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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: 08. јануар, 2021. 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 19. јуна
2019. 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 овим Статутом. (Члан 2. Статута
општине Љубовија, "Службени лист општине Љубовија", број 3/19).
Територију Општине, утврђену законом, чине насељена места, односно подручја
катастарских општина које улазе у њен састав и то:
Редни
Насељено место
број
Горња Буковица
1.
Горња Љубовиђа
2.
Горња Оровица
3.
4.
5.
6.
7.

Горње Кошље
Грачаница
Грчић
Доња Буковица

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Доња Љубовиђа
Доња Оровица
Доње Кошље I
Доње Кошље II
Дрлаче
Леовић
Лоњин

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Љубовија
Постење
Рујевац
Савковић
Селанац
Соколац
Торник
Узовница
Црнча
Читлук

Катастарска општина
Врхпоље, Цапарић
Горња Љубовиђа
Горња Оровица, Оровичка
планина
Горње Кошље
Грачаница
Грчић
Дубоко, Поднемић, Кашице
(део), Грабовица
Доња Љубовиђа
Доња Оровица
Горња Трешњица
Доње Кошље
Дрлаче, Лукића брдо
Леовић
Лоњин, Стара Љубовија,
Читлук, Љубовија (део)
Љубовија
Постење
Рујевац
Савковић
Селанац
Соколац
Торник
Узовница
Црнча, Арсеновића брдо
Гледеће, Бабин, Берловине,
Кашице (део), Љубовија (део)

(Члан 3. Статута општине Љубовија, ''Сл. лист општине Љубовија'' број 3/19).
Општина има својство правног лица. Седиште Општине је у насељеном месту
Љубовија, адреса Војводе Мишића бр. 45.
(Члан 4. Статута општине Љубовија ,''Сл. лист општине Љубовија'' број 3/19).
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Органи Општине имају печат. Печат је округлог облика са исписаним текстом:
Република Србија, општина Љубовија, назив и седиште органа исписан на српском
језику и ћириличним писмом и грбом Републике Србије у средини. (Члан 5. Статута
општине Љубовија ,''Сл. лист општине Љубовија'' број 3/19).
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 8. Статута општине Љубовија ,''Сл. лист општине Љубовија'' број 3/19).
Општина има празник. Празник општине утврђује се посебном одлуком коју
доноси Скупштина општине уз претходну сагласност министарства надлежног за
послове локалне самоуправе. (Члан 9. Статута општине Љубовија ,''Сл. лист општине
Љубовија'' број 3/19).

2.2 Органи општине
Органи општине Љубовија су: Скупштина општине, Председник општине,
Општинско веће и Општинска управа.
(Члан 27. Статута општине Љубовија, ''Сл. лист општине Љубовија'' број 3/19).
Рад органа Општине је јаван.
Јавност рада по правилу обезбеђује се:
1. путем издавања билтена, информатора, преко средстава јавног информисања,
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. организовањем јавних слушања у складу са овим статутом и пословником
Скупштине општине.
4. и у другим случајевима утврђеним овим статутом и другим актима органа
Општине.
(Члан 12. Статута општине Љубовија, ''Сл. лист општине Љубовија'' број 3/19).

• Скупштина општине
Скупштина општине је највиши орган Општине који врши основне
функције локалне власти, утврђене Уставом, законом и статутом.
(Члан 29. Статута општине Љубовија, ''Сл. лист општине Љубовија'' број 3/19).
Скупштину општине чине одборници које бирају грађани на непосредним
изборима, тајним гласањем, у складу са законом и статутом.
(Члан 30. Статута општине Љубовија, ''Сл. лист општине Љубовија'' број 3/19).
Скупштина општине Љубовија има 27 одборника. Одборници се бирају на
четири године.
(Члан 33. и 34. Статута општине Љубовија, ''Сл. лист општине Љубовија'' број 3/19).
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• Надлежности 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 такса и накнада;
4) доноси план развоја Општине, планске документе јавних политика, средњорочне
планове и друге планске документе, у складу са законом;
5) доноси просторни и урбанистички план Општине;
6) усваја Кадровски план;
7) доноси прописе и друге опште акте из надлежности општине;
8) бира и разрешава председника Скупштине и заменика председника Скупштине;
9) поставља и разрешава секретара;
10) бира и разрешава председника Општине и на предлог председника Општине,
бира заменика председника Општине и чланове Општинског већа;
11) бира и разрешава локалног омбудсмана;
12) поставља и разрешава општинског правобраниоца;
13) разматра извештај о раду локалног омбудсмана;
14) именује и разрешава главног урбанисту;
15) разматра годишњи извештај главног урбанисте о стању у простору;
16) расписује општински референдум и референдум на делу територије Општине,
изјашњава се о предлозима садржаним у грађанској иницијативи и утврђује
предлог одлуке о самодоприносу;
17) образује и уређује организацију и рад организација и служби за потребе
Општине;
18) оснива јавна предузећа и друштва капитала за обављање делатности од општег
интереса у складу са законом и овим статутом, даје сагласност на законом
одређене опште и друге правне акте и радње јавног предузећа, односно друштва
капитала, ради заштите општег интереса;
19) оснива установе и организације у области предшколског образовања и
васпитања, основног образовања, културе, социјалне заштите, примарне
здравствене заштите, физичке културе, спорта, дечје заштите и туризма, прати и
обезбеђује њихово функционисање;
20) именује и разрешава надзорни одбор и директора јавног предузећа чији је
оснивач, даје сагласност на статут јавног предузећа и врши друга права оснивача
у складу са законом и оснивачким актом;
21) именује и разрешава управни одбор, надзорни одбор и директора установе,
организације и службе чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте у
складу са законом;
22) разматра и усваја годишње извештаје о раду јавних предузећа, установа и других
јавих служби чији је оснивач или већински власник општина;
23) уређује услове и начин обављања комуналних делатности, права и обавезе
корисника комуналних услуга, обим и квалитет комуналних услуга и начин
вршења надзора над обављањем комуналних делатности, оснива јавна предузећа
за обављање комуналне делатности, односно поверава обављање тих делатности
друштву капитала или предузетнику, прописује опште услове одржавања
комуналног реда и мере за њихово спровођење;
24) доноси годишње и средњорочне програме уређивања грађевинског земљишта;
одлучује о отуђењу грађевинског земљишта у складу са законом и прописом
Опшине;
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25) доноси локалну стамбену стратегију у складу са Националном стамбеном
стратегијом, акциони план за њено спровођење и програме стамбене подршке,
може основати јавну стамбену агенцију у складу са законом, као и правно лице
за обављање послова од јавног интереса у области становања;
26) уређује коришћење пословног простора који је у јавној својини Општине,
уређује висину закупнине пословног простора и врши друге послове у вези са
коришћењем пословног простора, у складу са законом и другим актима
Општине;
27) уређује критеријуме и поступак давања станова у закуп и њихове куповине;
28) прописује висину закупнине за коришћење стамбених зграда, станова и гаража у
јавној својини Општине;
29) ближе уређује коришћење, одржавање и управљање стварима у јавној својини
Општине;
30) уређује начин коришћења превозних средстава у јавној својини Општине;
31) уређује ближе услове за обављање такси превоза путника;
32) доноси програме коришћења и заштите природних вредности и програме
заштите животне средине, односно локалне акционе и санационе планове, у
складу са стратешким документима и интересима и специфичностима Општине
и утврђује посебну накнаду за заштиту и унапређење животне средине;
33) доноси годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног
земљишта, утврђује противерозионе мере и њихово спровођење, одлучује о
привођењу пашњака другој култури;
34) доноси програм развоја туризма у складу са Стратегијом; утврђује висину
боравишне таксе на територији Општине;
35) доноси локални акциони план за борбу против корупције на нивоу Општине и
образује стално радно тело за праћење спровођења локалног акционог плана;
36) доноси програм контроле и смањења популације напуштених паса и мачака,
уређује држање и заштиту домаћих животиња и кућних љубимаца, у складу са
законом;
37) доноси оперативни план за воде II реда, одређује место и начин коришћења воде
за рекреацију, укључујући и купање;
38) доноси акциони план за спровођење Националне стратегије за младе на
територији Општине;
39) доноси програм и план енергетске ефикасности;
40) одлучује о улагању ствари у јавној својини Општине и права у капитал јавног
предузећа и друштва капитала чији је оснивач, у складу са законом;
41) одлучује о давању концесије када су јавна тела и предмет концесије у
надлежности Општине, даје сагласност на коцесиони акт;
42) даје сагласност и усваја предлог пројекта јавно-приватног партнерства, даје
сагласност на нацрт јавног уговора у пројекту јавно-приватног партнерства и
даје овлашћење председнику Општине да потпише јавни уговор у име Општине;
43) образује Штаб за ванредне ситуације, доноси план и програм развоја система
заштите и спасавања;
44) образује робне резерве и утврђује њихов обим и структуру;
45) утврђује општинске таксе и друге локалне приходе који Општини припадају по
закону;
46) утврђује висину доприноса за уређивање грађевинског земљишта;
47) утврђује критеријуме и поступак за регресирање трошкова боравка у
предшколској установи за децу из материјално угрожених породица;
48) доноси акт о јавном задуживању Општине, у складу са законом којим се уређује
јавни дуг;
49) прописује радно време угоститељских, трговинских и занатских објеката;
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50) даје мишљење о републичком, покрајинском и регионалном просторном плану;
51) оснива стална и повремена радна тела за разматрање питања из њене
надлежности;
52) подноси иницијативу за покретање поступка оснивања, укидања или промене
територије Општине;
53) предлаже Влади Републике Србије утврђивање јавног интереса за
експропријацију у корист Општине;
54) даје мишљење о законима којима се уређују питања од интереса за локалну
самоуправу;
55) разматра извештај о раду и даје сагласност на програм рада корисника буџета;
56) одлучује о сарадњи и удруживању са градовима и општинама, удружењима,
хуманитарним и другим организацијама;
57) информише јавност о свом раду;
58) покреће поступак за оцену уставности и законитости закона или другог општег
акта Републике Србије којим се повређује право на локалну самоуправу;
59) организује службу правне помоћи грађанима;
60) уређује организацију и рад мировних већа;
61) утврђује празник Општине;
62) даје сагласност на употребу имена, грба и другог обележја Општине;
63) уређује поступак, услове и критеријуме за додељивање јавних признања и
почасних звања које додељује Општина и одлучује о додели јавних признања и
почасних звања уз претходну сагласност министарства надлежног за локалну
самоуправу;
64) одлучује о називима улица, тргова, градских четврти, заселака и других делова
насељених места уз претходну сагласност министарства надлежног за локалну
самоуправу;
65) усваја Етички кодекс понашања функционера (у даљем тексту: Етички кодекс);
66) доноси мере и усваја препоруке за унапређење људских и мањинских права;
67) обавља и друге послове утврђене законом и овим статутом.
(Члан 40. Статута општине Љубовија, ''Сл. лист општине Љубовија'' број: 3/19).
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 42. Статута општине Љубовија, ''Сл. лист општине Љубовија'' број 3/19).
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• Радна тела
Скупштина општине оснива стална и повремена радна тела за разматрање
питања из њене надлежности.
Радна тела дају предлоге прописа и одлука које доноси Скупштина општине и
обављају друге послове утврђене овим статутом и пословником Скупштине општине.
(Члан 44. Статута општине Љубовија, ''Сл. лист општине Љубовија'' број 3/19).
Стална радна тела Скупштине општине Љубовија:
Ред
бр.
1.
2.
3.

