врсте објекта)
Употребна дозвола:
 Захтев
 Решење о одобрењу (грађевинску дозволу)
 Пријава почетка извођења радова
 Главни пројекат потврђен и оверен од стране извођача радова
 Лист непокретности
 Копија плана парцеле са уцртаним објект. и инсталацијама
 Таксе (у зависности од врсте објекта)
III Спрат, соба бр. 29, Милован Миловановић и Живко Дамњановић

8.11. ПОСЛОВИ ИНСПЕКЦИЈСКЕ СЛУЖБЕ
Послови пријема:
Захтева и пријава физичких и правних лица у вези послова из надлежности комуналне,
грађевинске, саобраћајне, просветне и инспекције за заштиту животне средине.
На основу поднете пријаве комунални инспектор:







Утврђује да ли је у његовој ингеренцији
Излази на лице места утврђује чињенично стање
Доноси решење са налогом да се отклони недостатак у задатом року или
подноси захтев за покретање прекршајног поступка
Обавештава подносиоца захтева о поднетим мерама
Уколико инспектор процени да нема ингеренције или не може да спроводи
материјалне прописе, доноси закључак којим се одбацује захтев странке као
неоснован.
На решење са налогом на закључак иде посебна жалба.
Приземље, соба бр 3 , ком. инсп. Мирјана Арсеновић
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На основу поднете пријаве саобраћајном инспектору:
 Одлазак на лице места,
 Инспектор утврђује чињенично стање и налаже управним мерама отклањање
недостатака.
Приземље, соба бр 3. инсп. Јелена Перић
На основу поднете пријаве грађевинском инспектору:





Утврђује да ли је у његовој ингеренцији
Излази на лице места утврђује чињенично стање
Доноси решење са налогом да се отклони недостатак у задатом року или
подноси захтев за покретање прекршајног поступка
Обавештава подносиоца захтева о поднетим мерама.
II спрат, соба бр 20

8.12. ПОСЛОВИ ОДСЕКА ЗА ПРИВРЕДУ И ФИНАНСИЈЕ-ЛПА
Одсек за привреду и финансије врши следеће послове:
- утврђивање изворних јавних прихода;
- редовна и принудна наплата изворних јавних прихода;
- вршење кацеларијске контроле ради провере утврђених законитости испуњавања
пореске обавезе по основу локалних јавних прихода у складу са законом
- води пореско књиговодство за локалне јавне приходе сагласно закону
- одржава и развија свој информациони систем;
- пружа стручну и правну помоћ пореским обвезницима по основу локалних јавних
прихода у складу са законом и кодексом понашања запослених у локалној самоуправи;
- издаје пореским обвезницима пореска уверења која су им потребна у поступку
остваривања одређених права.
Уверења која нису ослобођена плаћана таксе у складу са чл. 19. Закона о
административним таксама (“Службени гласник РС”, број 43/2003,… 61/2017) се издају
уз наплату општинске административне таксе по Тар. бр.7- Одлуке о локалним
административним таксама Општине Љубовија,у износу од 100,00 динара на жиро
рачун број 840-742251843-73, са позивом на број 97-09062 и Републичке
административне таксе по Тар. бр. 1. и 11. Тарифе републичке административне таксе
(„Службени гласник РС“, број 43/03... 61/2017) у износу од 620,00 динара на жиро
рачун 840-742221843-57, са позивом на број 97-09062.
Зграда Пореске управе, канцеларија бр. 1, телефон 015/562-877,
Сарадник за пријем пријава и утврђивање локалних пореских обавеза Слађана Николић
Порески контролор Вера Радивојевић
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18

Изврш. принуд. путем

Број поднетих жалби

Закључци о дозволи извршења

Број предмета решених у извештајном периоду

Свега извршених

Укупно жалби

Првостепена одлука измењена

Жалба одбачена

Укупно нереш. предм. у извешт.
периоду

Укупно реш. предм. у извешт.
периоду

Поступак обустављен

Захтев усвојен

С обзиром на рок

Захтев одбијен

Захтев одбачен

По истеку рока од 2 месеца

У року од 2 месеца

У року од месец дана

Укупан број предмета у извештајном периоду

Број предмета примљених у току извештајног
периода

Број нерешених предмета пренетих из
претходне године

Начин вођења поступка за решавање
предмета

9. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НА РЕШАВАЊУ ПРВОСТЕПЕНИХ УПРАВНИХ ПРЕДМЕТА У 2016. ГОДИНИ
Број административних
извршења
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ИЗВЕШТАЈ О РЕШАВАЊУ ПРВОСТЕПЕНИХ УПРАВНИХ ПРЕДМЕТА ПО СЛУЖБЕНОЈ ДУЖНОСТИ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2016. ДО 31.12.2016. ГОДИНЕ У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ
ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА
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ДЕЧИЈА ЗАШТИТА
ЛИЧНИ СТАТУС
КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ
БИРАЧКИ СПИСАК
ЛИЧНИ СТАТУС
ПРИВАТНО
ПРЕДУЗЕТНИШТВО

Број поднетих жалби

55

145

Изврш. спров.
принуд. путем

Свега жалби у
извешт. периоду

Првостепена одлука
измењена

1
1

14

/

/

/

/

/

/

/

36

1

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

4

/

4

/

/

/

4

/

/

/

/

16

/

16

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

3

209

1

132

9

УКУПНО:
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Жалба одбачена

Укупно нереш.
предм. у извешт.
периоду

Укупно реш. предм.
у извешт. периоду

Захтев усвојен

Захтев одбијен

Захтев одбачен

Поступак
обустављен

С обзиром на решење захтева

По истеку рока од 2
месеца

У року од 2 месеца

С обзиром на рок

У року од месец
дана

Начин покретања поступка

Број нерешених предмета
пренетих из претходне године

БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКА
ЗАШТИТА

Број
административних
извршења

1

УПРАВНА ОБЛАСТ

Број предмета решених у извештајном периоду

4
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5

102

/

3

61

64

14

15

16

17

18

19

5

62

3

2

/

1

1

1

2

/

3

2

/

2

2

/

/

/

/

/

/

/

7

8

9

10

11

58

/

3

8

4

41

45

Укупно нереш.
предм. у извешт.
периоду

Укупно реш. предм.
у извешт. периоду

13

Поступак
обустављен

Захтев усвојен

Захтев одбијен

Захтев одбачен

По истеку рока од 2
месеца

У року од 2 месеца

У року од месец
дана

Донеш. закљу. о
дозв. изврш.

КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА

12

6

Изврш. спров.
принуд. путем

4

С обзиром на решење захтева

Свега жалби у
извешт. периоду

3

Број
административних
извршења

Свега изврш. предм.
у извешт. периоду

САОБРАЋАЈНА
ИНСПЕКЦИЈА

С обзиром на рок

Број поднетих жалби

Првостепена одлука
измењена

2

УПРАВНА ОБЛАСТ

Број предмета решених у извештајном периоду

Жалба одбачена

Број предмета примљених у
току извештајног периода
Укупан број
предмета у
извештајном
периоду

1

Начин покретања поступка

Број нерешених предмета
пренетих из претходне године

ИЗВЕШТАЈ О РЕШАВАЊУ ПРВОСТЕПЕНИХ УПРАВНИХ ПРЕДМЕТА ПО ЗАХТЕВУ СТРАНКЕ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2016. ДО 31.12.2016. ГОДИНЕ У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ
ЉУБОВИЈА

199

4

47

51

43

2

/

3

ПРИВАТНО
ПРЕДУЗЕТНИШТВО

40

/

24

24

24

/

/

/

/

24

/

24

БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКА
ЗАШТИТА

16

/

1

1

/

/

1

/

/

/

/

1

/

/

/

/

/

/

/

15

/

11

11

11

/

/

/

/

11

/

11

/

/

/

11

/

/

/

1469

21

1448

1469

1372

97

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

39

2

21

21

15

2

1

6

4

15

3

28

3

2

1

1

1

/

181

1

180

181

179

1

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

292

10

250

271

145

21

96

/

/

/

/

221

7

1

/

5

/

/

/

2111

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

32

32

/

32

/

/

32

/

10

14

/

24

8

10

11

/

/

/

/

4496

70

1985

2122

1853

181

130

12

22

113

46

314

83

18

13

19

4

2

1

ЛИЧНИ СТАТУС
ДЕЧИЈА ЗАШТИТА
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ
ПОЉОПРИВРЕДА
ЛПА
БИРАЧКИ СПИСАК

ЛЕР

УКУПНО:
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Преглед издатих уверења по месним канцеларијама за 2016. год.
Љубовија

Селана
ц

Доња
Оровица

Горња
Трешњица

Грачаница

Цапарић

Црнча

Узовница

Горње
Кошље

Савковић

Упис у МК рођених

101

5

3

1

4

5

6

8

2

2

Упис у МК
венчаних

52

1

7

2

1

1

2

4

Упис у МК умрлих

107

4

7

8

6

5

4

2

6

4

8

/

/

2

2

/

/

/

/

/

2582

271

481

616

416

452

277

205

210

185

4386

290

815

524

634

770

351

263

214

201

5

11

2

4

17

17

8

7

10

12

15

10

30

25

12

12

Издавање
уверења о
слободном
брачном стању
Издавање
уверења о
држављанству
Издавање свих
врста извода
(МКР, МКВ, МКУ)
Издавање извода
на
интернационалним
обрасцима
Састављање
смртовнице за
покретање
заоставштине
Уверења по члану
29 и 30. ЗУП-а
Констатације о
склапању и
разводу брака,
промени личног и
породичног имена,
старатељства и
смрти
Извештај за
бирачки списак
Статистика
достављена
Републичком
заводу за
Статистику Шабац
Укупно:

89

117

562

6

5

11

10

200

157

51

134

130

71

62

12

5

6

11

4

2

12

12

12

12

12

12

1503

1248

1286

1395

107

574

8685

12

799

3

51

730

576

505

453
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10. БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА ЗА 2017. ГОД.
На основу члана 43. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/09, 73/10, 101/2010,
101/11, 93/12, 62/13 ,108/2013, 142/2014, 68/2015 и 103/2015), члана 32. Закона о локалној самоуправи
( " Службени гласник РС", број 129/07) и члана 41. Статута општине Љубовија (" Службени лист
општине Љубовија", број 6/2008), а на предлог Општинског већа, СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ЉУБОВИЈА, на седници одржаној 13.12.2016. године, донела је

ОДЛУКА
О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА ЗА 2017. ГОД.
I ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
Буџет општине Љубовија за 2017. годину састоји се од:
А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА

Економска
класификација

Укупни приходи и примања остварени
1. по основу продаје нефинансијске
имовине
Укупни расходи и издаци за набавку
2.
нефинансијске имовине
3. Буџетски суфицит/дефицит

Средства из
осталих извора

7+8

472,300,000

12,514,613

4+5

472,300,000

12,514,613

(7+8) - (4+5)

0

62

0

(7+8) - (4+5) - 62

0

91

0

92

0

Издаци за набавку финансијске имовине
4. (осим за набавку домаћих хартија од
вредности 6211)
6. Укупан фискални суфицит/дефицит

Буџетска
средства у
динарима

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
1. Примања од задуживања
Примања од продаје финансијске
2. имовине (конта 9211, 9221, 9219, 9227,
9228)
Неутрошена средства из претходних
3.
година
Издаци за набавку финансијске имовине
4. (за набавку домаћих хартија од
вредности 6211)

3
6211

0

61

0

(91+92+3) - (61+6211)

0

5. Издаци за отплату главнице дуга
B. Нето финансирање
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Члан 2.
Буџет општине Љубовија за 2017. годину састоји се од :
- приходи и примања у износу од 484.814.613,00 динара
- расхода и издатака у износу од 484.814.613,00 динара
Члан 3.
Средства текуће буџетске резерве планирају се у буџету општине у износу од 3.000.000 динара .
Средства из става 1. овог члана користе се за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације
или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису биле довољне.
Председник општине /општинско веће, на предлог локалног органа надлежног за финансије, доноси
решење о употреби текуће буџетске резерве.
Члан 4.
Средства сталне буџетске резерве планирају се у буџету општине у износу од 100.000 динара и
користе се у складу са чланом 70. Закона о буџетском систему .
Председник општине /општинско веће, на предлог локалног органа надлежног за финансије, доноси
решење о употреби текуће буџетске резерве.
Члан 5.
Приходи и примања буџета општине планирани су у укупном износу од 484.814.613 динара по
врстама, односно економским класификацијама, утврђени су у следећим износима:
План за 2017.
Средства
из
осталих
ВРСТЕ ПРИХОДА И
Класа/Категорија/Група Конто
Средства
Структизвора
ПРИМАЊА
из буџета ура %
финан.
буџ.
корисника
Пренета средства из
#ИМЕ?
претходне године
700000
710000
711000

УКУПНА ЈАВНА
СРЕДСТВА

-

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 472,300,000 #ИМЕ? 12,514,613

484,814,613

ПОРЕЗИ

197,600,000 #ИМЕ?

-

197,600,000

ПОРЕЗ НА
ДОХОДАК, ДОБИТ
И КАПИТАЛНЕ
ДОБИТКЕ

141,200,000 #ИМЕ?

-

141,200,000

711111 Порез на зараде

118,600,000 #ИМЕ?

118,600,000

#ИМЕ?

-

6,500,000 #ИМЕ?

6,500,000

Порез на приходе од
самосталних
делатности који се
711121 плаћа према стварно
оствареном приходу,
по решењу Пореске
управе
Порез на приходе од
самосталних
делатности који се
711122
плаћа према паушално
утврђеном приходу, по
решењу Пореске
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управе

711123

711143

711145

711146

Порез на приходе од
самосталних
делатности који се
плаћа према стварно
оствареном приходу
самоопорезивањем
Порез на приходе од
непокретности
Порез на приходе од
давања у закуп
покретних ствари - по
основу
самоопорезивања и по
решењу Пореске
управе
Порез на приход од
пољопривреде и
шумарства, по решењу
Пореске управе

711147 Порез на земљиште
711148

711190
713000

713121

713122

713311

713421

713423

714000

714431

Порез на приходе од
непокретности, по
решењу Пореске
управе
Порез на друге
приходе
ПОРЕЗ НА
ИМОВИНУ
Порез на имовину
(осим на земљиште,
акције и уделе) од
физичких лица
Порез на имовину
(осим на земљиште,
акције и уделе) од
правних лица
Порез на наслеђе и
поклон по решењу
Пореске управе
Порез на пренос
апсолутних права на
непокретности, по
решењу Пореске
управе
Порез на пренос
апсолутних права на
моторним возилима,
пловилима и
ваздухопловима, по
решењу Пореске
управе
ПОРЕЗ НА ДОБРА И
УСЛУГЕ
Комунална такса за
коришћење рекламних
паноа, укључујући и
истицање и
исписивање фирме ван

7,000,000 #ИМЕ?

7,000,000

700,000 #ИМЕ?

700,000

700,000 #ИМЕ?

700,000

500,000 #ИМЕ?

500,000

700,000 #ИМЕ?

700,000

500,000 #ИМЕ?

500,000

6,000,000 #ИМЕ?

6,000,000

37,200,000 #ИМЕ?

-

37,200,000

14,200,000 #ИМЕ?

14,200,000

10,000,000 #ИМЕ?

10,000,000

1,000,000 #ИМЕ?

1,000,000

7,000,000 #ИМЕ?

7,000,000

5,000,000 #ИМЕ?

5,000,000

13,200,000 #ИМЕ?

1,000,000 #ИМЕ?
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-

13,200,000

1,000,000
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пословног простора на
објектима и
просторима који
припадају јединици
локалне
самоуправе(коловози,
тротоари, зелене
површине, бандере и
сл.)
Комунална такса за
држање моторних
друмских и
714513
5,000,000 #ИМЕ?
прикључних возила,
осим пољопривредних
возила и машина
Накнада за промену
намене обрадивог
714543
500,000 #ИМЕ?
пољопривредног
земљишта
Накнада од емисије
SO2, NO2, прашкастих
714549
#ИМЕ?
материја и одложеног
отпада
714552 Боравишна такса
Посебна накнада за
714562 заштиту и унапређење
животне средине
Комунална такса за
714572 држање средстава за
игру („забавне игре“)
716000

730000

ДРУГИ ПОРЕЗИ

Комунална такса за
716111 истицање фирме на
пословном простору
ДОНАЦИЈЕ И
ТРАНСФЕРИ
ТРАНСФЕРИ ОД
733000
ДРУГИХ НИВОА
ВЛАСТИ
Ненаменски
трансфери од
Републике у корист
733151 нивоа општина
ДРУГИ ПРИХОДИ

740000
741000

5,000,000

500,000

-

400,000 #ИМЕ?

400,000

6,000,000 #ИМЕ?

6,000,000

300,000 #ИМЕ?

300,000

6,000,000 #ИМЕ?

-

6,000,000 #ИМЕ?

6,000,000
6,000,000

194,800,000 #ИМЕ?

5,089,920

199,889,920

194,800,000 #ИМЕ?

5,089,920

199,889,920

194,800,000 #ИМЕ?

5,089,920

199,889,920

79,900,000 #ИМЕ?

7,424,693

87,324,693

-

32,900,000

ПРИХОДИ ОД
32,900,000 #ИМЕ?
ИМОВИНЕ
Приходи буџета
општина од камата на
средства
741151 консолидованог
5,000,000 #ИМЕ?
рачуна трезора
укључена у депозит
банака
Накнада за коришћење
741510
25,000,000 #ИМЕ?
природних добара
Накнада за коришћење
шумског и
741520
1,500,000 #ИМЕ?
пољопривредног
земљишта
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1,500,000
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Комунална такса за
коришћење простора
на јавним површинама
или испред пословног
простора у пословне
741531 сврхе, осим ради
400,000 #ИМЕ?
продаје штампе, књига
и других публикација,
производа старих и
уметничких заната и
домаће радиности
Комунална такса за
коришћење простора
за паркирање
друмских моторних и
прикључних возила на
уређеним и
обележеним
741532
#ИМЕ?
местимаКомунална
такса за коришћење
простора за паркирање
друмских моторних и
прикључних возила на
уређеним и
обележеним местима
Накнада за коришћење
741534 грађевинског
500,000 #ИМЕ?
земљишта
Комунална такса за
заузеће јавне
741535 површине
500,000 #ИМЕ?
грађевинским
материјалом
Накнада за коришћење
741542 природног лековитог
#ИМЕ?
фактора
ПРИХОДИ ОД
742000
ПРОДАЈЕ ДОБАРА
39,000,000 #ИМЕ? 7,424,693
И УСЛУГА
Приходи од давања у
закуп, односно на
коришћење
непокретности у
742152
3,000,000 #ИМЕ?
државној својини које
користе општине и
индиректни корисници
њиховог буџета
Приходи од закупнине
за грађевинско
7421453
#ИМЕ?
земљиште у корист
нивоа градова
Општинске
742251 административне
31,000,000 #ИМЕ?
таксе
Накнада за уређивање
742253 грађевинског
2,500,000 #ИМЕ?
земљишта

400,000

-

500,000

500,000

-

46,424,693

3,000,000

-

31,000,000

2,500,000

стр.3
742351

Приходи који својом
делатношћу остваре

2,500,000 #ИМЕ?
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органи и организације
општине
НОВЧАНЕ КАЗНЕ И
ОДУЗЕТА
743000
2,300,000 #ИМЕ?
ИМОВИНСКА
КОРИСТ
Приходи од новчаних
казни за прекршаје,
предвиђене прописима
743324
2,300,000 #ИМЕ?
о безбедности
саобраћаја на
путевима
Приходи од новчаних
743340 казни за прекршаје у
#ИМЕ?
корист нивоа градова
ДОБРОВОЉНИ
ТРАНСФЕРИ ОД
744000
4,000,000 #ИМЕ?
ФИЗИЧКИХ И
ПРАВНИХ ЛИЦА
Текући добровољни
трансфери од
744141 физичких и правних
#ИМЕ?
лица у корист нивоа
градова
Капитални
добровољни
трансфери од
744241
4,000,000 #ИМЕ?
физичких и правних
лица у корист нивоа
градова
МЕШОВИТИ И
745000
НЕОДРЕЂЕНИ
1,700,000 #ИМЕ?
ПРИХОДИ
Остали приходи у
745151
1,200,000 #ИМЕ?
корист нивоа општина
Део добити јавног
предузећа према
одлуци управног
745153
500,000 #ИМЕ?
одбора јавног
предузећа у корист
нивоа општина
МЕМОРАНДУМСКЕ
СТАВКЕ ЗА
770000
- #ИМЕ?
РЕФУНДАЦИЈУ
РАСХОДА
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ
И ПРИМАЊА ОД
7+8+9 ЗАДУЖИВАЊА И
472,300,000 #ИМЕ? 12,514,613
ПРОДАЈЕ ФИН.
ИМОВИНЕ
УКУПНО ПРЕНЕТА
СРЕДСТВА,
3+7+8+9
472,300,000 #ИМЕ? 12,514,613
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ
И ПРИМАЊА
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2,300,000

2,300,000

-

4,000,000

-

4,000,000

1,700,000
1,200,000

500,000

-

484,814,613
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Члан 6. стр.4
Издаци за капиталне пројекте, планирани за буџетску 2017. и наредне две године, исказане су у
табели.
Екон. Редни
Клас. број
1

2
А

511

1

Износ у динарима
2017
2018
2019

Опис
3
КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ

4

5

6

140,000,000 212,000,000 46,382,890

Асфалтирање улица
Година почетка финансирања пројекта: 2016

22,000,000 40,000,000

Година завршетка финансирања пројекта:2018
Укупна вредност пројекта:

22,000,000

Извори финансирања:
- из текућих прихода

22,000,000 40,000,000

-

- из кредита
511

2

Рехабилитација Омладинске улице
Година почетка финансирања пројекта: 2015
Година завршетка финансирања пројекта:2017
Укупна вредност пројекта:
Извори финансирања:
- из текућих прихода

511

3

5,500,000

-

-

-

-

-

-

18,000,000 23,000,000

-

5,500,000
5,500,000

Рехабилитација пута В. Мајдан - М. Камен

25,000,000

Година почетка финансирања пројекта: 2016
Година завршетка финансирања пројекта: 2017
Укупна вредност пројекта:

25,000,000

Извори финансирања:

511

4

- из текућих прихода
- из кредита

25,000,000

Реконструкција улице Стојана Чупића

14,500,000

Година почетка финансирања пројекта: 2017

511

5

Година завршетка финансирања пројекта:2017
Извори финансирања:
- из текућих прихода
Магистрални цевовод Ушће - Грачаница

14,500,000

Година почетка финансирања пројекта: 2017

511

6

Година завршетка финансирања пројекта: 2018
Извори финансирања:
- из текућих прихода
Изградња игралишта у Постењу, Рујевцу и
Лукића брдо
Година почетка финансирања пројекта: 2017
63

18,000,000 23,000,000
1,500,000

-
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511

7

Година завршетка финансирања пројекта: 2017
Укупна вредност пројекта:
Извори финансирања:
- из текућих прихода
Изградња нивелационих базена у Црнчи и
Г.Љубовиђи
Година почетка финансирања пројекта: 2017
Година завршетка финансирања пројекта: 2017
Укупна вредност пројекта:

511

8

Извори финансирања:
- из текућих прихода
- из буџета Републике Србије
Изградња колектора од Дукића потока до
Нове школе

1,500,000
4,000,000

-

8,000,000
4,000,000
4,000,000
6,000,000

-

Година почетка финансирања пројекта: 2017
Година завршетка финансирања пројекта: 2017
Укупна вредност пројекта:
Извори финансирања:
- из текућих прихода
- из буџета Републике Србије
511

511

9

10

12,000,000
6,000,000
6,000,000

Изградња колектора од Љубовије до локације
ППОВ Стара Љубовија
Година почетка финансирања пројекта: 2016
Година завршетка финансирања пројекта:2017
Извори финансирања:
- из текућих прихода
Изградња пута Жичара-Т.ПриседоРазбојиште - Кошље

2,000,000

-

-

2,000,000

10,000,000 74,000,000 36,382,890

Година почетка финансирања пројекта: 2012
Година завршетка финансирања пројекта: 2019
Укупна вредност пројекта: 224.000.000
Извори финансирања:
- из текућих прихода
511

11

10,000,000 74,000,000 36,382,890

Рехабилитација Радничке улице

- 13,000,000

Година почетка финансирања пројекта: 2018
Година завршетка финансирања пројекта:2018
Укупна вредност пројекта:
Извори финансирања:
- из текућих прихода

13,000,000
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-
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511

12

Главни одводни колектор од Врхпоља до
Кашица

- 22,000,000 10,000,000

Година почетка финансирања пројекта: 2018
Година завршетка финансирања пројекта:2019
Укупна вредност пројекта:
Извори финансирања:
- из текућих прихода
- из кредита
511

13

22,000,000 10,000,000

Реконструкција Сокоградске улице

- 30,000,000

-

Година почетка финансирања пројекта: 2018
Година завршетка финансирања пројекта: 2018
Укупна вредност пројекта:
Извори финансирања:
- из текућих прихода
511

14

Реконструкција зграде општине

30,000,000
2,500,000

-

-

Година почетка финансирања пројекта: 2017
Година завршетка финансирања пројекта: 2017
Укупна вредност пројекта:

2,500,000

Извори финансирања:
- из текућих прихода
511

15

2,500,000

Израда пројектне документације

12,000,000

-

Година почетка финансирања пројекта: 2017
Година завршетка финансирања пројекта: 2017
Укупна вредност пројекта:

12,000,000

Извори финансирања:
- из текућих прихода
511

16

12,000,000

Реконструкција раскрснице на Старој
Љубовији

4,000,000

-

Година почетка финансирања пројекта: 2017
Година завршетка финансирања пројекта: 2017
Укупна вредност пројекта:

4,000,000

Извори финансирања:
511

17

- из текућих прихода

4,000,000

Изградња нисконапонске мреже

5,000,000

Година почетка финансирања пројекта: 2017
Година завршетка финансирања пројекта: 2017
Укупна вредност пројекта:
Извори финансирања:
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-
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511

18

- из текућих прихода

5,000,000

Реконструкција зграде Библиотеке "Милован
Глишић"

3,000,000

Година почетка финансирања пројекта: 2017
Година завршетка финансирања пројекта: 2017
Укупна вредност пројекта:

3,000,000

-

Извори финансирања:
511

19

- из текућих прихода

3,000,000

Рехабилитација Ваљевске улице

5,000,000

Година почетка финансирања пројекта: 2017
Година завршетка финансирања пројекта: 2017
Укупна вредност пројекта:

5,000,000

-

Извори финансирања:
- из текућих прихода
511

20

5,000,000

магистрални цевовод М.Мост- Мајдан

- 10,000,000

-

Година почетка финансирања пројекта: 2018
Година завршетка финансирања пројекта: 2018
Укупна вредност пројекта:

-

Извори финансирања:
- из текућих прихода

10,000,000

Б

ОСТАЛИ КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ

512

1

Набавка опреме

515

2

541

3

Нематеријална имовина
Набавка земљишта

3,500,000

В

КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ

2,170,000

1

Основно образовање

2

Средње образовање

4632

11,390,000

-

-

-

-

7,600,000
290,000

950,000
1,220,000
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Члан 7.
Укупни расходи и издаци буџета по основним наменама, утврђени су у следећим износима:

Екон. клас.

ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА

Средства из
буџета

1

2

3

Структура Средства из осталих
%
извора
4

5

Укупна јавна
средства
6

320,910,000

#ИМЕ?

10,579,613

331,489,613

РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

70,487,600

#ИМЕ?

1,154,080

71,641,680

411

Плате и додаци запослених

55,819,960

#ИМЕ?

-

55,819,960

412

Социјални доприноси на терет послодавца

9,992,388

#ИМЕ?

-

9,992,388

413

Накнаде у натури (превоз)

272,000

#ИМЕ?

54,080

326,080

414

Социјална давања запосленима

1,798,397

#ИМЕ?

700,000

2,498,397

415

Накнаде за запослене

1,550,000

#ИМЕ?

400,000

1,950,000

416

Награде,бонуси и остали посебни расходи

1,054,855

#ИМЕ?

-

1,054,855

420

КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА

125,365,889

#ИМЕ?

9,413,033

134,778,922

421

Стални трошкови

17,807,030

#ИМЕ?

2,026,196

19,833,226

422

Трошкови путовања

520,340

#ИМЕ?

392,450

912,790

423

Услуге по уговору

22,662,000

#ИМЕ?

1,192,650

23,854,650

424

Специјализоване услуге

61,931,319

#ИМЕ?

314,000

62,245,319

425

Текуће поправке и одржавање (услуге и мат)

13,255,000

#ИМЕ?

1,114,267

14,369,267

426

Материјал

9,190,200

#ИМЕ?

4,373,470

13,563,670

430
431

УПОТРЕБА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА
Амортизација некретнина и опреме;

-

#ИМЕ?

-

-

-

#ИМЕ?

-

-

440

ОТПЛАТА КАМАТА

-

#ИМЕ?

-

-

450

СУБВЕНЦИЈЕ

36,000,000

#ИМЕ?

-

36,000,000

4511

Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама

36,000,000

#ИМЕ?

-

36,000,000

4512
452

Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и
организацијама
Субвенције приватним финансијским институцијама;

-

#ИМЕ?

-

-

400

ТЕКУЋИ РАСХОДИ

410

-

#ИМЕ?

-

#ИМЕ?

-

49,539,031

460

ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

49,539,031

4631

Текући трансфери осталим нивоима власти

34,197,000

#ИМЕ?

-

34,197,000

4632

Капитални трансфери осталим нивоима власти

2,170,000

#ИМЕ?

-

2,170,000

464

Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања

5,000,000

#ИМЕ?

-

5,000,000

465

Остале донације, дотације и трансфери

8,172,031

#ИМЕ?

-

8,172,031

470

СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ

11,780,000

#ИМЕ?

-

11,780,000

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

11,780,000

#ИМЕ?

-

11,780,000

480

ОСТАЛИ РАСХОДИ

24,637,480

#ИМЕ?

12,500

24,649,980

481

Дотације невладиним организацијама;

19,266,480

#ИМЕ?

-

19,266,480

482

Порези, обавезне таксе, казне и пенали;

521,000

#ИМЕ?

11,000

532,000

483

Новчане казне и пенали по решењу судова;
Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода
или других природних узрока;

1,750,000

#ИМЕ?

1,500

1,751,500

-

#ИМЕ?

-

-

3,100,000

#ИМЕ?

-

3,100,000

489

Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа;
Расходи који се финансирају из средстава за реализацију националног
инвестиционог плана

-

#ИМЕ?

-

-

490
494

АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА
Административни трансфери из буџета - Текући расходи

3,100,000

#ИМЕ?

-

3,100,000

-

#ИМЕ?

-

-

Административни трансфери из буџета - Средства резерве

-

#ИМЕ?

-

-

499

484
485

67

Иформатор о раду органа општине Љубовија и Општинске управе општине Љубовија
49911

Стална резерва

100,000

#ИМЕ?

-

100,000

49912

Текућа резерва

3,000,000

#ИМЕ?

-

3,000,000

500

КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ

151,390,000

#ИМЕ?

1,935,000

153,325,000

510

ОСНОВНА СРЕДСТВА

147,890,000

#ИМЕ?

1,935,000

149,825,000

511

Зграде и грађевински објекти;

140,000,000

#ИМЕ?

100,000

140,100,000

7,600,000

#ИМЕ?

1,770,000

9,370,000

512
513

Машине и опрема;
Остале некретнине и опрема;

-

#ИМЕ?

-

-

290,000

#ИМЕ?

65,000

355,000

-

#ИМЕ?

-

-

515

Нематеријална имовина

520

ЗАЛИХЕ

540

ПРИРОДНА ИМОВИНА

3,500,000

#ИМЕ?

-

3,500,000

541

Земљиште;

3,500,000

#ИМЕ?

-

3,500,000

550

Неф. Имов. која се фин. из сред. за реализ. нип-а

-

#ИМЕ?

-

-

610

ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ

-

#ИМЕ?

-

-

620
6211

Набавка финансијске имовине
Набавка домаћих хартија од вредности, изузев акција

-

#ИМЕ?

-

-

-

#ИМЕ?

-

-

472,300,000

#ИМЕ?

12,514,613

484,814,613

УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ

68

Иформатор о раду органа општине Љубовија и Општинске управе општине Љубовија

Члан 8.
Укупна средства буџета у износу од 484.814.613,00 динара, утврђена овом одлуком, распоређена су
по програмској класификацији датој у табели.
Шифра
Програмска
Програм
активност/ Пројекат
1

2

2101

2101-0001
2101-0002
1102

1102-0001
1102-0002

1102-П1

1102-П2
1502
1502-0001
1502-0002
1502-П1
0101

0101-0002
0401
0401-0005
0401-П1
0401-П2

0701

0701-0001
0701-0002

Назив

Средства Структиз буџета ура %

3
Програм 16.
Политички систем
локалне самоуправе
Функционисање
Скупштине
Функционисање
извршних органа
Програм 2.
Комуналнe
делатности
Управљање/одржавање
јавним осветљењем
Одржавање јавних
зелених површина
Изградња
магистралног цевовода
Ушће- Грачаница
Изградња
нивелационих базена у
Црнчи и Г.Љубовиђи
Програм 4. Развој
туризма
Управљање развојем
туризма
Промоција туристичке
понуде
#ИМЕ?
Програм 5.
Пољопривреда и
рурални развој
Мере подршке
руралном развоју
Програм 6. Заштита
животне средине
Управљање
комуналним отпадом

4

5

23,855,000 #ИМЕ?
4,700,000 #ИМЕ?

Сопствени
Укупна
и други
средства
приходи
6

7
0 23,855,000
0

4,700,000

19,155,000 #ИМЕ?