Комисија

Број
чланова /
заменика

Председник

Заменик
председника

Комисија за прописе

5

Саша Миливојевић

Владимир Петровић

3

Иван Игњатовић

Раде Игњатовић

3

Нада Беатовић

Милица Степановић

Комисија за
административно-мандатна
питања
Комисија за представке и
притужбе

4.

Комисија за избор и
именовања

5

Стеван Миловановић

Миладин Вуковић

5.

Одбор за развој
пољопривреде и туризма

5

Милисав Вићентић

Милан Лазић

Посебном одлуком Скупштине могу се образовати и друга стална радна тела.
(Члан 45. Статута општине Љубовија, ''Сл. лист општине Љубовија'' број: 3/19).
Поред сталних радних тела предвиђених Пословником Скупштине општине,
Скупштина општине оснива као стална радна тела: Савет за праћење примене Етичког
кодекса, Савет за младе, Кориснички савет јавних служби и Комисију за родну
равноправност.
Скупштина општине оснива, као стална радна тела, органе за спровођење избора
за чланове савета месних заједница: Изборну комисију за спровођење избора за чланове
савета месних заједница (у даљем тексту: Изборна комисија) и Другостепену изборну
комисију.
(Члан 54. Статута општине Љубовија, ''Сл. лист општине Љубовија'' број: 3/19).
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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 законом и овим
статутом.
(Члан 64. Статута општине Љубовија, ''Сл. лист општине Љубовија'' број 3/19).
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 65. Статута општине Љубовија, ''Сл. лист општине Љубовија'' број 3/19).

 Заменик председника скупштине општине
Милан Петровић,
Лабораторијски техничар
Члан СНС
Моб. тел. 064/4272991

***
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 67. Статута општине Љубовија, ''Сл. лист општине Љубовија'' број 3/19)

 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.
Секретар Скупштине се поставља на четири године, на предлог председника
Скупштине, и може бити поново постављен.
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За секретара Скупштине општине може бити постављено лице које има стечено
високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на
факултету, са положеним стручним испитом за рад у органима управе и радним
искуством од најмање три године.
Скупштина општине може, на образложен предлог председника Скупштине,
разрешити секретара и пре истека мандата.
Секретар Скупштине је одговоран за благовремено достављање података, списа
и исправа, када то захтева надлежни орган Републике који врши надзор над радом и
актима Скупштине општине.
(Члан 68. Статута општине Љубовија, ''Сл. лист општине Љубовија'' број 3/19).

 Општински јавни правобранилац
Радмила Тријић
дипл. правник из Љубовије
Тел : + 381 15 561-441, локал 104
Fax : + 381 15 562-870
Послове правне заштите имовинских права и интереса Општине обавља
Општинско правобранилаштво.
Образовање, уређење и организација, као и друга питања од значаја за рад
Општинског правобранилаштва, утврђују се одлуком Скупштине општине у складу са
основама за уређење и организацију правобранилаштва прописаних законом.
(Члан 102. Статута општине Љубовија, ''Сл. лист општине Љубовија '' број 3/19).