0 19,155,000

45,100,000 #ИМЕ?

0 45,100,000

9,100,000 #ИМЕ?

0

9,100,000

14,000,000 #ИМЕ?

0 14,000,000

18,000,000 #ИМЕ?

0 18,000,000

4,000,000 #ИМЕ?

0

4,000,000

9,500,000 #ИМЕ?

700,000 10,200,000

2,656,000 #ИМЕ?

700,000

3,356,000

650,000 #ИМЕ?

0

650,000

6,194,000 #ИМЕ?

0

6,194,000

25,000,000 #ИМЕ?

0 25,000,000

25,000,000 #ИМЕ?

0 25,000,000

14,000,000 #ИМЕ?

0 14,000,000

6,000,000 #ИМЕ?

0

6,000,000

2,000,000 #ИМЕ?
#ИМЕ?
Изградња колектора од
Дукића потока - Нова
6,000,000 #ИМЕ?
школа
Програм 7.
Организација
135,164,000 #ИМЕ?
саобраћаја и саобраћ.
Инфраструктура
Управљање
2,100,000 #ИМЕ?
саобраћајем
Одржавање
64,064,000 #ИМЕ?

0

2,000,000

0

6,000,000
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0 135,164,000

0

2,100,000

0 64,064,000

Надлежан
орган/особа
8
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саобраћајне
инфраструктуре
0701-П1
5,500,000 #ИМЕ?
0 5,500,000
#ИМЕ?
0701-П2

#ИМЕ?

25,000,000 #ИМЕ?

0 25,000,000

0701-П3

#ИМЕ?

14,500,000 #ИМЕ?

0 14,500,000

0701-П4

#ИМЕ?

10,000,000 #ИМЕ?

0 10,000,000

0701-П5

#ИМЕ?
Изградња
нисконапонске мреже
Рехабилитација
Ваљевске улице
Програм 8.
Предшколско
васпитање и
образовање
Функционисање
предшколских
установа
Програм 9. Основно
образовање и
васпитање
Функционисање
основних школа
Програм 10. Средње
образовање и
васпитање
Функционисање
средњих школа
Програм 11.
Социјална и дечја
заштита
Социјалне помоћи

0701-П6
0701-П7
2001

2001-0001

2002

2002-0001
2003

2003-0001
0901

0901-0001
0901-0002

0901-0003

0901-0005
0901-0006
0901-П1
1801

1801-0001
1201

1201-0001
1201-0002

Прихватилишта,
прихватне станице и
друге врсте смештаја
Подршка социохуманитарним
организацијама
Подршка реализацији
програма Црвеног
крста
Подршка деци и
породици са децом
#ИМЕ?
Програм 12.
Примарна
здравствена заштита
Функционисање
установа примарне
здравствене заштите
Програм 13. Развој
културе и
информисања
Функционисање
локалних установа
културе
Унапређење система

4,000,000 #ИМЕ?

0

4,000,000

5,000,000 #ИМЕ?

0

5,000,000

5,000,000 #ИМЕ?

0

5,000,000

16,923,557 #ИМЕ? 11,077,783 28,001,340

16,923,557 #ИМЕ? 11,077,783 28,001,340

30,000,000 #ИМЕ?

0 30,000,000

30,000,000 #ИМЕ?

0 30,000,000

6,000,000 #ИМЕ?

0

6,000,000

6,000,000 #ИМЕ?

0

6,000,000

13,106,000 #ИМЕ?

0 13,106,000

3,417,000 #ИМЕ?

0

3,417,000

500,000 #ИМЕ?

0

500,000

300,000 #ИМЕ?

0

300,000

659,000 #ИМЕ?

0

659,000

1,730,000 #ИМЕ?

0

1,730,000

5,000,000 #ИМЕ?

0

5,000,000

5,000,000 #ИМЕ?

0

5,000,000

6,500,000

16,900,000 #ИМЕ?

736,830 17,636,830

10,000,000 #ИМЕ?

736,830 10,736,830

6,900,000 #ИМЕ?
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очувања и
представљања
културно-историјског
наслеђа
Програм 14. Развој
10,000,000 #ИМЕ?
0 10,000,000
спорта и омладине
1301-0001
Подршка локалним
спортским
организацијама,
10,000,000 #ИМЕ?
0 10,000,000
удружењима и
савезима
Програм 15. Опште
121,751,443 #ИМЕ?
0 121,751,443
јавне услуге управе
Функционисање
0602-0001
локалне самоуправе и 116,877,443 #ИМЕ?
0 116,877,443
градских општина
Функционисање
0602-0002
100,000 #ИМЕ?
0
100,000
месних заједница
Општинско јавно
0602-0004
1,674,000 #ИМЕ?
0 1,674,000
правобранилаштво
Текућа буџетска
0602-0009
3,000,000 #ИМЕ?
0 3,000,000
резерва
Стална буџетска
0602-0010
100,000 #ИМЕ?
0
100,000
резерва
УКУПНИ
ПРОГРАМСКИ
472,300,000 #ИМЕ? 12,514,613 484,814,613
ЈАВНИ РАСХОДИ

1301

0602

Члан 9.
Расходи и издаци буџета по функционалној класификацији утврђени су и распоређени у следећим
износима:
Функциje

Функционална класификација

Средства из
буџета

Структура
%

1

2

3

4

5

6

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

13,106,000

#ИМЕ?

-

13,106,000

040

Породица и деца;

7,650,000

#ИМЕ?

-

7,650,000

090

Социјална заштита некласификована на другом месту

5,456,000

#ИМЕ?

-

5,456,000

137,932,443

#ИМЕ?

-

137,932,443

4,700,000

#ИМЕ?

-

4,700,000

111 Извршни и законодавни органи

13,155,000

#ИМЕ?

-

13,155,000

112 Финансијски и фискални послови

3,100,000

#ИМЕ?

-

3,100,000

116,877,443

#ИМЕ?

-

116,877,443

100,000

#ИМЕ?

-

100,000

ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ

9,774,000

#ИМЕ?

-

9,774,000

330

Судови;

1,674,000

#ИМЕ?

-

1,674,000

360

Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту

8,100,000

#ИМЕ?

-

8,100,000

157,564,000

#ИМЕ?

700,000

158,264,000

421 Пољопривреда

25,000,000

#ИМЕ?

-

25,000,000

451 Друмски саобраћај

123,064,000

#ИМЕ?

-

123,064,000

9,500,000

#ИМЕ?

700,000

10,200,000

000

ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ

100
110

130

Опште услуге;

160

Опште јавне услуге некласификоване на другом месту;

300

400

Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални
послови и спољни послови;

ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ
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Средства из осталих
Укупна јавна средства
извора
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ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

14,000,000

#ИМЕ?

-

14,000,000

Заштита животне средине некласификована на другом месту

14,000,000

#ИМЕ?

-

14,000,000

ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ

55,100,000

#ИМЕ?

-

55,100,000

620

Развој заједнице;

10,000,000

#ИМЕ?

-

10,000,000

630

Водоснабдевање;

22,000,000

#ИМЕ?

-

22,000,000

640

Улична расвета;

9,100,000

#ИМЕ?

-

9,100,000

Послови становања и заједнице некласификовани на другом
месту

14,000,000

#ИМЕ?

-

14,000,000

660

ЗДРАВСТВО

5,000,000

#ИМЕ?

-

5,000,000

Услуге јавног здравства;

5,000,000

#ИМЕ?

-

5,000,000

РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ

26,900,000

#ИМЕ?

736,830

27,636,830

810

Услуге рекреације и спорта;

10,000,000

#ИМЕ?

-

10,000,000

820

Услуге културе;

10,000,000

#ИМЕ?

736,830

10,736,830

Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом
месту

6,900,000

#ИМЕ?

-

6,900,000

860

ОБРАЗОВАЊЕ

52,923,557

#ИМЕ?

11,077,783

64,001,340

911 Предшколско образовање

16,923,557

#ИМЕ?

11,077,783

28,001,340

912 Основно образовање

30,000,000

#ИМЕ?

-

30,000,000

Средње образовање;

6,000,000

#ИМЕ?

-

6,000,000

500
560
600

700
740
800

900

920

УКУПНО

472,300,000

#ИМЕ?

12,514,613

484,814,613

-

II ПОСЕБАН ДЕО
Члан 10.
Средства буџета у износу од 472.300.000 динара и средства из осталих извора у износу од
12.514.613 динара, утврђени су и распоређени по програмској класификацији, и то:
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Члан 11.
Средства буџета у износу од 472.300.000,00 динара и средства из осталих извора корисника
буџета у износу од 12.514.613,00 динара , распоређују се по корисницима и врстама издатака и
то:
Разде Глав
о
а

1

2

1

1

Економ
Програм
Функциј Позициј
.
-ска
а
а
Класиф
Класиф.
.
4

3

6

Опис

7

8

1

411

2

412

3

416

4

422

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
92135
ПРОГРАМ 16:
ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Функционисање Скупштине
Извршни и законодавни органи,
финансијски и фискални
послови и спољни послови
Плате, додаци и накнаде
запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет
послодавца
Награде запосленима и остали
посебни расходи
Трошкови путовања

5

423

Услуге по уговору

6

426

7

465

8

481

Материјал
Остале донације, дотације и
трансфери
Дотације невладиним
организацијама

2101
2101-0001
110

Средства
Укупна
Средства
из
јавна
из буџета осталих
средства
извора
9

10

11

1,042,000

1,042,000

186,500

186,500

100,000

100,000

14,020

14,020

2,900,000

2,900,000

100,000

100,000

150,000

150,000

207,480

207,480

Приходи из буџета

4,700,000

4,700,000

Функција 110:

4,700,000

Извори финансирања за
програмску активност 21010001:
Приходи из буџета

4,700,000

Извори финансирања за
функцију 110:
01

01

Свега за програмску
активност 2101-0001:

01

01

01

4,700,000

Извори финансирања за
Програм 16:
Приходи из буџета

4,700,000

Свега за Програм 16:

4,700,000

Извори финансирања за
Главу 1:
Приходи из буџета

4,700,000

Свега за Главу 1:

4,700,000

Извори финансирања за
Раздео 1:
Приходи из буџета

4,700,000

80

0

4,700,000

4,700,000
0

4,700,000

4,700,000
0

4,700,000

4,700,000
0

4,700,000

4,700,000
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Свега за Раздео 1:
2

9

411

10

412

11

422

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
92136
ПРОГРАМ 16 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Функционисање извршних
органа
Извршни и законодавни органи
Плате, додаци и накнаде
запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет
послодавца
Трошкови путовања

12

423

Услуге по уговору

13

426

14

465

15

481

16

483

17

485

Mатеријал
Остале донације, дотације и
трансфери
Дотације осталим
непрофитним институцијама
Новчане казне и пенали по
решењу судова
Накнада штете за повреде или
штету нанету од стране
државних органа

1

2101
2101-0002
111

01

01

4,700,000

3,694,000

661,000

661,000

100,000

100,000

3,320,000

3,320,000

100,000

100,000

480,000

480,000

1,200,000

1,200,000

1,500,000

1,500,000

2,100,000

2,100,000

Извори финансирања за
функцију 111:
Приходи из буџета

13,155,000

13,155,000

Функција 111:

13,155,000

0 13,155,000

Извори финансирања за
програмску активност 21010002:
Приходи из буџета

13,155,000

13,155,000

13,155,000

0 13,155,000

200,000

200,000

5,300,000

5,300,000

50,000

50,000

450,000

450,000

6,000,000

18

423

ПРОГРАМ 16 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Функционисање извршних
органа
Јавна безбедност
неквалификована на другом
месту
Услуге по уговору

19

424

Специјализоване услуге

20

425

Текуће поправке и одржавање

21

512

Опрема

01

Извори финансирања за
функцију 360:
Приходи из буџета

6,000,000

Функција 360:

6,000,000

2101-0002
360

4,700,000

3,694,000

Свега за програмску
активност 2101-0002:
2101

0

Извори финансирања за
програмску активност 21010002:

81

0

6,000,000
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01
Приходи из буџета
6,000,000
Свега за програмску
активност 2101-0002:

01

6,000,000

6,000,000
0

6,000,000

Извори финансирања за
Програм 16:
Приходи из буџета

19,155,000

19,155,000

Свега за Програм 16:

19,155,000

0 19,155,000
стр.18

01

01

3

Извори финансирања за
Главу 1:
Приходи из буџета

19,155,000

19,155,000

Свега за Главу 1:

19,155,000

0 19,155,000

Извори финансирања за
Раздео 2:
Приходи из буџета

19,155,000

19,155,000

Свега за Раздео 2:

19,155,000

0 19,155,000

1,183,800

1,183,800

212,000

212,000

22

411

23

412

24

422

ОПШТИНСКО ЈАВНО
ПРАВОБРАНИЛАШТВО
94948
ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА
САМОУПРАВА
Општинско јавно
правобранилаштво
Судови
Плате, додаци и накнаде
запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет
послодавца
Трошкови путовања

20,000

20,000

25

423

Услуге по уговору

50,000

50,000

26

426

43,200

43,200

27

465

Материјал
Остале донације, дотације и
трансфери

165,000

165,000

Извори финансирања за
функцију 330:
Приходи из буџета

1,674,000

1,674,000

Функција 330:

1,674,000

Извори финансирања за
програмску активност 06020004:
Приходи из буџета

1,674,000

1
0602
0602-0004
330

01

01

Свега за програмску
активност 0602-0004:

01

01

1,674,000

Извори финансирања за
Програм 15:
Приходи из буџета

1,674,000

Свега за Програм 15:

1,674,000

Извори финансирања за
Главу 1:
Приходи из буџета

1,674,000

Свега за Главу 1:

1,674,000

Извори финансирања за
Раздео 3:
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0

1,674,000

1,674,000
0

1,674,000

1,674,000
0

1,674,000

1,674,000
0

1,674,000
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01
Приходи из буџета
1,674,000
Свега за Раздео 3:
4

1
0602

0602-0001
130
28

411

29

412

30
31

413
414

32

415

33

416

34
35
36

421
422
423

37

424

38

425

39

426

40

4511

41

4511

42

465

43

482

44

485

45

511

46

512

47

541

1,674,000

ОПШТИНСКА УПРАВА
06068
ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ
ЈАВНЕ УСЛУГЕ УПРАВЕ
Функционисање локалне
самоуправе
Опште јавне услуге
Плате, додаци и накнаде
31,516,000
запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет
5,642,700
послодавца
Накнаде у натури
272,000
Социјална давања запосленима 1,196,743
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали
посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услугегеодетске услуге 3.700.000;
Набавка услуге дробљења
камена 4.000.000 и накнада
мртвозорнику 300.000
Текуће поправке и одржавање

1,674,000
0

1,674,000

31,516,000
5,642,700
272,000
1,196,743

1,550,000

1,550,000

600,000

600,000

9,000,000
200,000
6,550,000

9,000,000
200,000
6,550,000

8,000,000

8,000,000

2,000,000

2,000,000

Материјал
6,100,000
Текуће субвенције јавним
3,900,000
нефинансијским предузећима
Текуће субвенције јавним
7,100,000
нефинансијским предузећима
Остале донације, дотације и
5,700,000
трансфери
Порези, обавезне таксе, казне и
500,000
пенали
Накнада штете за повреде или
штету нанету од стране
1,000,000
државних органа
Зграде и грађевински објекти Пројектна документација
12.000.000 и реконструкција
зграде општине 2.500.000 ;
реонструкција зграде
19,000,000
Библиотеке "Милован Глишић"
3.000.000 и изградња
игралишта у Постењу, Рујевцу
и Лукића Брду 1.500.000
Опрема - за набавку путничког
аутомобила 2.500.000 и
рачунарске опреме 500.000 ,
3,550,000
канцеларијска опрема 150.000
и електронска опрема 400.000
Земљиште
3,500,000

6,100,000
3,900,000
7,100,000
5,700,000
500,000
1,000,000

19,000,000

3,550,000

3,500,000

Извори финансирања за
функцију 130:
01

Приходи из буџета

83

116,877,44
3

116,877,44
3
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Функција 130:
116,877,44
3

01

Извори финансирања за
програмску активност 06020001:
Приходи из буџета
Свега за програмску
активност 0602-0001:

0602-0009
112

116,877,44
3
116,877,44
3

Програмска активност:
Текућа буџетска резерва
Фискални и финансијски
послови
49912 Текућа резерва

3,000,000

Извори финансирања за
функцију 112:
Приходи из буџета

3,000,000

Функција 112:

3,000,000

01

01
02

Извори финансирања за
Програмску активност 06020009:
Приходи из буџета
Трансфери између корисника
на истом нивоу
Свега за програмску
активност 0602-0009:

0

116,877,44
3

116,877,44
3
0

116,877,44
3

3,000,000
0

3,000,000

3,000,000

3,000,000
0

3,000,000

0

3,000,000
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0602-0010
112

Програмска активност:
Стална резерва
Финансијски и фискални
послови
49911 Стална резерва

01
02

01

100,000

100,000

Извори финансирања за
функцију 112:
Приходи из буџета
Трансфери између корисника
на истом нивоу

100,000

100,000

Функција 112:

100,000

Извори финансирања за
Програмску активност 06020010:
Приходи из буџета

100,000

Свега за програмску
активност 0602-0010:

0

100,000

0

100,000

100,000
0

100,000

Извори финансирања за
Програм 15:
01

0701

Приходи из буџета

119,977,44
3

Свега за Програм 15:

119,977,44
3

ПРОГРАМ 7:
ОРГАНИЗАЦИЈА
САОБРАЋАЈА И
САОБРАЋАЈНА
ИНФРАСТРУКТУРА

84

119,977,44
3
0

119,977,44
3

Иформатор о раду органа општине Љубовија и Општинске управе општине Љубовија
Одржавање саобраћајне
0701-0002
инфраструктуре
451
Друмски саобраћај

48

424

49

425

50

511

01

01

Специјализоване услуге
Средства су планирана за:
пренете обавезе из 2016 г.2.000.000; Зимска служба
4.000.000 , Одржавање
локалних путева и
32,064,000
некатегорисаних путева
24.664.000; Крпљење ударних
рупа 800.000 и хоризонтална и
вертикална сигнализација
600.000
Текуће поправке и одржавање 10,000,000
атарски путеви
Зграде и грађевински објекти
Средства су планирана за:
Пренете обавезе из 2016.
године; асфалтирање улица у
2017. години и то: Балканска
22,000,000
улица, Улица Николе
Јовановића, наставак
Првомајске улице, Радишина
ковачница, Амзића пут и
Врхпоље према Боку.