 Одборници скупштине општине
Скупштина општине има 27 одборника.
Одборници се бирају на четири године.
Одборнику почиње и престаје одборнички мандат под условима и на начин
утврђен законом.
(Члан 33 и 34. Статута општине Љубовија, ''Сл. лист општине Љубовија'' број: 3/19).
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 35. Статута општине Љубовија, ''Сл. лист општине Љубовија '' број 3/19).
Одборник не може бити запослени у Општинској управи и лице које именује,
односно поставља Скупштина општине.
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.
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(Члан 36. Статута општине Љубовија, ''Сл. лист општине Љубовија '' број 3/19).
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 37. Статута општине Љубовија, ''Сл. лист општине Љубовија '' број 3/19).
Право је и дужност одборника да учествује у раду Скупштине општине и њених
радних тела, предлаже Скупштини општине расправу о одређеним питањима, предлаже
радном телу Скупштине општине да организује јавно слушање о предлозима прописа и
одлука о којима одлучује Скупштина општине, 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 на лични захтев добије од органа и служби Општине
податке који су му потребни за рад, као и стручну помоћ у припремању предлога за
Скупштину општине.
За благовремено достављање обавештења, тражених података, списа и упутстава
одговоран је секретар Скупштине општине, а начелник Општинске управе када се
обавештење, тражени податак, спис и упутство односе на делокруг и рад Општинске
управе.
Одборник има право на заштиту мандата, укључујући и судску заштиту, која се
остварује сходном применом закона којим се уређује заштита изборног права у
изборном поступку.
Права и дужности одборника ближе се одређују пословником Скупштине
општине.
(Члан 39. Статута општине Љубовија, ''Сл. лист општине Љубовија '' број: 3/19).
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Списак одборника Скупштине општине Љубовија
Редни
број

Име и презиме
одборника

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.
27.

Горан Благојевић
Милован Ковачевић
Милица Станчић
Милан Петровић
Предраг Бркић
Данијела Павловић
Александар Илић
Новица Панић
Славица Нешковић
Данијела Лукић
Богосав Павловић
Слободан Гачић
Светислав Мијаиловић
Мирослав Мићић
Дарко Митровић
Славица Самарџић
Александра Цакић
Зорица Ђокић
Милорад Радосављевић
Горан Лукић
Милан Перић
Александра Ристић
Горан Јосиповић
Милош Дамњановић
Милица Стефановић
Бојан Ђурић
Срето Перић

Место

Странка

Љубовија
Горња Љубовиђа
Љубовија
Љубовија
Црнча

СНС
СНС
СНП-Српска народна партија
СНС
СНС
СНС
СНП-Српска народна партија
СНС
СНС
СНС
СНС
СНС
СНС
СПС

Љубовија
Љубовија
Горње Кошље

Грачаница
Горња Трешњица
Љубовија
Доња Љубовиђа
Врхпоље
Љубовија

Љубовија
Црнча
Љубовија
Љубовија
Горња Оровица
Узовница
Љубовија
Љубовија
Љубовија
Љубовија
Љубовија
Љубовија
Љубовија

СПС
СПС
СПС
СПС
СПС
СПС
СПС
СПС
СДПС-Социјалдемократска партија Србије
СДПС-Социјалдемократска партија Србије
СДПС-Социјалдемократска партија Србије
СДПС-Социјалдемократска партија Србије
СРС

 Председник општине
Милан Јовановић,
Дипломирани инжењер електротехнике
Члан СНС
Тел : + 381 15 561-940, 561-411
Моб. тел. 064/8074999
Fax : + 381 15 562-870

***
Извршни органи Општине су председник Општине и Општинско веће.
(Члан 70. Статута општине Љубовија, ''Сл. лист општине Љубовија'' број 3/19).
Председника Општине бира Скупштина општине, из реда одборника, на време
од четири године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника
Скупштине општине.
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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 71. Статута општине Љубовија, ''Сл. лист општине Љубовија'' број 3/19).
Председник Општине:
представља и заступа Општину;
предлаже начин решавања питања о којима одлучује Скупштина општине;
наредбодавац је за извршење буџета;
оснива општинску службу за инспекцију коришћења буџетских средстава и
интерну ревизију Општине;
5) оснива буџетски фонд и утврђује програм коришћења средстава буџетског
фонда, у складу са законом;
6) 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;
7) усмерава и усклађује рад Општинске управе;
8) представља Општинско веће, сазива и води његове седнице;
9) доноси појединачне акте за које је овлашћен законом, овим статутом или
одлуком Скупштине општине;
10) одлучује о прибављању и отуђењу непокретности у јавној својини Општине,
заснивању хипотеке на непокретностима у јавној својини Општине, као и о
преносу права својине на другог носиоца права јавне својине;
11) доноси решење о давању у закуп грађевинског земљишта у јавној својини
Општине у складу са законом, другим прописима и програмом коришћења
грађевинског земљишта;
12) одлучује о давању у закуп, односно на коришћење непокретности у јавној
својини Општине, у складу са законом и прописом Општине;
13) одлучује о прибављању и располагању покретним стварима у јавној својини
Општине;
14) даје претходну сагласност носиоцима права коришћења на стварима у јавној
својини Општине (месним заједницама, установама и другим организацијама) за
давање у закуп тих ствари;
15) одлучује о преносу права коришћења на стварима у својини Општине,
установама, јавним агенцијама и другим организацијама чији је оснивач
Општина;
16) врши распоред службених зграда и пословних просторија у јавној својини
Општине;
17) закључује уговоре у име Општине, на основу овлашћења из закона, статута и
одлука Скупштине општине;
18) у име Општине закључује колективне уговоре за предузећа, установе и друге
јавне службе чији је оснивач Општина;
19) одлучује о организовању и спровођењу јавних радова;
20) закључује уговор о донацији од физичког или правног лица;
21) доноси одлуку о проглашењу ванредне ситуације у Општини у складу са
законом, командант је Општинског штаба за ванредне ситуације по положају,
1)
2)
3)
4)
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доноси одлуку о проглашењу и о укидању ванредне ситуације на предлог
Општинског штаба за ванредне ситуације;
22) доноси План одбране Општине који је саставни део Плана одбране Републике
Србије, усклађује припреме за одбрану правних лица у делатностима из
надлежности Општине са Планом одбране Републике Србије, доноси одлуку о
организовању и функционисању цивилне заштите опште намене;
23) доноси акта из надлежности Скупштине општине у случају ратног стања или
елементарних непогода, с тим што је дужан да их поднесе на потврду
Скупштини чим она буде у могућности да се сасатане;
24) доноси одлуку о проглашењу дана жалости у Општини;
25) информише јавност о свом раду;
26) подноси жалбу Уставном суду Републике Србије ако се појединачним актом или
радњом државног органа или органа Општине онемогућава вршење
надлежности Општине;
27) образује стручна саветодавна радна тела за поједине послове из своје
надлежности;
28) поставља и разрешава помоћника председника општине;
29) врши и друге послове утврђене 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.
(Члан 73. Статута општине Љубовија, ''Сл. лист општине Љубовија'' број 3/19).
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 Заменик председника општине
Александар Ђукић,
члан СНП-Српска народна партија
дипломирани менаџер
Тел : + 381 15 561 411
Fax : + 381 15 562 870

***
Кандидат за председника Општине предлаже кандидата за заменика председника
Општине из реда одборника кога бира Скупштина општине на исти начин као
председника Општине.
(Члан 71. Статута општине Љубовија, ''Сл. лист општине Љубовија '' број: 3/19).

Општинско веће
Општинско веће чине председник Општине, заменик председника Општине, као
и пет чланова Општинског већа.
Председник Општине је председник Општинског већа.
Заменик председника Општине је члан Општинског већа по функцији.
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.
Када одлучује о избору председника Општине, Скупштина општине
истовремено и обједињено одлучује о избору заменика председника Општине и
чланова Општинског већа.
Чланови Општинског већа могу бити на сталном раду у Општини.
(Члан 75. Статута општине Љубовија, ''Сл. лист општине Љубовија '' број: 3/19).
Чланови Општинског већа :
Ред.
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Име и презиме
Милан Јовановић-председавајући Већа и члан по функцији
Александар Ђукић-члан Већа по функцији
Александар Реновчевић
Ратко Марковић
Милутин Перић
Петар Полић
Дејана Кнежевић

Општинско веће може да одлучује ако седници присуствује већина од укупног
броја његових чланова.
Општинско веће одлучује већином гласова присутних чланова ако законом или
овим статутом за поједина питања није предвиђена друга већина.
(Члан 79. Статута општине Љубовија, ''Сл. лист општине Љубовија '' број: 3/19).