32,064,000

10,000,000

22,000,000

Извори финансирања за
функцију 451:
Приходи из буџета

64,064,000

64,064,000

Функција 451:

64,064,000

0 64,064,000

Извори финансирања за
програмску активност 07010002:
Приходи из буџета

64,064,000

64,064,000

64,064,000

0 64,064,000

Свега за програмску
активност 0701-0002:
Рехабилитација Омладинске
улице
Друмски саобраћај

0701-П1
451
51

511

Зграде и грађевински објекти

5,500,000

5,500,000

01

Извори финансирања за
функцију 451:
Приходи из буџета

5,500,000

5,500,000

Функција 451:

5,500,000

Извори финансирања за
Пројекат 0701-П1
Приходи из буџета

5,500,000

Свега за Пројекат 0701-П1:

5,500,000

01

0

5,500,000

5,500,000
0

5,500,000

Рехабилитација пута В.
Мајдан - М. Камен
Друмски саобраћај

0701-П2
451
52

511

Зграде и грађевински објекти

25,000,000

25,000,000

01

Извори финансирања за
функцију 451:
Приходи из буџета

25,000,000

25,000,000
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01

Функција 451:

25,000,000

0 25,000,000

Извори финансирања за
Пројекат 0701-П2
Приходи из буџета

25,000,000

25,000,000

Свега за Пројекат 0701-П2:

25,000,000

0 25,000,000

Реконструкција улице
Стојана Чупића
Друмски саобраћај

0701-П3
451
53

511

Зграде и грађевински објекти

14,500,000

14,500,000

01

Извори финансирања за
функцију 451:
Приходи из буџета

14,500,000

14,500,000

Функција 451:

14,500,000

0 14,500,000

Извори финансирања за
Пројекат 0701-П3
Приходи из буџета

14,500,000

14,500,000

Свега за Пројекат 0701-П3:

14,500,000

0 14,500,000

01

Изградња пута ЖичараТ.Приседо- Разбојиште Кошље
Друмски саобраћај

0701-П4
451
54

511

Зграде и грађевински објекти

10,000,000

10,000,000

01

Извори финансирања за
функцију 451:
Приходи из буџета

10,000,000

10,000,000

Функција 451:

10,000,000

0 10,000,000

Извори финансирања за
Пројекат 0701-П4
Приходи из буџета

10,000,000

10,000,000

Свега за Пројекат 0701-П4:

10,000,000

0 10,000,000

01

Реконструкција раскрснице
на Старој Љубовији
Друмски саобраћај

0701-П5
451
55

511

Зграде и грађевински објекти

4,000,000

4,000,000

01

Извори финансирања за
функцију 451:
Приходи из буџета

4,000,000

4,000,000

Функција 451:

4,000,000

Извори финансирања за
Пројекат 0701-П5
Приходи из буџета

4,000,000

Свега за Пројекат 0701-П5:

4,000,000

01

0

4,000,000

4,000,000
0

4,000,000

Изградња нисконапонске
мреже
Развој ѕаједнице

0701-П6
620
56

511

Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за
функцију 620:

86

5,000,000

5,000,000

Иформатор о раду органа општине Љубовија и Општинске управе општине Љубовија
01
Приходи из буџета
5,000,000
Функција 620:

5,000,000

Извори финансирања за
Пројекат 0701-П6
Приходи из буџета

5,000,000

Свега за Пројекат 0701-П6:

5,000,000

511

Рехабилитација Ваљевске
улице
Друмски саобраћај
Зграде и грађевински објекти

5,000,000

5,000,000

01

Извори финансирања за
функцију 451:
Приходи из буџета

5,000,000

5,000,000

Функција 620:

5,000,000

Извори финансирања за
Пројекат 0701-П7
Приходи из буџета

5,000,000

Свега за Пројекат 0701-П7:

5,000,000

01

0701-П7
451
57

5,000,000

01

0

5,000,000

5,000,000
0

0

5,000,000

5,000,000

5,000,000
0

5,000,000

Извори финансирања за
Програм 7:
01

0901
0901-0001
090

58

4631

59

472

01

01

Приходи из буџета

133,064,00
0

Свега за Програм 7:

133,064,00
0

ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА
И ДЕЧЈА ЗАШТИТА
Социјалне помоћи
Социјална помоћ
некласификована на другом
месту
Текући трансфери осталим
нивоима власти
Накнаде за социјалну заштиту
из буџета - једнократне помоћи

133,064,00
0
0

133,064,00
0

367,000

367,000

2,700,000

2,700,000

Извори финансирања за
функцију 090:
Приходи из буџета

3,067,000

3,067,000

Функција 090:

3,067,000

Извори финансирања за
Програмску активност 09010001:
Приходи из буџета

3,067,000

Свега за Програмску
активност 0901-0001:

3,067,000

0

3,067,000

3,067,000
0

3,067,000

Социјалне помоћи

0901-0001
040
60

472

01

Функција: Породица и деца
Накнаде за социјалну заштиту
из буџета- по решењима
комисије
Извори финансирања за
функцију 040:
Приходи из буџета

87

350,000

350,000

350,000

350,000
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01

Функција 040:

350,000

Извори финансирања за
Програмску активност 09010001:
Приходи из буџета

350,000

Свега за Програмску
активност 0901-0001:
0901-0002
040
61

472

01

01

Прихватилишта, прихватне
станице и друге врсте
смештаја
Функција: Породица и деца
Накнаде за социјалну заштиту
из буџета - ОШ Радивој
Поповић Земун

090
62

481

01

01

090
63

481

01

350,000
0

350,000

500,000

Извори финансирања за
функцију 040:
Приходи из буџета

500,000

500,000

Функција 040:

500,000

Извори финансирања за
Програмску активност 09010002:
Приходи из буџета

500,000

Подршка социохуманитарним
организацијама
Социјалне помоћи
Дотације невладиним
организац. - удружења из
области соц. Заштите

500,000

0

500,000

500,000
0

500,000

300,000

300,000

Извори финансирања за
функцију 040:
Приходи из буџета

300,000

300,000

Функција 040:

300,000

Извори финансирања за
Програмску активност 09010003:
Приходи из буџета

300,000

Свега за Програмску
активност 0901-0003:
0901-0005

350,000

500,000

Свега за Програмску
активност 0901-0002:
0901-0003

350,000

0

Активности Црвеног крста
Функција: Социјална заштита
некласификована на другом
месту
Дотације невладиним
организацијама

300,000

0

1,100,000

300,000
0

2,500,000

659,000

659,000

Извори финансирања за
функцију 090:
Приходи из буџета

659,000

659,000

Функција 090:

659,000
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0

659,000
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Извори финансирања за
Програмску активност 09010005:
01
Приходи из буџета
659,000
Свега за Програмску
активност 0901-0005:
0901-0006
040
64

472

01

01

Подршка деци и породицама
са децом
Функција: Породица и деца
Накнаде за социјалну заштиту
из буџета

090
65

472

01

01

01

1801

1801-0001
740
66

464

01

0

659,000

6,500,000

6,500,000

Извори финансирања за
функцију 040:
Приходи из буџета

6,500,000

6,500,000

Функција 040:

6,500,000

0 13,659,000

Извори финансирања за
Програмску активност 09010006:
Приходи из буџета

6,500,000

6,500,000

6,500,000

0 33,818,000

1,730,000

1,730,000

Извори финансирања за
функцију 090:
Приходи из буџета

1,730,000

1,730,000

Функција 090:

1,730,000

Извори финансирања за
Пројекат 0901-П1:
Приходи из буџета

1,730,000

Свега за Пројекат 0901-П1:

1,730,000

Свега за Програмску
активност 0901-0006:
0901-П1

659,000

659,000

Пројекат "Помоћ у кући"
Функција: Социјална заштита
некласификована на другом
месту
Накнаде за социјалну заштиту
из буџета

0

1,730,000

1,730,000
0

1,730,000

Извори финансирања за
Програм 11:
Приходи из буџета

13,106,000

13,106,000

Свега за Програм 11:

13,106,000

0 13,106,000

5,000,000

5,000,000

Извори финансирања за
функцију 740:
Приходи из буџета

5,000,000

5,000,000

Функција 740:

5,000,000

ПРОГРАМ 12: ПРИМАРНА
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
Функционисање установа
примарне здравствене
заштите
Услуге јавног здравства
Дотације организацијама
обавезног социјалног
осигурања

89

0

5,000,000

Иформатор о раду органа општине Љубовија и Општинске управе општине Љубовија
Извори финансирања за
Програмску активност 18010001:
01
Приходи из буџета
5,000,000
Свега за Програмску
активност 1801-0001:

01

1301
1301-0001
810
67

481

01

01

5,000,000

Извори финансирања за
Програм 12:
Приходи из буџета

5,000,000

Свега за Програм 12:

5,000,000

ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ
СПОРТА И ОМЛАДИНЕ
Подршка локалним
спортским организацијама,
удружењима и савезима
Услуге рекреације и спорта
Дотације невладиним
организацијама

5,000,000
0

5,000,000

5,000,000
0

5,000,000

10,000,000

10,000,000

Извори финансирања за
функцију 810:
Приходи из буџета

10,000,000

10,000,000

Функција 810:

10,000,000

0 10,000,000

Извори финансирања за
Програмску активност 13010001:
Приходи из буџета

10,000,000

10,000,000

10,000,000

0 10,000,000

Приходи из буџета

10,000,000

10,000,000

Свега за Програм 14:

10,000,000

0 10,000,000

6,900,000

6,900,000

Приходи из буџета

6,900,000

6,900,000

Функција 860:

6,900,000

Свега за Програмску
активност 1301-0001:
Извори финансирања за
Програм 14:
01

1201

1201-0002
860

68

481

ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ
КУЛТУРЕ И
ИНФОРМИСАЊА
Унапређење система очувања
и представљања културно историјског населђа
Рекреација,спорт,култура и
вера, некласификовано на
другом месту
Дотације невладиним
организацијама- ( 1.000.000 за
верске организације; 3.350.000
за информисање по Закону о
информисању и медијима и
2.550.000 за удружења из
области културе)
Извори финансирања за
функцију 860:

01

Извори финансирања за
Програмску активност 1201-

90

0

6,900,000

Иформатор о раду органа општине Љубовија и Општинске управе општине Љубовија
0002:
01

01

Приходи из буџета

6,900,000

Свега за Програмску
активност 1201-0002:

6,900,000

Извори финансирања за
Програм 13:
Приходи из буџета

6,900,000

Свега за Програм 13:

6,900,000

6,900,000
0

6,900,000
0

ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ
ДЕЛАТНОСТИ
Изградња магистралног
цевовода Ушће - Грачаница

1102
1102-П1

6,900,000

6,900,000
стр.22

Водоснабдевање

630
511
69

01

01

Зграде и грађевински објекти Изградња водовода у
Грачаници

18,000,000

18,000,000

Извори финансирања за
функцију 630:
Приходи из буџета

18,000,000

18,000,000

Функција 630:

18,000,000

0 18,000,000

Извори финансирања за
програмску активност 1102П1:
Приходи из буџета

18,000,000

18,000,000

18,000,000

0 18,000,000

Свега за програмску
активност 1102-П1:
Изградња нивелационих
базена у Црнчи и
Г.Љубовиђи
Управљање отпадним водама

1102-П2
630
70

511

Зграде и грађевински објекти

4,000,000

4,000,000

01

Извори финансирања за
функцију 630:
Приходи из буџета

4,000,000

4,000,000

Функција 630:

4,000,000

Извори финансирања за
програмску активност 1102П2:
Приходи из буџета

4,000,000

01

Свега за програмску
активност 1102-П2:

1102-0002
660

71

424

4,000,000

Одржавање јавних зелених
површина
Послови становања и заједнице
некласификовани на другом
месту
Специјализоване услугекошење зелених површина и
14,000,000
чишћење града
Извори финансирања за

91

0

4,000,000

4,000,000
0

4,000,000

14,000,000

Иформатор о раду органа општине Љубовија и Општинске управе општине Љубовија
функцију 660:
01

Приходи из буџета

14,000,000

14,000,000

Функција 660:

14,000,000

0 14,000,000

Приходи из буџета

14,000,000

14,000,000

Свега за програмску
активност 1102-0002:

14,000,000

0 14,000,000

7,800,000

7,800,000

Извори финансирања за
програмску активност 11020002:
01

Одржавање јавног
осветљења
Улична расвета

1102-0001
640
72

421

Стални трошкови

73

425

Текуће поправке и одржавање

600,000

600,000

74

426

Материјал

700,000

700,000

01

Извори финансирања за
функцију 640:
Приходи из буџета

9,100,000

9,100,000

Функција 640:

9,100,000

Извори финансирања за
програмску активност 11020001:
Приходи из буџета

9,100,000

01

Свега за програмску
активност 1102-0001:

01

9,100,000

0

9,100,000

9,100,000
0

9,100,000

Извори финансирања за
Програм 2:
Приходи из буџета

45,100,000

45,100,000

Свега за Програм 2:

45,100,000

0 45,100,000

ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Изградња колектора од
Љубовије до ППОВ Стара
Љубовија
Заштита животне средине
некласификована на другом
месту

0401

0401-П1
560

75

511

Зграде и грађевински објекти

2,000,000

2,000,000

01

Извори финансирања за
функцију 560:
Приходи из буџета

2,000,000

2,000,000

Функција 560:

2,000,000

0

2,000,000

Извори финансирања за
Програмску активност 0401П1:
01

Приходи из буџета

2,000,000

Свега за Програмску
активност 0401-П1:

2,000,000

92

2,000,000
0

2,000,000

Иформатор о раду органа општине Љубовија и Општинске управе општине Љубовија
Изградња колектора Дукића
0401-П2
поток - нова школа
560
Заштита животне средине
некласификована на другом
месту
76
511 Зграде и грађевински објекти
6,000,000

6,000,000

Извори финансирања за
функцију 560:
01

01

Приходи из буџета

6,000,000

Функција 560:

6,000,000

Извори финансирања за
Програмску активност 0401П2:
Приходи из буџета

6,000,000

Свега за Програмску
активност 0401-П2:

6,000,000

6,000,000
0

6,000,000

6,000,000
0

6,000,000

Извори финансирања за
Програм 6:
01

2002
2002-0001
912
77

4631

78

4632

Приходи из буџета

8,000,000

Свега за Програм 6:

8,000,000

ОСНОВНА ШКОЛА "Петар
Враголић"
ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО
ОБРАЗОВАЊЕ И
ВАСПИТАЊЕ
Функционисање основних
школа
Основно образовање
Текући трансфери осталим
нивоима власти
Капитални трансфери осталим
нивоима власти
414 - Социјална давања
запосленима 200.000
415 - Накнаде трошкова за
запослене 3.500.000
416- Награде запосленима јубиларне награде 1.734.000
421- Стални трошкови
9.251.000
422- Трошкови путовања
8.445.000
423- Услуге по уговору
1.100.000
424 - Специјализоване услуге
630.000
425- Текуће поправке и
одржавање 2.370.000
426 - Материјал 1.740.000
482 - Порези и таксе 20.000
483 - Новчане казне и пенали
по решењу суда 60.000
511 - Зграде и грађевински
објекти 400.000
512 - Опрема 500.000

93

8,000,000
0

8,000,000
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29,050,000

29,050,000

950,000

950,000

Иформатор о раду органа општине Љубовија и Општинске управе општине Љубовија
515- Нематеријална имовина
50.000

01

01

Извори финансирања за
функцију 912:
Приходи из буџета

30,000,000

30,000,000

Функција 912:

30,000,000

0 30,000,000

Извори финансирања за
програмску активност 20020001:
Приходи из буџета

30,000,000

30,000,000

30,000,000

0 30,000,000

Извори финансирања за
Програм 9:
Приходи из буџета

30,000,000

30,000,000

Свега за Програм 9:

30,000,000

0 30,000,000

4,780,000

4,780,000

1,220,000

1,220,000

Извори финансирања за
функцију 920:
Приходи из буџета

6,000,000

6,000,000

Функција 920:

6,000,000

Свега за програмску
активност 2002-0001:

01

2003
2003-0001
920
79

4631

80

4632

СРЕДЊЕ ШКОЛЕ " Вук
Караџић"
ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ
ОБРАЗОВАЊЕ И
ВАСПИТАЊЕ
Функционисање средњих
школа
Средње образовање
Текући трансфери осталим
нивоима власти
Капитални трансфери осталим
нивоима власти
414 - Социјална давања
запосленима 100.000
415 - Накнаде трошкова за
запослене 400.000
416- Награде запосленима јубиларне награде 315.000
421- Стални трошкови
1.808.000
422- Трошкови путовања
335.000
423- Услуге по уговору 545.000
424 - Специјализоване услуге
205.000
425- Текуће поправке и
одржавање 537.000
426 - Материјал 475.000
482 - Порези и таксе 30.000
483- Новчане казне и пенали по
решењу суда 30.000
511 - Зграде и грађевински
објекти 400.000
512 - Опрема 820.000

01

94

0

6,000,000

Иформатор о раду органа општине Љубовија и Општинске управе општине Љубовија
Извори финансирања за
програмску активност 20030001:
01
Приходи из буџета
6,000,000
Свега за програмску
активност 2003-0001:

01

0101

0101-0002
421
81

4511

01

01

Извори финансирања за
Програм 10:
Приходи из буџета

6,000,000

Свега за Програм 10:

6,000,000

ПРОГРАМ 5:
ПОЉОПРИВРЕДА И
РУРАЛНИ РАЗВОЈ
Подршка за спровођење
пољопривредне политике у
локалној заједници
Пољопривреда
Текуће субвенције у
пољопривреди

0

6,000,000

6,000,000
0

6,000,000

25,000,000

25,000,000

Извори финансирања за
функцију 421:
Приходи из буџета

25,000,000

25,000,000

Функција 421:

25,000,000

0 25,000,000

Извори финансирања за
Програмску активност 01010002:
Приходи из буџета

25,000,000

25,000,000

25,000,000

0 25,000,000

Извори финансирања за
Програм 5:
Приходи из буџета

25,000,000

25,000,000

Свега за Програм 5:

25,000,000

0 25,000,000

Свега за Програмску
активност 0101-0002:

01

6,000,000

6,000,000

82

421

ПРОГРАМ 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И
САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА
Управљање саобраћајем
Јавни ред и безбедност
некласификован на другом
месту
Стални трошкови
20,000

83

422

Трошкови путовања

84

423

Услуге по уговору

300,000

300,000

85

426

Материјал

230,000

230,000

86

512

Машине и опрема

1,500,000

1,500,000

Приходи из буџета

2,100,000

2,100,000

Функција 360:

2,100,000

Извори финансирања за
програмску активност 07010001:
Приходи из буџета

2,100,000

0701
0701-0001
360

стр.24

20,000

50,000

50,000

Извори финансирања за
функцију 360:
01

01

95

0

2,100,000

2,100,000

Иформатор о раду органа општине Љубовија и Општинске управе општине Љубовија
Свега за програмску
2,100,000
активност 0701-0001:

01

Извори финансирања за
Програм 7:
Приходи из буџета

2,100,000

Свега за Програм 7:

2,100,000

0

2,100,000

2,100,000
0

2,100,000

Извори финансирања за
Главу 1:
01

404,247,44
3

Свега за Главу 1:

404,247,44
3

404,247,44
3
0

404,247,44
3

421

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 70153
ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА
САМОУПРАВА
Функционисање месних
заједница
Опште јавне услуге
некласификоване на другом
месту;
Стални трошкови

100,000

100,000

01

Извори финансирања за
функцију 160:
Приходи из буџета

100,000

100,000

Функција 160:

100,000

2
0602
0602-0002
160
87

Приходи из буџета

0

100,000

Извори финансирања за
Програмску активност 06020002:
01

01

01

Приходи из буџета

100,000

Свега за Програмску
активност 0602-0002:

100,000

Извори финансирања за
Програм 15:
Приходи из буџета

100,000

Свега за Програм 15:

100,000

Извори финансирања за
Главу 2:
Приходи из буџета

100,000

Свега за Главу 2:

100,000

100,000
0

100,000

100,000
0

100,000

100,000
0

100,000

ФОНД ЗА ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 80691
ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Управљање комуналним
отпадом
Заштита животне средине
некласификована на другом
месту

3
0401
0401-0005
560

88

423

Услуге по уговору

1,500,000

1,500,000

89

424

Специјализоване услуге

1,200,000

1,200,000

90

425

Текуће поправке и одржавање

300,000

300,000

91

426

Материјал

1,000,000

1,000,000

96

Иформатор о раду органа општине Љубовија и Општинске управе општине Љубовија
92
512 Набавка опреме
2,000,000

01

01

Извори финансирања за
функцију 560:
Приходи из буџета

6,000,000

Функција 560:

6,000,000

Извори финансирања за
Програмску активност 04010005:
Приходи из буџета

6,000,000

Свега за Програмску
активност 0401-0005:

01

01

6,000,000

Извори финансирања за
Програм 6:
Приходи из буџета

6,000,000

Свега за Програм 6:

6,000,000

Извори финансирања за
Главу 3:
Приходи из буџета

6,000,000

Свега за Главу 3:

6,000,000

2,000,000

6,000,000
0

6,000,000

6,000,000
0

6,000,000

6,000,000
0

6,000,000

6,000,000
0

6,000,000

93

411

94

412

95
96
97

421
422
423

ТУРИСТИЧКА
ОРГАНИЗАЦИЈАОПШТИН
Е 70844
ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ
ТУРИЗМА
Управљањем развојем
туризма
Туризам
Плате, додаци и накнаде
запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет
послодавца
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору

98

425

Текуће поправке и одржавање

99

426

Материјал

350,000

100

465

Остале дотације

150,000

150,000

101

482

Порези, обавезне таксе, казне и
пенали

21,000

21,000

01

Извори финансирања за
функцију 473:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских
корисника

2,656,000

2,656,000

Функција 473:

2,656,000

4
1502
1502-0001
473

04

1,171,000

1,171,000

209,000

209,000

125,000
20,000
585,000

125,000
20,000
985,000

400,000

25,000

25,000
300,000

650,000

700,000

700,000

700,000

3,356,000
стр.25

01
04

Извори финансирања за
Програмску активност 15020001:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских
корисника
Свега за Програмску

97

2,656,000

2,656,000

2,656,000
700,000

700,000

700,000

3,356,000
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активност 1502-0001:

102

423

Промоција туристичке
понуде
Туризам
Услуге по уговору

103

426

Материјал

01

1502-0002
473

01

600,000

600,000

50,000

50,000

Извори финансирања за
функцију 473:
Приходи из буџета

650,000

650,000

Функција 473:

650,000

Извори финансирања за
Програмску активност 15020002:
Приходи из буџета

650,000

Свега за Програмску
активност 1502-0002:

650,000

0

650,000

650,000
0

650,000

Дринска регата
Туризам

1502-П1
473
104
105

423
426

Услуге по уговору
Материјал

6,094,000
100,000

6,094,000
100,000

01

Извори финансирања за
функцију 473:
Приходи из буџета

6,194,000

6,194,000

Функција 473:

6,194,000

Извори финансирања за
Пројекат 1502-П1:
Приходи из буџета

6,194,000

Свега за Пројекат 1502-П1:

6,194,000

Извори финансирања за
Програм 4:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских
корисника

9,500,000

Свега за Програм 4:

9,500,000

700,000 10,200,000

Извори финансирања за
Главу 4:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских
корисника

9,500,000

9,500,000

Свега за Главу 4:

9,500,000

700,000 10,200,000

4,124,900

4,124,900

738,400

738,400

01

01
04

01
04

5
1201
1201-0001
820
106

411

107

412
413

БИБЛИОТЕКА "МИЛОВАН
ГЛИШИЋ" 70154
ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ
КУЛТУРЕ И
ИНФОРМИСАЊА
Функционисање локалних
установа културе
Услуге културе
Плате, додаци и накнаде
запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет
послодавца
Накнаде у натури

98

0

6,194,000

6,194,000
0

6,194,000

9,500,000
700,000

700,000

54,080

700,000

700,000

54,080
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108
414 Социјална давања запосленима
400,000
Награде запосленима и остали
109
416
250,000
посебни расходи
110
421 Стални трошкови
762,030
70,300
111
112
113

422
423
424

Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге

114

425

115

426

116

465

400,000
250,000
832,330

116,320
563,000
1,367,319

32,450
193,000
54,000

148,770
756,000
1,421,319

Текуће поправке и одржавање

280,000

108,000

388,000

417,000

139,000

556,000

117

512

Материјал
Остале донације, дотације и
трансфери
Порези, обавезне таксе, казне и
пенали
Машине и опрема

118

515

Нематеријална имовина

01

Извори финансирања за
функцију 820:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских
корисника

10,000,000

Функција 820:

10,000,000

736,830 10,736,830

10,000,000

10,000,000

482

04

01
04

01
04

01
04

6

2001

2001-0001
911
119

411

120

412

Извори финансирања за
програмску активност 12010001:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских
корисника

591,031

591,031
1,000

1,000

100,000

20,000

120,000

290,000

65,000

355,000

10,000,000
736,830

736,830

736,830

736,830

Свега за програмску
активност 1201-0001:

10,000,000

736,830 10,736,830

Извори финансирања за
Програм 13:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских
корисника

10,000,000

10,000,000

Свега за Програм 13:

10,000,000

736,830 10,736,830

Извори финансирања за
Главу 5:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских
корисника

10,000,000

10,000,000

Свега за Главу 5:

10,000,000

736,830

736,830

ПРЕДШКОЛСКА
УСТАНОВА "ПОЛЕТАРАЦ"
70156
ПРОГРАМ 8 ПРЕДШКОЛСКО
ОБРАЗОВАЊЕ И
ВАСПИТАЊЕ
Функционисање
предшколских установа
Предшколско образовање
Плате, додаци и накнаде
13,088,260
запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет
2,342,788
послодавца
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736,830

736,830

736,830 10,736,830

13,088,260
2,342,788
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413 Накнаде у натури
121

414

Социјална давања запосленима

415

Накнаде трошкова за запослене

201,654

0

700,000

901,654

400,000

400,000
стр.26

122

416
421
422
423

511

Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Остале донације, дотације и
трансфери
Порези, обавезне таксе, казне и
пенали
Новчане казне и пенали по
решењу судова
Зграде и грађевински објекти

512

Машине и опрема

424
425
426
123

465
482

124

Награде запосленима и остали
посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору

483

01
04
07

Извори финансирања за
функцију 911:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских
корисника
Трансфери од других нивоа
власти
Функција 911:

01
04
07

Извори финансирања за
програмску активност 20010001:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских
корисника
Трансфери од других нивоа
власти
Свега за програмску
активност 2001-0001:

01
04
07

Извори финансирања за
Програм 13:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских
корисника
Трансфери од других нивоа
власти
Свега за Програм 13:

01
04
07

Извори финансирања за
Главу 6:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских
корисника
Трансфери од других нивоа
власти

100

104,855

104,855
1,955,896
360,000
599,650

1,955,896
360,000
599,650

260,000
1,006,267
3,934,470

260,000
1,006,267
3,934,470

936,000

250,000

936,000
10,000

10,000

1,500

251,500

100,000

100,000

1,750,000

1,750,000

16,923,557

16,923,557
5,987,863

5,987,863

5,089,920

5,089,920

16,923,557

11,077,78
28,001,340
3

16,923,557

16,923,557
5,987,863

5,987,863

5,089,920

5,089,920

16,923,557

11,077,78
28,001,340
3

16,923,557

16,923,557
5,987,863

5,987,863

5,089,920

5,089,920

16,923,557

11,077,78
28,001,340
3

16,923,557

16,923,557
5,987,863

5,987,863

5,089,920

5,089,920
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11,077,78
Свега за Главу 6:
16,923,557
28,001,340
3
Извори финансирања за
раздео 4:
01
04
07

Приходи из буџета

446,771,00
0

Сопствени приходи буџетских
корисника
Трансфери од других нивоа
власти
Свега за раздео 4:

446,771,00
0
7,424,693

7,424,693

5,089,920

5,089,920

446,771,00 12,514,61 459,285,61
0
3
3

Извори финансирања за
Разделе 1,2,3 и 4:
01
04
07

Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских
корисника
Трансфери од других нивоа
власти
Свега за Разделе 1,2,3 и 4:
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472,300,00
0