16

Иформатор о раду органа општине Љубовија и Општинске управе општине Љубовија

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) усваја извештаје о извршењу буџета Општине и доставља их Скупштини
општине;
5) поставља и разрешава начелника Општинске управе;
6) усваја акт о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места Општинској
управи;
7) 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;
8) решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана,
предузећа и установа и других организација у управним стварима из
надлежности Општине;
9) прописује посебне елементе процене ризика и учесталост вршења инспекцијског
надзора на основу процене ризика из изворне надлежности Општине, као и
посебне елементе плана одређеног инспекцијског надзора из изворне
надлежности Општине;
10) прати реализацију програма пословања и врши координацију рада јавних
предузећа чији је оснивач Општина;
11) подноси тромесечни извештај о раду јавних предузећа Скупштини општине;
12) предлаже акта које доноси Скупштина општине ради заштите општег интереса у
јавном предузећу и друштву капитала чији је оснивач Општина;
13) 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;
14) одлучује решењем о употреби средстава текуће и сталне буџетске резерве;
15) стара се о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности
Републике;
16) доноси Процену угрожености и План заштите и спасавања у ванредним
ситуацијама и План заштите од удеса;
17) образује жалбену комисију;
18) образује стручна саветодавна радна тела за поједине послове из своје
надлежности;
19) информише јавност о свом раду;
20) доноси пословник о раду на предлог председника Општине;
21) врши и друге послове, у складу са законом.
Одлуку из тачке 3) овог члана, Општинско веће доноси већином гласова од укупног
броја чланова Општинског већа.
(Члан 77. Статута општине Љубовија, ''Сл. лист општине Љубовија '' број 3/19)
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2.3. Службе општине Љубовија
 Општинска управа
Управне послове у оквиру права и дужности Општине и одређене стручне и
административно-техничке послова за потребе Скупштине општине, председника
Општине и Општинског већа, врши Општинска управа.
(Члан 89. Статута општине Љубовија, ''Сл. лист општине Љубовија '' број 3/19)
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) води законом прописане евиденције и стара се о њиховом одржавању;
7) обавља стручне и административно-техничке послове за потребе рада
Скупштине општине, председника Општине и Општинског већа;
8) пружа помоћ месној заједници у обављању административно-техничких и
финансијско-материјалних послова;
9) 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 90. Статута општине Љубовија, ''Сл. лист општине Љубовија '' број 3/19).
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 91. Статута општине Љубовија, ''Сл. лист општине Љубовија '' број 3/19).
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 Начелник Општинске управе
Мирослав Ненадовић
Дипл. правник из Љубовије
Тел : + 381 15 561-940
Fax : + 381 15 562-870

***
Општинском управом руководи начелник.
За начелника Општинске управе може бити постављено лице које има стечено
високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на
факултету, најмање пет година радног искуства у струци и положен државни стручни
испит за рад у органима државне управе.
(Члан 93. Статута општине Љубовија, ''Сл. лист општине Љубовија '' број:3/19).
Начелника Општинске управе поставља Општинско веће, на основу јавног
огласа, на пет година.
Начелник Општинске управе може имати заменика који га замењује у случају
његове одсутности и спречености да обавља своју дужност.
Заменик начелника Општинске управе се поставља на исти начин и под истим
условима као начелник.
(Члан 94. Статута општине Љубовија, ''Сл. лист општине Љубовија '' број:3/19).
Начелник Општинске управе:
-

-

организује рад Општинске управе,
доноси решења и друга акта из надлежности Општинске управе,
доноси Правилник о организацији и систематизацији радних места у Општинској
управи, општинском правобранилаштву и посебним организацијама општине
Љубовија,
доноси и друге опште акте којима се уређују права и дужности радника Општинске
управе, врши пријем, распоређивање и разрешавање радника Општинске управе,
одлучује о дисциплинској одговорности запослених у Општинској управи,
учествује у раду Општинског већа,
решава сукоб надлежности између организационих јединица Општинске управе,
обавља и друге послове утврђене законом, Статутом општине и другим актима
Скупштине општине.

(Члан 22. Одлуке о Општинској управи општине Љубовија, "Службени лист општине
Љубовија ", бр. 1/2017)
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У Општинској управи образују се следећа одељења:
1. Одељење за општу управу, друштвене делатности, заједничке и Скупштинске
послове,
2. Одељење за буџет и финансије,
3. Одељење за привреду, урбанизам, грађевинске, комуналне, стамбене,
инспекцијске и имовинско-правне послове

(Члан 13. Одлуке о Општинској управи општине Љубовија, "Службени лист општине
Љубовија ", бр. 1/2017)
Одељење за општу управу, друштвене
скупштинске послове врши следеће послове:

делатности,

заједничке

и

- послове који се односе на организацију и унапређење рада Општинске управе;
вођење матичних књига, давање информација грађанима о пословима из надлежности
Скупштине општине и Општинског већа; поступање по захтевима за информације по
Закону о слободном приступу информацијама од јавног значаја, пружање стучне
помоћи странкама приликом попуњавања образаца и састављање поднесака;
непосредни пријем поднесака од странака за остваривање права пред органима
Општинске управе; разврставање предмета по садржини материје и по органима
Општинске управе; евидентирање предмета у основној евиденције системом картотеке;
здруживање аката и достављање предмета и аката органима Општинске управе;
обавештавање странака о стању решавања њихових захтева и издавање извода и
уверења из матичних књига и књига држављана подносиоцима захтева; издавање аката
грађанима којима је одлучивано по њиховом захтеву (решења, дозвола, сагласности,
уверења, потврда и др) и пријем примедаба, предлога и сугестија грађана вођење
управног поступка у области матичних књига, личних имена и породичног односа;
вођење и ажурирање бирачког списка, послови пријемне канцеларије-писарнице и
архиве; оверу потписа, рукописа и преписа; примање, прегледање, распоређивање,
евидентирање и достављање поште упућене општини и Општинској управи; надзор над
радом месних канцеларија; вођење евиденције о ван управним предметима
организационих једница и Општинске управе и вођење евиденције о управним
предметима Општинске управе; извршавање управних аката правних лица која нису
законом овлашћени да их сами извршавају; отпремање поште одељења у оквиру
Општинске управе; архивирање и чување архивираних предмета, излучивање
безвредног регистратурског материјала и предаја архивске грађе надлежном архиву;
- из области образовања: остваривање делатности предшколског васпитања и
образовања, праћење и обезбеђивање функционисања основних и средњих школа у
складу са Законом; утврђивање мреже основних школа; утврђивања подручја основних
школа, обухватања деце основним образовањем код уписа у први разред и даљег
похађања школе; мере за помоћ деци са сметњама у развоју да се образују у складу са
својим могућностима;
- Из области културе: послове који се односе на праћење и обезбеђивање
функционисања установа и организација културе; обезбеђивање средстава за заштиту
културних добара од значаја за општину, изградњу, реконструкцију и одржавање
објеката установа културе у којима се остварују потребе културе у општини; заштиту
значајних културних добара и добара који уживају предходну заштиту, библиотекарску
делатност, уметничко стваралаштво, обезбеђивање услова за рад установа, културне
манифестације, културно-уметнички аматеризам, међународну културну сарадњу,
остваривању програма културе од значаја за општину, остваривање надзора над радом
установа културе чији је оснивач општина. Врши и послове које се односе на подизање
и одржавање споменика и спомен обележја.
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- Из области социјалне заштите: врши послове на доношење програма унапређења
социјалне заштите у општини и стара се о његовом спровођењу, прађење и планирање
развоја делатности и обезбеђивање средстава за задовољавање потреба у области
социјалне и дечје заштите, утврђивање испуњености услова за почетак рада и обављање
делатности установа социјалне установе чији је оснивач општина.
- Из области здравства: врши послове планирања развоја здравствене делатности,
праћењем организације рада и функционисање здравствене установе чији оснивач је
општина и предлагањем мера за унапређење квалитета њеног рада; праћење
здравственог стања становништва, предлагање и предузимање потребних мера за
унапређење здравља становништва и доношење и спровођење програма за унапређење
здравља становништва који нису обухваћени одговарајућим републичким програмима,
а од значаја су за општину. Праћење и предлагање програма здравствено-васпитног
рада на формирању понашања које води унапређењу и очувању здравља и обезбеђењу
здравствених средстава за реализацију; предлагања и праћење програма борбе против
наркоманије и осталих болести зависности и обезбеђењивање финансијских средстава
за његову реализацију.
- Из области спорта активности које се односе на остваривање програма развоја спорта
од значаја за општину; одређује права спортиста и њихових клубова, односно
спортских удружења у складу са Законом, организовање спортских манифестација,
међународну спортску сарадњу развој и унапређење дечјег и омладинског спорта,
развој и унапређивање дечјег и омладинског спорта, информативне делатности о
спорту, оснивачка права према установама физичке културе од значаја за општину и
доделу награда и признања у области физичке културе.
- Из области друштвене брига о деци који се односе на: Боравак, предшколско
васпитање, образовање и превентивну здравствену заштиту деце предшколског узраста,
одмори и рекреација деце, мрежу предшколских установа, испуњеност услова за
оснивање почетак рада установа за децу, цене услуга у установама дечије заштите,
критеријуме за пријем деце у предшколској установи, именовање и разрешење
директора, чланова Управног одбора и врши послове државне управе у области
друштвене бриге о деци и социјалне заштите које Република повери општини.
- Из области борачко-инвалидске заштите врши послове које се односе на признавање
права у области борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата већег
обима од оног утврђеног законом и послове у области борачко - инвалидске заштите
које република повери општини, везане за збрињавање избеглих, расељених и
програниних лица на територији општине Љубовија и обавља послове везане за
остваривање сарадње са невладиним и хуманитарним организацијама,
- врши стручне послове који се односе на: управљање људским ресурсима, радне
односе запослених, изабраних, именованих и постављених лица у органима општине,
вођење персоналне евиденције, послови планирања и реализације јавних набавки за
Општинску управу; послови економата; организује одржавање опреме, уређаја и
инвентара, организује текуће и инвестиционо одржавање пословних зграда, пратећих
објеката, уређаја и опреме, организује
уређивање и загревање просторија и
противпожарну заштиту; употреба, одржавање, сервисирање и гаражирање возила;
курирске послове, доставу материјала, припрема нацрте одлука о образовању месних
заједница и спровођење прописа којима су регулисани положаји и права месних
заједница; унапређивање организације рада месних заједница; стручне и
административне послове за избор органа месних заједница, као и стручне и
административне послове за потребе месних заједница и њихових органа; послови
21