472,300,00
0
7,424,693

7,424,693

5,089,920

5,089,920

472,300,00 12,514,61 484,814,61
0
3
3
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III ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА
Члан 12.
Приходи и примања буџета општине Љубовија прикупљају се и наплаћују у складу са законом и
другим прописима, независно од износа утврђених овом одлуком.
Члан 13.
Овом одлуком обезбеђују се средства за плате за број запослених код следећих корисника: - 50
запослених у локалној администрацији на неодређено време; - 5 запослених у локалној
администрацији на одређено време и - 5 изабрана,именована и постављена лица у локалној
администрацији; - 7 запослених у установи културе на неодређено време ; - 1 постављено лице у
установи културе; - 1 запослени у Туристичкој организацији на одређено време - 1 постављено
лице у Туристичкој организацији - 16 запослених у предшколској установи на неодређено време
- 7 запослених у предшколској установи на одређено време
Члан 14.
На терет буџетских средстава корисник може преузимати обавезе само до износа апропријација
утврђене овом одлуком.
Члан 15.
Изузетно, корисници буџетских средстава могу преузети обавезе по уговорима који се односе на
капиталне издатке и који захтевају плаћање у више година, на основу предлога органа
надлежног за послове финансија уз сагласност председника општине/општинско веће.
У случају из става 1. овог члана корисници средстава буџета општине Љубовија могу преузети
обавезе по уговору само за капиталне пројекте у складу са предвиђеним средствима за текућу и
наредне две године у општем делу буџета исказаног у овој одлуци.
Корисници средстава буџета општине Љубовија обавезни су да пре покретања поступка јавне
набавке за преузимање обавеза по уговору за капиталне пројекте из става 2. овог члана, прибаве
сагласност надлежног органа из става 1. овог члана.
Члан 16.
Изузетно у случају ако се буџету општине определе наменска средства са другог нивоа власти
укључујући и средства за надокнаду штете услед елементарних непогод, као и у случају
уговарања донација, чији износи нису могли бити познати у поступку доношења буџета, орган
управе надлежан за финансије отвориће у складу са чланом 5. Закона о буџетском систему, на
основу тог акта, одговарајуће апропријације за извршавање расхода по том основу.
Члан 17.
Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно оствареним
примањима буџета.
Ако се у току године примања смање, издаци буџета извршаваће се по приоритетима, и то:
обавезе утврђене законским прописима и минимални стални трошкови за несметано
функционисање корисника буџетских средстава.
Члан 18.
Средства буџета распоређују се и исказују по ближим наменама, у складу са економским и
функционалним класификацијама, годишњим програмом и финансијским планом прихода и
расхода.
Годишњи програм и финансијски план из става 1. овог члана доноси надлежни орган корисник,
најкасније 45 дана од дана ступања на снагу ове одлуке.
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Члан 19.
Приликом додељивања уговора о набавци добара, пружања услуга и извођењу радова сви
корисници буџета треба да поступе на начин утврђен Законом о јавним набавкама.
Члан 20.
Корисници јавних средстава буџета општине Љубовија преузимају обавезе након писаног
уговора или другог правног акта, уколико законом није друкчије прописано.
Корисници буџетских средстава дужни су да обавесте трезор локалне власти о: 1) намери
преузимања обавезе; 2) предвиђеним условима и роковима плаћања нaкон потписивања уговора;
3) свакој промени која се тиче износа, рокова и услова плаћања; 4) поднесу захтев за плаћање у
року прописаном актом министра из члана 58. Закона о буџетском систему.
Преузете обавезе чији је износ већи од износа средстава предвиђених овом одлуком или које су
настале у супротности са овом одлуком, не могу се извршавати на терет консолидованог рачуна
трезора.
Члан 21.
У случају да се у току године обим пословања или овлашћења директног корисника буџетских
средстава промени, износ апропријације издвојених за активности тог корисника могу се
увећати, односно смањити на терет или у корист текуће буџетске резерве.
Решење о промени апропријације из става 1. овог члана доноси Председник општине/
општинско веће.
Директни корисник буџетских средстава , уз одобрење локалног органа надлежног за финансије
, може извршити преусмеравање апропријација одобрених на име одређеног расхода у износу до
5% вредности апропријације за расход чији се износ умањује.
Ако у току године дође до промене околности која не угрожава утврђене приоритете унутар
буџета, Председник општине/општинско веће доноси одлуку да се износ апропријације који није
могуће користити , пренесе у текућу буџетску резерву и може се користити за намене које нису
предвиђене буџетом или намене за које средства нису довољна.
Укупан износ преусмеравања из става 4. овог члана мора бити у складу са чланом 61. и 69.
Закона о буџетском систему.
Члан 22.
Директни корисник буџетских средстава, који оствари приход чији износ није могао бити познат
у поступку доношења буџета, подноси захтев надлежном органу за финансије за отварање,
односно повећање постојеће апропријације за извршење расхода из свих извора финансирања,
осим за извор 01- приходи из буџета.
Индиректни корисник буџетских средстава, који оствари приход чији износ није могао бити
познат у поступку доношења буџета, подноси захтев надлежном директном, односно повећање
постојеће апропријације за извршење расхода из свих извора финансирања, осим за извор 01приходи из буџета.
Апропријације из става 1. и 2. овог члана, осим из озвора 01- Приходи из буџета, могу се мењати
без ограничења.
Члан 23.
За извршење ове одлуке одговоран је Председник општине.
Наредбодавац за извршење буџета је Председник општине,
Члан 24.
Општинско веће је одговорно, у смислу Закона о буџетском систему, за спровођење фискалне
политике и управљања јавном имовином, приходима и примањима и расходима и издацима.
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Овлашћује се Предсдник општине да поднесе захтев Министарству финансија за одобрење
фискалног дефицита изнад утврђеног лимита од 10% уколико је реазултат реализација јавних
инвестиција.
Члан 25.
Локални орган управе надлежан за финансије обавезан је да редовно прати извршење буџета и
најмање два пута годишње информише председника општине/општинско веће, а обавезно у року
од петнаест дана по истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода.
У року од петнаест дана по доношењу извештаја из става 1. овог члана, председник
општине/општинско веће усваја и доставља извештаје Скупштини општине.
Члан 26.
Распоред и коришћење средстава врши се по финасијским плановима и програмима у оквиру
раздела, чији су носиоци директни корисници буџетаски средстава и то:
Раздео 1 - Скупштина општине
За коришћење средстава из одобрених апропријација у оквиру овог раздела захтеве подноси
Председник скупштине општине или његов заменик, уз пратећу оргиналну документацију
претходно припремљену и контролисану од стране секретара Скупшине општине.
Раздео 2- Председник општине - Општинско веће
За коришћење средстава из одобрених апропријација у оквиру овог раздела захтеве подноси
Председник општине или његов заменик, уз пратећу оргиналну документацију претходно
припремљену и контролисану од стране одговорног лица за скупштинске послове.
Раздео 4 - Општинска управа
За коришћење средстава из одобрених апропријација у оквиру овог раздела, везаних за функцију
130,040,451, 620,630,090, 810,860,510,660,640, захтеве подноси начелник општинске управе или
његов заменик, уз пратећу оргиналну документацију претходно припремљену и контролисану од
стране одговорног лица задуженог у одељењу за финансије и буџет Општинске управе, а за
коришћење средстава из одобрених апропријација у овом разделу, везаних за функције 740, 090,
912, 920, 820, 911,473,360 захтеве подноси начелник Општинске управе уз пратећу
књиговодствену документацију (копије) припремљену и контролисану од одговорних лица
корисника и оверену од стране одговорног лица у надлежним одељењима или службама
Општинске управе.
За коришћење средстава из одобрених апропријација у оквиру овог раздела, везаних за функцију
473,820,911,160,912,920,740,090 захтеве подноси руководиоци корисника уз пратећу
документацију (копију) претходно припремљену и контролисану од стране одговорних лица тих
корисника.
Руководиоци корисника и њихови заменици, из става 1 и 2., су непосредно одговорни
Председнику општине за коришћење средстава из одобрених апропријација.
Сви захтеви из овог члана се подносе Трезору општине при одељењу за финансије и буџет
Општинске управе.
У случајевима када буџетски корисник намерава да покрене поступак јавне набавке, у оквиру
додељених апропријација, исти је дужан да се претходно обрати Трезору захтевом за
преузимање обавза најмање три дана пре покретања поступка јавних набавки. По спроведеном
поступку јавне набавке буџетски корисник ће поднети Трезору захтев за пренос средстава.
На захтев Трезора корисници су дужни да доставе на увид и друге податке који су неопходни за
пренос средстава.
На основу поднетих захтева и пратеће документације Председник општине доноси Решење о
одобравању исплате са рачуна Извршења буџета које се спроводи и контролише у одељењу за
финансије и буџет.
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Унутар одељења за финансије и буџет спроводи се интерна контрола поднетих докумената на
плаћање из буџета, на основу одобрених апропријацијаиз ове одлуке, финансијских плнова и
програма.
Члан 27.
За законито и наменско коришћење средстава распоређених овом одлуком, одговоран је
Председник општине Љубовија.
За законито и наменско коришћење средстава распоређних овом одлуком за остале кориснике
одговоран је Начелник општинске управе и руководиоци корисника средстава.
Члан 28.
Директни и индиректни корисници буџетских средстава у 2017. години обрачунату исправку
вредности нефинансијске имовине исказују на терт капитала, односно не исказују расход
амортизације и употребе средстава за рад.
Члан 29.
У случају да за извршење одређеног плаћања корисника средстава буџета није постојао правни
основ, средства се враћају у буџет.
Члан 30.
Уколико индиректни корисник буџета својом делатношћу изазове судски спор, извршење
правоснажних судских одлука и судска поравнања извршавају се на терет његових
апропријација, а преко апропријације која је намењена за ову врсту расхода.
Члан 31.
Привремено расположива средства на рачуну буџета могу се краткорочно пласирати или
орочавати код банака или других финансијских организација, у складу са Законом.
Уговор из става 1. овог члана закључује лице које је овлашћено за управљање готовинским
средствима Трезора.
Члан 32.
Приходи који су погрешно уплаћени, или уплаћени у већем износу од прописаних, враћају се на
терт погрешно или више уплаћених прихода, ако посебним прописима није другачије одређено.
Приходи из става 1.овог члана, враћају се у износима у којима су уплаћени у корист буџета.
Члан 33.
Корисници буџетских средстава, до 31.12.2017. године пренеће на рачун извршења буџета сва
средства која нису утрошена за финансирање расхода у 2017. години, која су тим корисницима
пренета у складу са Одлуком о буџету општине Љубовија за 2017. годину.
Члан 34.
Буџетски корисници су дужни да на захтев надлежног одељења, тј. Службе директног
корисника, ставе на увид документацију о њиховом финансирању, као и да достављају извештаје
о остварењу прихода и извршењу расхода у одређњном периоду (најмање тромесечно),
укуључујући и приходе које остваре обављањем услуга.
Члан 35.
Одлуку о капиталном задуживању доноси Скупштина општине, по претходно прибављеном
мишљењу Министарства финасија.
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Члан 36.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана објављивања у Службеном листу општине Љубовија.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА
Број: 06-521/2016-03 од 13.12.2016. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Горан Јосиповић

Напомена: Одлуке о буџету општине Љубовија за 2013., 2014., 2015., 2016. и 2017. годину налазe се
на следећем линку http://www.ljubovija.rs/budzet.php
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НАЗИВ HАРУЧИОЦА: Општина Љубовија
АДРЕСА НАРУЧИОЦА: Војводе Мишића 45, 15 320 Љубовија
ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411
МАТИЧНИ БРОЈ: 07170513
ПИБ: 101302050
ОБРАЗАЦ А ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА У
ПОСТУПКУ ЈАВНИХ НАБАВКИ
(осим у поступку јавне набавке мале вредности)
Година 2017.; Квартал: 1
Ред.
бр.

Подаци о поступку и предмету јавне набавке

Интерни број набавке: ЈН 1/2017 OPH:03120000
Tип набавке:
Поступак: отворени поступак

1

Подаци о вредностима јавне
набавке у хиљадама динара

Процењена: 4422
Уговорена без ПДВ-а: 1302
Уговорена са ПДВ-ом: 1433

Предмет: добра, друга добра
Опис: Набавка садница за подизање нових или обнављање постојећих производних
засада шљиве

Ред.
бр.

1

2

3

4

5

Подаци о
изабраном
добављачу

Подаци о понуди

Датум уговора:
Број понуда: 7
17-Мар-17
Критеријума: 2
Број уговора:
Јединична цена:
404-2/2017-04
Трошак:
Матични број:
60906246
Назив добављача: Воћни расадник „Еуро
калем“ Дејан Петровић пр
Седиште: Крушевац- Лазаревац, Србија

ОБРАЗАЦ А2 ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ИЗВРШЕЊУ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА
Година 2017.; Квартал: 1
Датум уговора
Интерни
Интерни
Уговорена Назив
Датум
Вредност
Разлог
број
број
вредност
добављача
изврше извршења неизврше
уговора
набавке
без ПДВ-а
ња/неи
без ПДВ-а ња
(у
зврше
(у
уговора
хиљадама
ња
хиљадама
динара)
динара)
26-дец-16
404ЈН 44/2016
1080
„Машинокоп“ 27-феб1080
61/2016-01
д.о.о. Шабац
17
Радови на чишћењу заплава бујичне преграде на
Грабовичкој реци
26-дец-16
404ЈН 45/2016
937
„Машинокоп“ 01-мар800
62/2016-01
д.о.о. Шабац
17
Радови на чишћењу канала Џигића јаз
404ЈН 46/2016 521
63/2016-01
Радови на обезбеђењу протицајног профила Петничког
потока
26-дец-16
404ЈН 47/2016 410
64/2016-01
Радови на чишћењу протицајног профила потокаУзовница
26-дец-16

404ЈН 48/2016 406
65/2016-01
Радови на обезбеђењу протицајног профила потока Лоњин
26-дец-16

„Машинокоп“
д.о.о. Шабац

10-мар17

509

СГР „Развој
Марковић“
Марковић
Милорад пр,
Крупањ
СГР „Развој
Марковић“
Марковић
Милорад пр,
Крупањ

23-феб17

410

15-феб17
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404ЈН 49/2016 311
66/2016-01
Радови на обезбеђењу протицајног профила потока
Трешњица

6

26-дец-16

7

17-мар-17

СГР „Развој
Марковић“
Марковић
Милорад пр,
Крупањ
Воћни
расадник „
Еуро калем“
Дејан
Петровић пр

404ЈН 1/2017
1302
2/2017-04
Набавка садница за подизање нових или обнављање
постојећих производних засада шљива

310

17-мар17

1302

ОБРАЗАЦ Б ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА У
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
Година 2017.; Квартал: 1
Врста
Укупан број
Укупна процењена
Укупна вредност
Укупна вредност
предмета
закључених уговора вредност (у хиљадама закључених уговора закључених уговора
јавне набавке
динара)
без ПДВ-а (у
са ПДВ-ом (у
хиљадама динара)
хиљадама динара)

Редни
број

I
1
2
3

16-мар17

II
добра
услуге
радови
УКУПНО

III
1
2
0
3

IV
2900
700
0
3600

V
2458
445
0
2903

VI
2950
445
0
3395

ОБРАЗАЦ В ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ПОСТУПЦИМА ЈАВНИХ НАБАВКИ
Година 2017.; Квартал: 1
Табела 1
Број поступака
Исход поступка јавних набавки
Јавних набавки (без поступка
Јавне набавке мале вредности
јавне набавке мале вредности)
Успешно спроведени
Обустављени
Поништени у целини
УКУПНО:

1
0
0
1

3
1
0
4

Табела 2
Ред.бр.

Врста
поступка

Врста
предмета

Предмет
набавке

Опис предмета
јавне набавке

I

II
Поступак
јавне набавке
мале
вредности

III

IV

добра

горива и
мазива

V
Набавка
нафтних
деривата за
потребе органа
општине
Љубовија

1

УКУПНО

Процењена
вредност у
хиљадама
дин.
VI

Разлог
обуставе/пони
штења
поступка
VII

2900

остало

2900
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У року за
подношење
понуда није
поднета ни
једна понуда
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ОБРАЗАЦ Г ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О НАБАВКАМА НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ
ПРИМЕЊУЈЕ
Редни
број

I
1

2

Основ за
изузеће

II
7.1.1.)- набавке
од лица или
организација
које се у
смислу овог
закона
сматрају
наручиоцем и
које су
носиоци
искључивог
права на
обављање
делатности
која је предмет
јавне набавке;
39.2. – набавке
чија вредност
није већа од
доњег лимита
за јавне
набавке мале
вредности
УКУПНО

Година 2017.; Квартал: 1
Укупан број
Процењена вредност
закључених уговора закљућених уговора
(у хиљадама динара)

Укупна вредност
закључених уговора
без ПДВ-а (у
хиљадама динара)

Укупна вредност
закључених уговора
са ПДВ-ом (у
хиљадама динара)

III

IV

V

VI

5

35553

35553

42664

417

206

247

35970

35759

42911

1

6
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НАЗИВ HАРУЧИОЦА: Општина Љубовија
АДРЕСА НАРУЧИОЦА: Војводе Мишића 45, 15 320 Љубовија
ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411
МАТИЧНИ БРОЈ: 07170513
ПИБ: 101302050
ОБРАЗАЦ А ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА У
ПОСТУПКУ ЈАВНИХ НАБАВКИ
(осим у поступку јавне набавке мале вредности)
Година 2017.; Квартал: 2
Ред.
бр.

Подаци о поступку и предмету јавне набавке

1

Интерни број набавке: 8/2017
Tип набавке:
Поступак: отворени поступак

Подаци о вредностима
јавне набавке у хиљадама
динара

OPH:09310000
Процењена: 1000
Уговорена без ПДВ-а:320
Уговорена са ПДВ-ом: 384

Предмет: добра, друга добра
Опис: Набавка електричне енергије за потребе објеката Општинске управе
2

Интерни број набавке:7/2017
Tип набавке:
Поступак: отворени поступак

OPH:09310000
Процењена: 6500
Уговорена без ПДВ-а:3401
Уговорена са ПДВ-ом:4085

Предмет: добра, друга добра
Опис: Набавка електричне енергије за потребе уличне расвете
3

Интерни број набавке:9/2017
Tип набавке:
Поступак: отворени поступак

OPH:45454000
Процењена: 9225
Уговорена без ПДВ-а: 8848
Уговорена са ПДВ-ом:
10618

Предмет: радови, опште грађевински радови
Опис: Адаптација објеката Установе за одрасле и старије „Љубовија“ при Центру
за социјални рад Љубовија
4

Интерни број набавке:22/2017 OPH:72267000
Tип набавке: обликована по партијама
Поступак: преговарачки поступак без
објављивања позива за подношење понуда, по
члану 36.1.2), мишљење УЈН бр. 404-02-1673/17

Процењена: 832
Уговорена без ПДВ-а: 798
Уговорена са ПДВ-ом: 958

Предмет: услуге, рачунарске и друге везане услуге
Опис: Услуге одржавања софтвера за ЛПА (ИС ЛПА)
5

Интерни број набавке:22/2017 OPH:72267000
Tип набавке: обликована по партијама
Поступак: преговарачки поступак без
објављивања позива за подношење понуда, по
члану 36.1.2), мишљење УЈН бр. 404-02-1673/17

Процењена:169
Уговорена без ПДВ-а: 162
Уговорена са ПДВ-ом: 194
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Подаци о изабраном
добављачу

Подаци о понуди

Датум уговора: 26Број понуда:1
апр-17
Критеријума: 2
Број уговора:404Јединична цена:
10/2017-04
Трошак:
Матични број:
20053658
Назив добављача: ЈП „Електропривреда Србије“
Београд
Седиште: Београд, Србија
Датум уговора: : 26- Број понуда: 1
апр-17
Критеријума: 2
Број уговора:404Јединична цена:
9/2017-04
Трошак:
Матични
број:20053658
Назив добављача: ЈП „Електропривреда Србије“
Београд
Седиште: Београд, Србија
Датум уговора:25Број понуда: 3
мај-17
Критеријума: 2
Број уговора: 404Јединична цена:
11/2017-01
Трошак:
Матични број:
20388030
Назив добављача: „Инграл-Неимар“ ДОО
Љубовија
Седиште: Љубовија, Србија
Датум уговора:19Број понуда: 1
јун-17
Критеријума: 2
Број уговора: 404Јединична цена:
24-1/2017-04
Трошак:
Матични број:
07014694
Назив добављача: Институт „Михаило Пупин“
ДОО Београд
Седиште: Београд, Србија
Датум уговора:21Број понуда: 1
јун-17
Критеријума: 2
Број уговора: 404Јединична цена:
24-2/2017-04
Трошак:
Матични број:
07014694
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Предмет: услуге, рачунарске и друге везане услуге
Опис: Услуге одржавања софтвера за рачуноводство (Трезор- Саветник)

Ред.
бр.

1

2

3

4

5

6

Назив добављача: „Завод
пословања“ ДОО Београд
Седиште: Београд, Србија

за

унапређење

ОБРАЗАЦ А2 ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ИЗВРШЕЊУ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА
Година 2017.; Квартал: 2
Датум уговора
Интерни
Интерни
Уговорена Назив
Датум
Вредност
Разлог
број
број
вредност
добављача
изврше извршења неизврше
уговора
набавке
без ПДВ-а
ња/неи
без ПДВ-а ња
(у
зврше
(у
уговора
хиљадама
ња
хиљадама
динара)
динара)
02-јун-15
404ЈН 29/2015
3695
Привредно
07-апр3691
11/2015-04
душтво
17
„Електроизгр
Радови на уградњи и подизању стубова за потребе
адња Бајина
нисконапонске мреже на подручју општине Љубовија
Башта“ а.д.
Бајина Башта
12-апр-16
404ЈН 8/2016
327
„ЕПС
12-апр655
12/2016-04
Снадбевање“
17
Набавка електричне енергије за потребе Општинске управе д.о.о. Београд У вредност извршења урачунати су
и трошкови приступа и коришћења
система за пренос и дистрибуцију
електричне енергије, накнаде за
подстицај повлашћених
произвођача и трошкови акцизе.
28-апр-16
404ЈН 10/2016
3743
„ЕПС
28-апр5825
16/2016-04
Снадбевање“
17
д.о.о. Београд У вредност извршења урачунати су
Набавка електричне енергије за потребе уличне расвете
и трошкови приступа и коришћења
система за пренос и дистрибуцију
електричне енергије, накнаде за
подстицај повлашћених
произвођача и трошкови акцизе.
24-мај-16
404-22ЈН17/2016
750
Институт
24-мај528
01/2016-04
„Михајло
17
Пупин“ д.о.о
Услуге одржавања софтвера за ЛПА и рачуноводство,
Београд
Партија 1- Услуге одржавања информационог система
локалне пореске администрације (ИС ЛПА)
25-мај-16
404-22ЈН 17/2016
162
„Завод за
25-мај162
02/2016-04
унапређење
17
пословања“
Услуге одржавања софтвера за ЛПА и рачуноводство,
д.о.о. Београд
Партија 2- Услуге одржавања рачуноводсветног софтвера
„Трезор- Саветник“
26-дец-16
404ЈН 43/2016
1990
„Машинокоп“ 01-апр1989
60/2016-01
д.о.о. Шабац
17
Радови на чишћењу заплава бујичне преграде код Римског
моста
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Редни
број

I
1
2
3

ОБРАЗАЦ Б ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА У
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
Година 2017.; Квартал: 2
Врста
Укупан број
Укупна процењена
Укупна вредност
Укупна вредност
предмета
закључених уговора вредност (у хиљадама закључених уговора закључених уговора
јавне набавке
динара)
без ПДВ-а (у
са ПДВ-ом (у
хиљадама динара)
хиљадама динара)
II
добра
услуге
радови
УКУПНО

III
5
15
1
21

IV
7628
6626
546
14908

V
6230
3165
633
10028

VI
7476
3631
760
11867

ОБРАЗАЦ В ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ПОСТУПЦИМА ЈАВНЕ НАБАВКИ
Година 2017.; Квартал: 2
Табела 1
Број поступака
Исход поступка јавних набавки
Јавних набавки (без поступка
Јавне набавке мале вредности
јавне набавке мале вредности)
Успешно спроведени
Обустављени
Поништени у целини
УКУПНО:

4
0
0
4
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13
3
0
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Ред.бр.

Табела2
Врста
поступка

Врста
предмет
а

Предмет
набавке

Опис предмета
јавне набавке

V
Цеви за
пропусте на
локалним и
некатегорисани
м путевима,
партија 2бетонске цеви
Услуге
усклађивања
пројектне
документације,
обликован у
три партије

I
1

II
Поступак
јавне набавке
мале
вредности

III
добра

IV
Друга добра

2

Поступак
јавне набавке
мале
вредности

услуге

3

Поступак
јавне набавке
мале
вредности

добра

Архитектонске
услуге;
инжењерске
услуге, услуге
урбанистичког
планирања и
пејзажне
архитектуре;
услуге
техничког
тестирања и
анализа; услуге
енергетског
прегледа и
енергетске
услуге
Друга добра

4

Поступак
јавне набавке
мале
вредности

услуге

5

Поступак
јавне набавке

услуге

Услуге хотела
и ресторана

Услуге
одржавања и

Процењен
а вредност
у
хиљадама
дин.
VI
157

Разлог
обуставе/пон
иштења
поступка
VII
остало

VIII
У року за
подношење
понуда није
поднета ни
једна понуда

400

остало

У року за
подношење
понуда није
поднета ни
једна понуда

Набавка
новчаних
пчелињих
друштава

1818

остало

Угоститељске
услуге за
потребе
општине
Љубовија,
Партија 2услуге
преноћишта за
време
одржавања
манифестације
„Дринска
регата
Љубовија“
2017
Услуге
одржавања и

250

остало

У року за
подношење
понуда није
поднета ни
једна понуда
У року за
подношење
понуда није
поднета ни
једна понуда

200

остало
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мале
вредности

6

Поступак
јавне набавке
мале
вредности

поправке

услуге

Услуге хотела
и ресторана

поправке
рачунара,
рачунарске
мреже и
опреме и
рециклаже
тонера
Угоститељске
услуге за
потребе
општине
Љубовија,
обликована у
две партије

УКУПНО

Редни
број

I
1

понуда није
поднета ни
једна понуда

667

остало

Партија 1поднета
неприхватљива
понуда,
Партија2- у
року за
подношење
понуда није
поднета ни
једна понуда

3492

ОБРАЗАЦ Г ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О НАБАВКАМА НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ
ПРИМЕЊУЈЕ
Година 2017.; Квартал: 2
Основ за
Укупан број
Процењена вредност
Укупна вредност
Укупна вредност
изузеће
закључених уговора закљућених уговора
закључених уговора закључених уговора
(у хиљадама динара)
без ПДВ-а (у
са ПДВ-ом (у
хиљадама динара)
хиљадама динара)
II
39.2.- набавке
чија вредност
није већа од
доњег лимита
за јавне
набавке мале
вредности
УКУПНО

III
1

IV
430

V
392

VI
409

1

430

392

409

НАПОМЕНА: Од 01.04.2013. године ступио је на снагу нови Закон о јавним
набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015). Огласи се објављују на
порталу јавних набавки http://portal.ujn.gov.rs и на сајту званичном сајту општине
http://www.ljubovija.rs/javneNabavke.php
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12. ПОДАЦИ О ИСПЛАЋЕНИМ ПЛАТАМА, ЗАРАДАМА И
ДРУГИМ ПРИМАЊИМА –септембар 2017. год.
ОПИС
Р.
б.

1
А.
ИЗАБРАНА
И
ПОСТАВЉЕ
НА ЛИЦА
Председник
1
општине
Заменик
2
председника
општине
Секретар
3
скупштине
Јавни
4
правобранила
ц
свега изабрана и
постављена лица:
Б.
ОПШТИНСКА
УПРАВА
1 Начелник
општинске
управе
2 Интерни
ревизор

4

Б.1. Радници
на неодређено
време
Висока стручна
спрема
Виша стручна
спрема
Средња стручна
спрема
III степен

5

Основна школа

1
2
3

свега радници на
неодређено време:
Б.2. радници на
одређено време:
Б.3. радници на
прив. и пов. посл.
B.4. Радници
ангажовани по
уговор о делу
СВЕГА ОПШТ.
УПРАВА
(Б1+Б2+Б3+Б4):
СВЕГА ИЗ
БУЏЕТА
ОПШТИНЕ
(А+Б):

Број
запослених
на
неодређено,
одређено
време и
уговор о
прив. и пов.
посл. у
новембру
2016.године
3

УКУПНА НЕТО ЗАРАДА
Без
стимулац.

4

Сти
мул
ац.
до
30
%

5

Са стимул.
од 30%
(4+5)

УКУПНА БРУТО ЗАРАДА (без
пословања)
Без
Стимулац.

6

7

Сти
мул
ац.
до
30%

8

Са стимул.
од 30%
(7+8)

ПРОСЕЧНА НЕТО ЗАРАДА (по
једном извршиоцу)
Без
стимулац.
(4/3)

Стиму
лац.
до
30%
(5/3)

9

10

11

Са стимул.
од 30%
(10+11)

12

1

76534.74

76534.74

107497.49

107497.49

76534.74

76534.74

1

75267.32

75267.32

105689.48

105689.48

75267.32

75267.32

1

67217.84

67217.84

94206.62

94206.62

67217.84

67217.84

1

70734.77

70734.77

99223.64

99223.64

70734.77

70734.77

4

289755.67

289755.67

406617.23

406617.23

72438.67

72438.67

1

66589.14

66589.14

93309.76

93309.76

66589.14

66589.14

55166.26

55166.26

77014.64

77014.64

55166.26

55166.26

17

840064.16

840064.16

1164922.2

1164922.2

49415.54

49415.54

4

129956.59

129956.59

177203.11

177203.11

32489.15

32489.15

21

580962.71

580962.71

781304.81

781304.81

27664.89

27664.89

3

76019.9

76019.9

108444.95

108444.95

25339.97

25339.97

4

96794.88

96794.88

138081.14

138081.14

24198.72

24198.72

49

1723798.2

1723798.2

2369956.2

2369956.2

35179.56

35179.56

7

179689.2

179689.2

252968.92

252968.92

25669.89

25669.89

5

146000

146000

208273.9

208273.9

29200.00

29200.00

2

58500

58500

92563.29

92563.29

29250.00

29250.00

65

2229742.8

2229742.8

3094086.71

3094086.71

33279.74

33279.74

2519498.47

3500703.94

3500703.94

36514.47

36514.47

1

69

2519498.47
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13. ПОДАЦИ О СРЕДСТВИМА РАДА
ЗОС-1
ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД О СТАЊУ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ ПО ВРСТАМА
НА ДАН 31.12.2016. ГОД.
Ред.
бр.
1
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

Врста покретне ствари
2
А. Средства опреме
Рачунарски системи
Средства веза
Канцеларијски намештај
Биротехничка опрема
Остала опрема
Б. Превозна средства
Путничка возила
Теретна возила

Ц. Покретне ствари посебне намене

129

колич.
бр.-повр.

Књиговодствена
ревалоризована
вредност

860
90
39
706
31
1

2.732.651,77
632.461,74
226.081,00
508.294,72
1.365.814,31
192.839,60

5
3
2

13.721.423,58
1.061.423,58
12.660.000,00
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ЗОС-2
ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД
О СТАЊУ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ ПО ИЗВОРИМА
НА ДАН 31.12.2016. ГОД.
Ред.
бр.

Извор финансирања

колич.
бр.-повр.

1

2

3

Књиговодствена
ревалоризована
вредност
4

867

2.732.651,77

11

13.721.423,58

1.
2.

А. Опрема
Буџетска средства
Средства амортизације

3.
4.
5.
6.

Б. Превозна средства
Буџетска средства
Средства амортизације
По основу поклона
По основу преноса без накнаде
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ЗОС-2
ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД
О СТАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ ПО ИЗВОРИМА
ФИНАНСИРАЊА НА ДАН 31.12.2016. ГОД.
Ред.
бр.

Извори финансирања

колич.
бр.-повр.

1

2

3

Књиговодствена
ревалоризована
вредност
4

11

13.721.423,58

1.
2.
3.
4.
5.

А. Земљиште
-пољопривредно
-шумско
-грађевинско
-путно
-гробље
Из буџетских средстава
Из средстава амортизације
По основу поклона
По основу преноса без накнаде
По основу закупа

6.
7.
8.
9.
10.

Б. Превозна средства
Из буџетских средстава
Из средстава амортизације
По основу поклона
По основу преноса без накнаде
По основу закупа
Д. Стамбене зграде(станови
гараже)

11.
12.
13.
14.
15.

Из буџетских средстава
Из средстава амортизације
По основу поклона
По основу преноса без накнаде
По основу закупа
Г. Остали објекти

16.
17
18
19
20.

Из средстава буџета
Из средстава амортизације
По основу поклона
По основу преноса без накнаде
По другим изворима финансирања
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14. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОЈ ПОМОЋИ
Општина Љубовија у претходној години и до сада није пријављивала државну
помоћ.

15. ЧУВАЊЕ НОСАЧА ИНФОРМАЦИЈА И ПОДАЦИ О ВРСТАМА
ИНФОРМАЦИЈА У ПОСЕДУ
Поступајући на основу Закона и пратећих подзаконских аката, у органима
Општинске управе општине Љубовија чувају се носачи информација (поједини се
чувају и трајно). Решењем начелника Општинске управе регулисано је да пут свих
аката из делокруга рада органа Општинске управе Љубовија иде преко заједничке
писарнице, где се врши пријем предмета, завођење, развођење, воде делодворници,
експедиција и архивирање захтева, поднеска и других предмета
Највише документације која настаје у раду органа Општинске управе је у
папирној форми и исти се по завршеном поступку, као писани архивирани документи,
чувају у архиви Општинске управе, за орган, одељење и др. који су били надлежни да
обраде одређени предмет.Поједини акти се чувају и у електронској форми.
Општина издаје и „Службени лист општине Љубовија“ за одлуке Скупштине
општине и Општинског већа у којем се објављују поједина општа и појединачна акта,
које доносе органи. Исти се чува у општинској архиви Општинске управе општине
Љубовија, која се налази у приземљу зграде Општине. Послове у архиви обављају
Мирјана Глигорић и Станојка Спасојевић тел. 015/561-872. Архива поседује и бројеве
"Службеног гласника Републике Србије" и „Службени лист општине Љубовија“. Сви
заинтересовани ( и грађани) у архиви могу извршити увид у наведене гласнике и
листове, а могу и фотокопирати из истих потребне законе, подзаконска акта, одлуке и
др.
Оргинали акта, записници и други материјали са седнице Скупштине општине
се чувају у одсеку Опште управе и друштвене делатности у канцеларији бр.17 и
Општинског већа у канцеларији бр.18 на спрату.
Документација Општинског већа се чува у архиви Општинске управе и одсеку
Опште управе и друштвене делатности у канцеларији бр.11.
Евидентирање, чување, класификовање и архивирање носача информација се
врши у складу са одредбама Закона о културним добрима ( „Сл. гласник РС“,бр.71/94),
Уредбе о канцеларијском пословању органа државне управе („Сл. гласник РС“,
бр.80/92), Уредбе о категоријама регистратурског материјала с роковима чувања („ Сл.
гласник РС“, бр.44/93), Упуство о канцеларијском пословању органа државне управе
(„ Сл гласник РС“, бр.10/93).
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16. ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈА КОЈИМА ДРЖАВНИ ОРГАН
ОМОГУЋАВА ПРИСТУП И ИНФОРМАЦИЈЕ О ПОДНОШЕЊУ
ЗАХТЕВА ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА
Грађани су субјекти који остварују право на локалну самоуправу у општини.
Наглашене су одредбе о јавности рада – путем јавних расправа, јавних гласила,
билтена, истицањем одлука, остваривањем увида и обавезом свих органа да у својим
пословницама прецизирају процедуре за јавност рада.
Седнице скупштине општине су јавне.
За јавност рада Скупштине општине одговоран је председник Скупштине
општине.
Позиви и материјал за седнице Скупштине општине достављају се средствима
информисања ради упознавања јавности.
Седницама Скупштине општине могу присуствовати представници средстава
јавног информисања, овлашћени представници предлагача, као и друга заинтересована
лица, у складу са пословником Скупштине општине.
У случају да не постоји могућност да сви заинтересовани присуствују седници
Скупштине, председник Скупштине ће одлучити коме ће омогућити присуство
седници полазећи од редоследа пријављивања и интереса пријављених за тачке на
дневном реду.
Скупштина општине може одлучити да седница Скупштине не буде јавна због
разлога безбедности и других разлога утврђених Законом.
(Члан 44. Статута општине Љубовија, "Службени гласник РС", бр. 6/08 и 9/17)
Општинска управа обезбеђује јавност рада давањем информација преко
средстава јавног информисања, издавањем службених информација, одржавањем
конференција за штампу, обезбеђивањем услова за несметано обавештавање јавности о
обављању послова из делокоруга, свим променама које су у вези са организацијом,
делокругом послова, распоредом радног времена и другим променама у организацији и
раду Општинске управе, као и на други начин којим се обезбеђује јавност рада.
У решавању у управним стварима Општинска управа је дужна да обезбеди јавност рада
у складу са законом.
Веће решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана ,
предузећа и установа и других организација у управним стварима из надлежности
општине.
ПОСТУПАЊЕ ОПШТИНСКИХ ОРГАНА У ПОСТУПКУ ДАВАЊА
ИНФОРМАЦИЈА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
Општински органи након пријема захтева странака доносе акте и решења по
тим захтевима.
Корисник односно тражилац информације: сваки грађанин и правно лице
1. Поступак:
Захтев за остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја
тражилац информације може поднети писменим путем.
Тражилац подноси писмени захтев органу власти за остваривање права на
приступ информацијама од јавног значаја.
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Захтев може садржати:
-

и друге податке који олакшавају проналажење тражене информације.