Иформатор о раду органа општине Љубовија и Општинске управе општине Љубовија

умножавања материјала. За Скупштину општине врши послове које се односе на
стручне, организационе и техничке послове за потребе рада Скупштине општине,
радних тела, одборничких група, одборника, председника, Општинског већа,
изабраних, именованих и постављених лица; израду општих и других аката из
надлежности Скупштине општине, председника и Општинског већа; правно - техничку
обраду материјала за седнице Скупштине општине, председника општине и
Општинског већа; обраду материјала са седница Скупштине општине, председника и
Општинског већа; чување изворних аката и документа о раду Скупштине општине,
председника и Општинског већа; пружање стручне помоћи одборницима у остваривању
њихове функције; представке, притужбе и предлоге грађана; послови протокола за
потребе председника и заменика председника Скупштине општине; пружање стручне
помоћи у изради предлога које подносе Скупштини и њеним телима; послови у вези
пријема странака које се обраћају председнику, председнику Скупштине и осталим
функционерима; израду аката у вези избора, именовања и постављења; организационе
послове израду аката у вези доделе награда и признања; штампање, умножавање,
повезивање, и фотокопирање материјала; стручне и административне послове у области
остваривања сарадње са другим општинама и градовима и другим пословима у складу
са Законом, Статутом и Пословником Скупштине општине; врши проверу
усаглашености нормативних аката (одлука, решења и закључака) који се односе на
председника општине, Скупштину и Општинско веће са Законом и другим прописима,
одржавања чистоће и друге помоћно-техничке послове;
У оквиру овог Одељења образују се Месне канцеларије чији ће број бити утврђен
Правилником о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи,
општинском правобранилаштву и посебним организацијама општине Љубовија.
У овом одељењу обављају се и други послови у складу са Законом, Статутом општине
и овом Одлуком.
(Члан 14. Одлуке о Општинској управи општине Љубовија, "Службени лист општине
Љубовија ", бр. 1/2017)
Одељење за буџет и финансије,
- Из области буџета и финансија врши послове који се односе: на нормативно-правне и
финансијско - материјалне послове; израду нацрта Одлуке о буџету општине Љубовија
и нацрта Одлуке о завршном рачуну општине Љубовија; израду аката које доноси
Општинска управа а тичу се области финансија; припрему прописа из области
финансија која доноси Скупштина општине, председник општине и Општинско веће;
контролу захтева за плаћање, плаћања и праћење извршење буџета општине;
обезбеђење средстава за финансирање корисника буџетских средстава општине;
материјално-финансијко пословање Општинске управе, месних заједница и осталих
корисника буџета; обезбеђење средстава за делатности који се финансирају из буџета и
вођење рачуноводствених послова; послови благајне и ликвидатуре; управљање јавним
дугом општине; локалну пореску администрацију (утврђивање, контрола и наплата
локалних изборних прихода; контролу програма и планова јавних и јавно комуналних
предузећа и праћење њиховог извршења; јавне набавке за Општинску управу, као и
пружање стручне помоћи директним и индиретктним буџетским корисницима у
поступцима јавних набавки и друге послове у области јавних набавки у складу са
Законом и прописима у овој области; послове разматрања и анализирања захтева за
финансирање корисника средстава и предлаже висину апропријације за исту; разматра
примедбе корисника на висину предложених апропријација; припрема и израђује
тромесечне и месечне планове директних корисника за извршење буџета и прати
приходе и расходе у буџету; припрема и израђује одлуке о изменама и допунама
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Одлуке о буџету (ребаланс буџета); предлаже решења о привременом финансирању и
доноси решења о одобравању средстава из текуће буџетске резерве; обавља послове
интерне контроле буџета; прати и билансира средства за исплату плата, додатка и
накнада изабраних, именованих, постављених и запослених лица код директирних и
индиректних корисника буџета општине; даје препоруке директним корисницима по
питању буџета; обавља финансијско-материјалне и студијско-аналитичке послове
финансијског плана који обухватају пројекцију и праћење прилива на консолидованом
рачуну трезора и захтева за плаћања; обавља финансијске послове који се односе на
финансијско извештавање; на израду консолидованог завршног рачуна трезора;
(Члан 15. Одлуке о Општинској управи општине Љубовија, "Службени лист општине
Љубовија ", бр. 1/2017)
Одељење за привреду, урбанизам, грађевинске, инспекцијске, комуналне,
стамбене и имовинско-правне послове обавља следеће послове:
-из области привреде врши послове које се односе на: праћење стања и развоја
предузетништва и укупног привредног развоја општине; старање о унапређењу општег
оквира за привреду; доношење програма развоја делатности за које је надлежна
општина и програма локалног – економског развоја и њихово усклађивање са
програмом развоја Републике Србије; прађење извршавања програма развоја и
пројеката локалног – економског развоја; предлагање стратегије и политике развоја
општине; израду краткорочних и дугорочних прогноза о условима и могућностима
развоја града; предлагање мера развојне и локалне економске политике општине; цене у
комуналним и другим делатностима за које је надлежна општина; вођење поступка и
издавање решења о категоризацији туристичких објеката;
- из области пољопривреде: предлагање мера подршке у функцији руралног развоја,
вођење рачуна о рационалном коришћењу пољопривредног земљишта; доношење
програма заштите коришћења и уређења пољопривредног земљишта и старање о
његовом спровођењу; припрема одлука о претварању пољопривредног земљишта у
грађевинско; санацију штете од елементарних непогода; предузимање мера на
унапређењу биљне производње, воћарства, сточарства, заштите биља, лова и риболова;
постицање задругарства; израда годишњих програма издавања земљишта у закуп.
- из области водопривреде: доношење водних аката, издавање водних услова, издавање
водопривредне сагласности и водопривредне дозволе за водотокове другог реда;
опраћење стања ерозивних и бујичних подручја и достава битних података Србија
Водама и надлежном министарству, израда предлога Оперативног плана за одбрану од
поплава за воде другог реда,
- Канцеларија за Локални економски развој (ЛЕР)
- из области урбанизма и грађевине послове који се односе на покретање поступака за
израду аката за припремање и доношење урбанистичких планова (Планови генералне
регулације, планови детаљне регулације, урбанистички пројекти) и остале послове у
поступку њиховог доношења, (Одлуке о изради плана, састав комисије за планове,
јавни увид, објављивање, сакупљање примедби, одлука о доношењу плана и оверавање
плана); издавања аката о урбанистичким условима; издавања извода из планова,
евидентирање бесправно подигнутих објеката и њихово усклађивање са планским
актима (озакоњење објеката), обавештење о намени парцеле, прикупљање претходних
услова и јавних комуналних предузећа на урбанистичке услове, спроводи обједињену
процедуру за: издавање локацијских услова, издавање грађевинске дозволе, пријаву
радова, издавање употребне дозволе, за прибављање услова за пројектовање, односно
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прикључење објеката на инфраструктурну мрежу, за прибављање исправа и других
докумената које издају имаоци јавних овлашћења, а услов су за изградњу објеката,
односно за издавање локацијских услова, грађевинске дозволе и употребне дозволе из
њихове надлежности, као и обезбеђење услова за прикључење на инфраструктурну
мрежу и за упис права својине на изграђеном објекту;
- Из области инспекцијског надзора послове који се односе на извршавање прописа из
надлежности општине и то: старање да се не граде објекти без прибављене грађевинске
дозволе, спречавање узурпације земљишта чији је власник или има право коришћења
општина Љубовија, односно установе и јавна предузећа чији је оснивач, надзор над
изградњом објеката за које грађевинску дозволу издаје општина; вођење поступка за
објекте које због угрожене стабилности представљају непосредну опасност за живот и
здравље људи, суседне објекте и безбедности саобраћаја; спровођење поступка
незаконито изграђених објеката, инспекцијски надзор над применом одредаба закона и
општинских одлука у обављању јавног превоза путника, ванлинијског превоза
путника, превоза за сопствене потребе и аутотакси превоза; инспекцијски надзор
комуналног реда и јавне хигијене, придржавања радног времена угоститељских
објеката и трговинских радњи, инспекцијски надзор ради спречавање загађења
животне средине и отклањања последица уколико дође до загађења и друге послове из
ове области у складу са Законом и Статутом општине.
- Комуналне послове који се односе на: припремање одлука на основу Закона о
комуналним делатностима за које је надлежна општина из области комуналног
уређења, одржавање паркова и градског зеленила, постављање мањих монтажних
објеката на јавним површинама, сахрањивања, као и друге одлуке везане за комуналне
потребе, развој и обављање комуналних делатности, старање о обезбеђењу
материјалних и других услова за трајно обављање комуналних делатности, остваривања
основних комуналних функција (снабдевање водом и одвођење отпадних вода,
чишћење јавних површина, одржавања јавних зелених површина, јавне расвете и др. у
складу са Законом), држање и заштита животиња, прати доношење програма и планова
комуналних предузећа на територији општине и њихову реализацију врши надзор над
обављањем комуналних делатности, води регистар улица, тргова и зграда и одређује
кућне бројеве, прати остваривања програма уређивања грађевинског земљишта.
Обавља и послове везане за изградњу одржавање и коришћење локалних и
некатегорисаних путева улица и других јавних објеката од значаја за општину;
- Из области заштите животне средине послови који се односе на: мере заштите у
планирању и изградњи објеката, заштиту ваздуха; заштиту земљишта; заштиту шума;
заштиту вода; заштиту биљног и животињског света; заштиту природних добара и
заштиту од буке; заштиту од јонизујућег зрачења; на заштиту од отпадних и опасних
материја; природна лековита својства у одређеним подручјима;
- Из имовинско-правне области које се односи на: решавање имовинско правних
односа са власницима, односно корисницима земљишта или објеката потребних за
реализацију пројеката, експропријацију непокретности; одузимање, ограничење и
пренос права на непокретности у државној својини (административни пренос) стручни
и административни послови у вези са враћањем земљишта одузетог по основу Закона о
пољопривредном земљишном фонду и конфискованог због неизмирених обавеза из
обавезног откупа; стручни и административни послови у вези са враћањем утрина и
пашњака селима на коришћење; утврђивање права коришћења на неизграђеном
осталом грађевинском земљишту; давање у закуп земљишта ради исправке граница
суседних грађевинских парцела; административно извршење решења из своје
надлежности и решења Скупштине општине Љубовија из области имовинско-правних
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односа; издавање уверења, закуп земљишта и зграда; у складу са законом спроводи
поступак конверзије права коришћења грађевинског земљишта у својину и друге
послове из ове области у складу са Законом и Статутом општине.
(Члан 16. Одлуке о Општинској управи општине Љубовија, "Службени лист општине
Љубовија ", бр. 1/2017)
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ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ИНТЕРНИ РЕВИЗОР
ОПШТИНСКА УПРАВАНАЧЕЛНИК

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ
УПРАВУ, ДРУШТВЕНЕ
ДЕЛАТНОСТИ,
ЗАЈЕДНИЧКЕ И
СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ И
ФИНАНСИЈЕ

Сл. 1. Организацона шема општине Љубовија

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ,
УРБАНИЗАМ,
ГРАЂЕВИНСКЕ,
КОМУНАЛНЕ, СТАМБЕНЕ,
ИНСПЕКЦИЈСКЕ И
ИМОВИНСКО ПРАВНЕ
ПОСЛОВЕ