Тражилац од органа јавне власти може да захтева:
-

обавештење да ли поседује тражену информацију,
да му омогући увид у документ који садржи тражену информацију,
да му изда копију тог документа,
да му достави копију документа поштом или на други начин.

Одлучивање по захтеву
Орган власти дужан је да без одлагања, а најкасније у року од 15 дана од
дана пријема захтева, тражиоца обавести о поседовању информације, стави му на увид
документ који садржи тражену информацију, односно изда му или упути копију тог
документа.
Ако се захтев односи на информацију за коју се може претпоставити да је
од значаја за заштиту живота или слободе неког лица, односно за угрожавање или
заштиту здравља становништва и животне средине, орган власти мора да обавести
тражиоца о поседовању те информације, да му стави на увид документ који садржи
тражену информацију, односно да му изда копију тог документа најкасније у року од
48 сати од пријема захтева.
Ако орган власти није у могућности, из оправданих разлога да у року од 15
дана од дана пријема захтева обавести тражиоца о поседовању информације, да му
стави на увид документ који садржи тражену информацију, да му изда, односно упути
копију тог документа, дужан је да о томе одмах обавести тражиоца и одреди накнадни
рок, који не може бити дужи од 40 дана од дана пријема захтева, у коме ће тражиоца
обавестити о поседовању информације, ставити му на увид документ који садржи
тражену информацију, изда му, односно упути копију тог документа.
Накнада:
Увид у документ који садржи тражену информацију је бесплатан
- Издавање копије документа који садржи тражену информацију издаје се
уз обавезу тражиоца да плати накнаду нужних трошкова израде копије
- Код упућивања копије документа наплаћују се и трошкови упућивања.
Влада прописује трошковник на основу кога обрачунава трошкове.
Ослобођени од обавезе плаћања накнаде за издавање копије докумената
који садржи тражену информацију су :
- новинари, када копију документа захтевају ради обављања свог позива,
- удружења за заштиту људских права, када копију документа захтевају
ради остваривања циљева удружења и
- сва лица када се тражена информација односи на угрожавање, односно
заштиту здравља становништва и животне средине
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Жалба
Изјављивање жалбе: Поверенику за информације од јавног значаја
Р о к : 15 дана од дана достављања решења органа власти
Адреса повереника:
Повереник за информације од јавног значаја
ул. Булевар краља Александра бр. 15
11000 Б Е О Г Р А Д
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Република Србија
Општина Љубовија
Општинска Управа
Војводе Мишића 45, Љубовија
................................................................................................................................................
назив и седиште органа коме се захтев упућује

ЗАХТЕВ
за приступ информацији од јавног значаја
На основу члана 15. ст. 1. Закона о слободном приступу информацијама од
јавног значаја („Службени гласник РС“, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), од горе
наведеног органа захтевам:*
 обавештење да ли поседује тражену информацију;
 увид у документ који садржи тражену информацију;
 копију документа који садржи тражену информацију;
 достављање копије документа који садржи тражену информацију:**
 поштом
 електронском поштом
 факсом
 на други начин:***_________________________________________
Овај захтев се односи на следеће информације:
_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(навести што прецизнији опис информације која се тражи као и друге податке који олакшавају проналажење
тражене информације)

____________________________________

Тражилац информације/Име и презиме

У ________________,

____________________________________

адреса

дана______201__ године

____________________________________

други подаци за контакт
___________________________________

Потпис

__________________________________________
* У кућици означити која законска права на приступ информацијама желите да остварите.
** У кућици означити начин достављања копије докумената.
*** Када захтевате други начин достављања обавезно уписати који начин достављања захтевате.
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Република Србија
Општина Љубовија
Општинска Управа
Војводе Мишића 45, Љубовија
Број предмета: ________
Датум:_______.20__. год.
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
Име и презиме / назив / и адреса подносиоца захтева

ОБАВЕШТЕЊЕ
о стављању на увид документа који садржи
тражену информацију и о изради копије
На основу члана 16. ст. 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног
значаја, поступајући по вашем захтеву за слободан приступ информацијама од _________год.,
којим сте тражили увид у документ/е са информацијама о / у вези са:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(опис тражене информације)
обавештавамо вас да дана _______________, у _____ часова, односно у времену од ____ до ___
часова, у просторијама органа у ___________________ ул. ____________________ бр. ______,
канцеларија бр. ____ можете извршити увид у документ/е у коме је садржана тражена
информација.
Том приликом, на ваш захтев, може вам се издати и копија документа са траженом
информацијом.
Трошкови су утврђени Уредбом Владе Републике Србије („Сл. гласник РС“, бр. 8/06), и то:
копија стране А4 формата износи 3 динара, А3 формата 6 динара, CD 35 динара, дискете 20
динара, DVD 40 динара, аудио-касета – 150 динара, видео-касета 300 динара, претварање једне
стране документа из физичког у електронски облик – 30 динара.
Износ укупних трошкова израде копије документа по вашем захтеву износи ............
динара и уплаћује се на жиро-рачун Буџета Републике Србије бр. 840-742328-843-30, с позивом
на број 97 – ознака шифре општине/града где се налази орган власти (из Правилника о
условима и начину вођења рачуна – „Сл. гласник РС“, 20/07... 40/10).
Достављено:
1. Именованом
2. Архиви

(М.П.)
_____________________________
(потпис овлашћеног лица, односно руководиоца органа)
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ЖАЛБА КАДА ОРГАН ВЛАСТИ НИЈЕ ПОСТУПИО/ није поступио у целости/ ПО ЗАХТЕВУ
ТРАЖИОЦА У ЗАКОНСКОМ РОКУ (ЋУТАЊЕ УПРАВЕ)

Повереникy за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
Адреса за пошту: Београд, Булевар краља Александрa бр. 15

У складу са чланом 22. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја
подносим:
ЖАЛБУ
против
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
( навести назив органа)
због тога што орган власти:
није поступио / није поступио у целости / у законском року
(подвући због чега се изјављује жалба)
по мом захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја који сам поднео том
органу дана ….................... године, а којим сам тражио/ла да ми се у складу са Законом о
слободном приступу информацијама од јавног значаја омогући увид- копија документа који
садржи информације о /у вези са :
...................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
(навести податке о захтеву и информацији/ама)
На основу изнетог, предлажем да Повереник уважи моју жалбу и омогући ми приступ
траженој/им информацији/ма.
Као доказ , уз жалбу достављам копију захтева са доказом о предаји органу власти.
Напомена: Код жалбе због непоступању по захтеву у целости, треба приложити и
добијени одговор органа власти.
.............................................................
............................................................
Подносилац жалбе / Име и презиме
.................................................................
потпис
..............................................................
адреса
..............................................................
други подаци за контакт
............................................................
Потпис
У................................., дана ............ 201....године
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ЖАЛБА ПРОТИВ ОДЛУКЕ ОРГАНА ВЛАСТИ КОЈОМ ЈЕ
ОДБИЈЕН ИЛИ ОДБАЧЕН ЗАХТЕВ ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈИ

Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
Адреса за пошту: Београд, Булевар краља Александрa бр. 15
ЖАЛБА
(............................................................................................................................
....................................................................................................................)
Име, презиме, односно назив, адреса и седиште жалиоца)
против решења-закључка
(..............................................................................................................................................)
(назив органа који је донео одлуку)
Број.................................... од ............................... године.
Наведеном одлуком органа власти (решењем, закључком, обавештењем у писаној
форми са елементима одлуке) , супротно закону, одбијен-одбачен је мој захтев који сам
поднео/ла-упутио/ла дана ............... године и тако ми ускраћено-онемогућено остваривање
уставног и законског права на слободан приступ информацијама од јавног значаја. Oдлуку
побијам
у
целости,
односно
у
делу
којим.................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.... јер није заснована на Закону о слободном приступу информацијама од јавног значаја.
На основу изнетих разлога, предлажем да Повереник уважи моју жалбу, поништи
одлука првостепеног органа и омогући ми приступ траженој/им информацији/ма.
Жалбу подносим благовремено, у законском року утврђеном у члану 22. ст. 1. Закона о
слободном приступу информацијама од јавног значаја.
.....................................................................
Подносилац жалбе / Име и презиме
У ............................................,
.....................................................................
адреса
дана ............201... године

....................................................................
други подаци за контакт
.................................................................
потпис





Напомена:
У жалби се мора навести одлука која се побија (решење, закључак, обавештење), назив
органа који је одлуку донео, као и број и датум одлуке. Довољно је да жалилац наведе у
жалби у ком погледу је незадовољан одлуком, с тим да жалбу не мора посебно
образложити. Ако жалбу изјављује на овом обрасцу, додатно образложење може посебно
приложити.
Уз жалбу обавезно приложити копију поднетог захтева и доказ о његовој предаји-упућивању органу
као и копију одлуке органа која се оспорава жалбом.
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ШЕМАТСКИ ПРИКАЗ ПОСТУПКА ЗА СЛОБОДАН ПРИСТУП
ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
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17. ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ

Скупштина општине Љубовија
:: Председник : 015/561-411
:: Заменик председника : 015/561-411
:: Начелник Општинске управе : 015/561-940
:: Општинска управа : централа 015/561-411; 561-871
:: Туристичка организација : 015/ 561-050

Јавна предузећа и установе
:: ЈП "Стандард"
:: Директор: 015/561-965; 561-854
: ЈКП "Љубовија"
:: Директор: 015/562-132; 562-133
: Дечији вртић "Полетарац": 015/561-763
: Библиотека "Милован Глишић"
: Директор : 015/561-529; 561-842
: Центар за социјални рад ,,Љубовија" Љубовија
:: Директор : 015/561-782

Дом здравља
:: Централа 015/561-826
:: Директор 015/561-483

Апотеке
:: Апотекарска установа др Лаза Лазаревић : 015/561-571
:: Апотекарска установа ,,Лек": 015/561-211

Бензинска станица
:: ДРИНА ПЕТРОЛ-М: 015/561-908
:: МИГ-ММ : 015/561-720

Пошта
::Љубовија 015/561-508; 561-471
::Доња Оровица 015/555-795
:: Узовница 015/566-411
:: Врхпоље 015/567-019

141

Иформатор о раду органа општине Љубовија и Општинске управе општине Љубовија

Геодетска управа Љубовија
:: 015/562-557; 561-845

Полиција
:: Дежурна служба : 015/561-737; 561-738

Аутобуска станица
:: 015/561-822; 561-967

Општински суд
:: Судска јединица у Љубовији 015/561-950

:.Основне школе
:: Основна школа "Петар Враголић " 015/561-870
:: Врхпоље: 567-074
:: Доња Љубовиђа: 552-064
:: Доња Оровица: 555-567
:: Горња Оровица: 555-205
:: Узовница: 566-147
:: Црнча: 550-049
:: Грачаница:571-182
:: Оровичка Планина: 555-210

:.Средња школа
:: Гимназија "Вук Караџић": 015/561-773; 015/561-868

:. Ватрогасци
015/561-759
:. Ресторани-смештај
:: СУР "Три шешира": 015/562-247
:: СУР "Ловац": 015/562-999
:: СУР "Сокоград": 015/561-891
:: Етносело "Врхпоље": 063/82-30-323
:: Хотел "Ласта": 015/560-227
:: Манастирски комплекс Сокоград: 015/571-099; 571-120

:. Радио станице
:: Радио Љубовија: 015/561-734
:: Соко радио: 015/560-000, 560-403
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18. ДРУГИ ПОДАЦИ
Месне заједнице
СПИСАК
ИМЕНА И ПРЕЗИМЕНА ПРЕДСЕДНИКА САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА
ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА СА КОНТАКТ ТЕЛЕФОНИМА
Ред.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

НАЗИВ МЕСНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ
БЕРЛОВИНЕ
ВРХПОЉЕ
ГРАЧАНИЦА
ГРЧИЋ
ГОРЊЕ КОШЉЕ
ГОРЊА ОРОВИЦА
ГОРЊА ЉУБОВИЂА
ГОРЊА ТРЕШЊИЦА
ДОЊА ОРОВИЦА
ДОЊА ЉУБОВИЂА
ДРЛАЧЕ
ПОСТЕЊЕ
ПОДНЕМИЋ
РУЈЕВАЦ
СЕЛАНАЦ
САВКОВИЋ
УЗОВНИЦА
ЦРНЧА
ЦАПАРИЋ
ЉУБОВИЈА
ОРОВИЧКА ПЛАНИНА
ПОДГАЈ

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
ПРЕДСЕДНИКА
Милорад Станојчић
Миодраг Новаковић
Миле Андрић
Стјепан Ранковић
Богосав Живковић
Зоран Радосављевић
Раде Лазић
Милош Грујић
Миодраг Т. Степановић
Сретен Гачић
Миломир Лекић
Иван Игњатовић
Милан Јовановић
Томислав Миловановић
Миле Ђурђевић
Милован Илић
Миленко Младеновић
Раде Самарџић
Драган Николић
Миливоје Петровић
Митар Петровић
Слободан Лазић
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БРОЈ ТЕЛЕФОНА
064/357-66-75
667-083
657-353; 064/329-13-18
031/856-457
064/458-07-19
656-096
064/800-54-76
064/254-24-05
652-088
562-834
065/263-40-05
657-306
561/720
061/279-13-22
062/889-98-97
656-220
666-168
062/887-04-61; 650-070
064/281-69-50
063/709-72-65
655-138
064/195-19-29
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1. Услужни центар
• Писарница








пријем свих врста поднесака
давање информација у вези са поднетим захтевима, представки и жалби
овера докумената (овлашћења, фотокопија, преписа докумената, изјава о
кућној заједници)
евидентирање предмета
распорешжђивање и достављање у рад предмета
експедиција поште
информације о стању на решавању предмета и кретању

• Матичар





издавање извода из матичних књига рођених, умрлих и венчаних
издавање уверења о држављанству
упис у бирачки списак
упис промена у бирачком списку

2. Јавно комунално предузеће '' Стандард'' Љубовија
ЈКП "Стандард " Љубовија, основано је године 1973. године , адреса Карађорђева
бр. 10, телефон 015 581-350.
Укупан број запослених; 39
Директор предузећа је Милан Весић, телефон 015 561-965; 561-854
Услуге које пружа грађанима;
- водоснабдевање
- изношење и депоновање отпада
- одржавање зелене и сточне пијаце.
- уређивање и одржавање градског гробља
Матични број 07169027
Шифра претежне делатности 36000
Овлашћено лице за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама
од јавног значаја је Милан Весић
Радно време; од 07-15 часова

3. Јавно предузеће '' Љубовија ''
ЈП "Љубовија" Љубовија, основано је 1996. године, адреса Азбуковачка бб,
контакт телефон 015 562-132; 562-133.
Укупан број запослених:13
В.Д. Директор предузећа Србослав Јагодић, телефон 015 581-581
Услуге које пружа грађанима;
- одржавање локалних и некатегорисаних путева и улица у граду
- чишћење града и насеља општине Љубовија
Матични број 07367821
Шифра претежне делатности 100-101
Радно време од 07 – 15 часова
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4. Библиотека '' Милован Глишић ''
Библиотека "Милован Глишић "«, под тим именом основана је 1996. године, адреса
Трг Војводе Мишића бб, контакт телефони: 015 561-529; 561-842.
Укупан број запослених; 8
Директор Маријана Петаковић , телефон 015 561-529; 561-842
Услуге које пружа грађанима;
- читаоница
- културно-забавни програм
- образовни програм
Матични број 17047876
Шифра делатности 9101
Радно време од 07 – 20 часова

5. Центар за социјални рад ,, Љубовија "
Цетар за социјални рад постоји и ради од 01.10.1976. године, адреса Милана Тешића
бр. 28, контакт телефон 015/561-782. ЦСР је установа која се бави спровођењем Закона
о социјалној заштити и обезбеђивању социјалне сигурности грађана (основих и
проширених права).
Укупан број запослених је 6 радника.
У склопу Центра за социјални рад "Љубовија" од 01.07.2012. године почела је са радом
Установа за смештај одраслих и старијих "Љубовија"
Овлашћено лице за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од
јавног значаја је је директор ЦСР Верица Милутиновић, телефон: 015/561-782.

6. Туристичка организација општине Љубовија
Туристичка организација општине Љубовија је основана са циљем валоризације,
очувања и заштите туристичких вредности и унапређења и развоја туризма на
територији општине Љубовија.
Директор: Слађана Грујичић
Телефон: 015/561-050
Факс: 015/562-870
e-mail: office@tolj.rs;office.tolj@gmail.com
Задаци Туристичке организације Љубовија су:








обогаћивање и подизање нивоа квалитета туристичких садржаја,
организовање туристичке информативно-промотивне делатности,
организовање манифестација,
унапређење и промоција,
унапређивање туризма у општини,
учешће у разради и спровођењу локалне туристичке политике,
унапређење услова за прихват и боравак туриста.
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