На основу члана 58. Закона о запосленима у аутономној покрајини и јединицама
локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије“, број 21/2016), Уредбе о
критеријумима за разврставање радних места и мерилима за опис радних места
службеника у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени
гласник Републике Србије“, број 88/2016), Уредбе о критеријумима за разврставање
радних места и мерилима за опис радних места намештеника у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 88/2016),
као и члана 28. став 1. тачка 2. Одлуке о организацији Општинске управе општине
Љубовија („Службени лист општине Љубовија“, број 27/2016), Општинске веће, на
предлог начелника Општинске управе општине Љубовија, дана 06.11.2017. године,
усвојило је обједињени

3. П Р А В И Л Н И К
O ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ
МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ
ЉУБОВИЈА
ГЛАВА I
Основне одредбе
Члан 1.
Обједињеним Правилником о организацији послова и систематизацији радних
места у органима и службама општине Љубовија (у даљем тексту: Правилник) уређују
се организационе јединице органа општине и њихов делокруг рада, руковођење
организационим јединицама, називи и описи радних места, звања у којима су радна
места разврстана, потребан број запослених за свако радно место, врста и степен
образовања, радно искуство и други услови за рад на сваком радном месту у Кабинету
председника општине, Скупштини општине, Општинској управи, Општинском
правобранилаштву, стручним службама и посебним организацијама општине Љубовија.
Процедура усвајања
Правилника
Члан 2.
Предлог Правилника припрема начелник Општинске управе и доставља га
Општинском већу на усвајање.
Поглавља
правилника
Члан 3.
Правилник се састоји од следећих поглавља:
- Глава I Основне одредбе;
- Глава II Oрганизација и систематизација радних места у Општинској управи;
- Глава III Oрганизација и систематизација радних места у Општинском
правобранилаштву;
- Глава IV Прелазне и завршне одредбе.
Систематизација радних
места
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Члан 4.
У Правилнику су систематизована следећа радна места:
1.
Систематизована радна места у унутрашњим организационим јединицама
Општинске управе
Службеник на
положају
Службеник на положају
- I група
Службеник
на
положају- II група
Службеници - извршиоци
Самостални саветник
Саветник
Млађи саветник
Сарадник
Млађи сарадник
Виши референт
Референт
Млађи референт
Укупно:
Намештеници
Прва врста радних места

Број радних места

Број службеника

1

1

1

1

Број радних места
8
17
1
7
/
14
/
1
48
Број радних места
/

Број службеника
8
17
1
7
/
17
/
1
51
Број службеника
/

Друга врста радних места
Трећа врста радних места
Четврта врста радних
места
Пета врста радних места
Укупно:

/
/
4

/
/
5

1
5

1
6

2. Систематизована радна места у Кабинету председника општине
Функционери – изабрана и
постављена лица
Помоћници председника
општине
Службеници - извршиоци
Самостални саветник
Саветник
Млађи саветник
Сарадник
Млађи сарадник
Виши референт
Референт
Млађи референт
Укупно:

Број радних места

Број извршилаца

3

3

1
/
/
/
/
/
/
/
4

1
/
/
/
/
/
/
/
4

3. Систематизована радна места у Општинском правобранилаштву
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Функционери – изабрана и
постављена лица
Општински правобранилац
Укупно:

Број радних места

Број извршилаца

1
1

1
1

Члан 5.
Укупан број систематизованих радних места у Општинској управи је 55, и то :
- 2 службеника на положају,
- 48 службеника на извршилачким радним местима и
- 5 на радним местима намештеника.
Укупан број систематизованих радних места у Општинском правобранилаштву је 1, и
то:
- 1 места функционера,
Укупан број систематизованих радних места у кабинету Председника општине је 4, и
то:
- 3 места функционера,
- 1 службеник на извршилачком месту.
ГЛАВА II
ОРГАНИЗАЦИЈА И СИСТЕМАТИЗАЦИЈА
РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ
Предмет уређивања
Члан 6.
Овим Правилником детаљније се уређују посебна организациона јединица и
унутрашње организационе јединице и њихов делокруг, руковођење унутрашњим
организационим јединицама, називи и описи радних места, звања у којима су радна
места разврстана, потребан број запослених за свако радно место, врста и степен
образовања, радно искуство и други услови за рад на сваком радном месту у
Општинској управи општине Љубовија.
1. ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Унутрашња организација
Члан 7.
У оквиру Општинске управе образују се унутрашње организационе јединице за
вршење сродних послова и Кабинет председника општине као посебна организациона
јединица.
Основна унутрашња организациона јединица је одељење.
Ако природа и обим послова налажу, унутар основних унутрашњих
организационих јединица могу се образовати уже организационе јединице: групе.
Основне унутрашње јединице
Члан 8.
Основне унутрашње организационе јединице су:
1.
Одељење за општу управу, друштвене делатности, заједничке и
Скупштинске послове,
2. Одељење за буџет и финансије,
3. Одељење за привреду, урбанизам, грађевинске, комуналне, стамбене,
инспекцијске и имовинско-правне послове.
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Посебна организациона јединица
Члан 9.
У Општинској управи се као посебна организационa јединицa образује Кабинет
председника општине.
2. ДЕЛОКРУГ УНУТРАШЊИХ
ОРГАНИЗАЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Члан 10.
Одељење за општу управу, друштвене делатности, заједничке и Скупштинске
послове oбавља послове који се односе на:
- организацију и унапређење рада Општинске управе; вођење матичних књига,
давање информација грађанима о пословима из надлежности Скупштине општине и
Општинског већа; поступање по захтевима за информације по Закону о слободном
приступу информацијама од јавног значаја, пружање стучне помоћи странкама
приликом попуњавања образаца и састављање поднесака; непосредни пријем поднесака
од странака за остваривање права пред органима Општинске управе; разврставање
предмета по садржини материје и по органима Општинске управе; евидентирање
предмета у основној евиденције системом картотеке; здруживање аката и достављање
предмета и аката органима Општинске управе; обавештавање странака о стању
решавања њихових захтева и издавање извода и уверења из матичних књига и књига
држављана подносиоцима захтева; издавање аката грађанима којима је одлучивано по
њиховом захтеву (решења, дозвола, сагласности, уверења, потврда и др) и пријем
примедаба, предлога и сугестија грађана вођење управног поступка у области матичних
књига, личних имена и породичног односа; вођење и ажурирање бирачког списка,
послови пријемне канцеларије-писарнице и архиве; оверу потписа, рукописа и преписа;
примање, прегледање, распоређивање, евидентирање и достављање поште упућене
општини и Општинској управи; надзор над радом месних канцеларија; вођење
евиденције о ван управним предметима организационих једница и Општинске управе и
вођење евиденције о управним предметима Општинске управе; извршавање управних
аката правних лица која нису законом овлашћени да их сами извршавају; отпремање
поште одељења у оквиру Општинске управе; архивирање и чување архивираних
предмета, излучивање безвредног регистратурског материјала и предаја архивске грађе
надлежном архиву;
- из области образовања: остваривање делатности предшколског васпитања и
образовања, праћење и обезбеђивање функционисања основних и средњих школа у
складу са Законом; утврђивање мреже основних школа; утврђивања подручја основних
школа, обухватања деце основним образовањем код уписа у први разред и даљег
похађања школе; мере за помоћ деци са сметњама у развоју да се образују у складу са
својим могућностима;
- из области културе: послове који се односе на праћење и обезбеђивање
функционисања установа и организација културе; обезбеђивање средстава за заштиту
културних добара од значаја за општину, изградњу, реконструкцију и одржавање
објеката установа културе у којима се остварују потребе културе у општини; заштиту
значајних културних добара и добара који уживају предходну заштиту, библиотекарску
делатност, уметничко стваралаштво, обезбеђивање услова за рад установа, културне
манифестације, културно-уметнички аматеризам, међународну културну сарадњу,
остваривању програма културе од значаја за општину, остваривање надзора над радом
установа културе чији је оснивач општина. Врши и послове које се односе на подизање
и одржавање споменика и спомен обележја;
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- из области социјалне заштите: врши послове везане за доношење програма
унапређења социјалне заштите у општини и стара се о његовом спровођењу, прађење и
планирање развоја делатности и обезбеђивање средстава за задовољавање потреба у
области социјалне и дечје заштите, утврђивање испуњености услова за почетак рада и
обављање делатности установа социјалне установе чији је оснивач општина;
из области здравства: врши послове планирања развоја здравствене
делатности, праћењем организације рада и функционисање здравствене установе чији
оснивач је општина и предлагањем мера за унапређење квалитета њеног рада; праћење
здравственог стања становништва, предлагање и предузимање потребних мера за
унапређење здравља становништва и доношење и спровођење програма за унапређење
здравља становништва који нису обухваћени одговарајућим републичким програмима,
а од значаја су за општину. Праћење и предлагање програма здравствено-васпитног
рада на формирању понашања које води унапређењу и очувању здравља и обезбеђењу
здравствених средстава за реализацију; предлагања и праћење програма борбе против
наркоманије и осталих болести зависности и обезбеђењивање финансијских средстава
за његову реализацију;
- из области спорта активности које се односе на остваривање програма развоја
спорта од значаја за општину; организовање спортских манифестација, међународну
спортску сарадњу развој и унапређење дечјег и омладинског спорта, развој и
унапређивање дечјег и омладинског спорта, информативне делатности о спорту,
оснивачка права према установама физичке културе од значаја за општину и доделу
награда и признања у области физичке културе;
- из области друштвене брига о деци који се односе на: Боравак, предшколско
васпитање, образовање и превентивну здравствену заштиту деце предшколског узраста,
одмори и рекреација деце, мрежу предшколских установа, испуњеност услова за
оснивање почетак рада установа за децу, критеријуме за пријем деце у предшколској
установи, и врши послове државне управе у области друштвене бриге о деци и
социјалне заштите које Република повери општини;
- из области борачко-инвалидске заштите врши послове које се односе на
признавање права у области борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних
инвалида рата већег обима од оног утврђеног законом и послове у области борачко инвалидске заштите које република повери општини, везане за збрињавање избеглих,
расељених и програниних лица на територији општине Љубовија и обавља послове
везане за остваривање сарадње са невладиним и хуманитарним организацијама;
- врши стручне послове који се односе на: управљање људским ресурсима,
радне односе запослених, вођење персоналне евиденције, послови планирања; послови
економата; организује одржавање опреме, уређаја и инвентара, организује текуће и
инвестиционо одржавање пословних зграда, пратећих објеката, уређаја и опреме,
организује уређивање и загревање просторија и противпожарну заштиту; употреба,
одржавање, сервисирање и гаражирање возила; курирске послове, доставу материјала,
припрема нацрте одлука о образовању месних заједница и спровођење прописа којима
су регулисани положаји и права месних заједница; унапређивање организације рада
месних заједница; стручне и административне послове за избор органа месних
заједница, као и стручне и административне послове за потребе месних заједница и
њихових органа; послови умножавања материјала. За Скупштину општине врши
послове које се односе на стручне, организационе и техничке послове за потребе рада
Скупштине општине, радних тела, одборничких група, одборника, председника,
Општинског већа, изабраних, именованих и постављених лица; израду општих и
других аката из надлежности Скупштине општине, председника и Општинског већа;
правно - техничку обраду материјала за седнице Скупштине општине, председника
општине и Општинског већа; обраду материјала са седница Скупштине општине,
председника и Општинског већа; чување изворних аката и документа о раду
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Скупштине општине, председника и Општинског већа; пружање стручне помоћи
одборницима у остваривању њихове функције; представке, притужбе и предлоге
грађана; послови протокола за потребе председника и заменика председника
Скупштине општине; пружање стручне помоћи у изради предлога које подносе
Скупштини и њеним телима; послови у вези пријема странака које се обраћају
председнику, председнику Скупштине и осталим функционерима; израду аката у вези
избора, именовања и постављења; организационе послове израду аката у вези доделе
награда и признања; штампање, умножавање, повезивање, и фотокопирање материјала;
стручне и административне послове у области остваривања сарадње са другим
општинама и градовима и другим пословима у складу са Законом, Статутом и
Пословником Скупштине општине; врши проверу усаглашености нормативних аката
(одлука, решења и закључака) који се односе на председника општине, Скупштину и
Општинско веће са Законом и другим прописима, одржавања чистоће и друге помоћнотехничке послове;
У оквиру овог Одељења образују се Месне канцеларије и то:
- Месна канцеларија Грачаница,
- Месна канцеларија Узовница,
- Месна канцеларија Црнча,
- Месна канцеларија Доња Оровица,
- Месна канцеларија Врхпоље.
Обавља и друге послове утврђене законом и другим прописима из ових области
по налогу председника Скупштине општине, Председника општине, секретара и
начелника Општинске управе.
Члан 11.
Одељење за буџет и финансије обавља послове који се односе на:
- нормативно-правне и финансијско - материјалне послове; израду нацрта
Одлуке о буџету општине Љубовија и нацрта Одлуке о завршном рачуну општине
Љубовија; израду аката које доноси Општинска управа а тичу се области финансија;
припрему прописа из области финансија која доноси Скупштина општине, председник
општине и Општинско веће; контролу захтева за плаћање, плаћања и праћење
извршење буџета општине; обезбеђење средстава за финансирање корисника буџетских
средстава општине; материјално-финансијко пословање Општинске управе, месних
заједница и осталих корисника буџета; обезбеђење средстава за делатности који се
финансирају из буџета и вођење рачуноводствених послова; послови благајне и
ликвидатуре; управљање јавним дугом општине; локалну пореску администрацију
(утврђивање, контрола и наплата локалних изборних прихода; контролу програма и
планова јавних и јавно комуналних предузећа и праћење њиховог извршења; јавне
набавке за Општинску управу, као и пружање стручне помоћи директним и
индиретктним буџетским корисницима у поступцима јавних набавки и друге послове у
области јавних набавки у складу са Законом и прописима у овој области; послове
разматрања и анализирања захтева за финансирање корисника средстава и предлаже
висину апропријације за исту; разматра примедбе корисника на висину предложених
апропријација; припрема и израђује тромесечне и месечне планове директних
корисника за извршење буџета и прати приходе и расходе у буџету; припрема и
израђује одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету (ребаланс буџета); предлаже
решења о привременом финансирању и доноси решења о одобравању средстава из
текуће буџетске резерве; обавља послове интерне контроле буџета; прати и билансира
средства за исплату плата, додатка и накнада изабраних, именованих, постављених и
запослених лица код директирних и индиректних корисника буџета општине; даје
препоруке директним корисницима по питању буџета; обавља финансијско32
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материјалне и студијско-аналитичке послове финансијског плана који обухватају
пројекцију и праћење прилива на консолидованом рачуну трезора и захтева за плаћања;
обавља финансијске послове који се односе на финансијско извештавање; на израду
консолидованог завршног рачуна трезора;
Обавља и друге послове утврђене законом и другим прописима из ових области
по налогу начелника Општинске управе и Председника општине.
Члан 12.
Одељење за привреду, урбанизам, грађевинске, инспекцијске, комуналне,
стамбене и имовинско-правне послове обавља следеће послове:
- из области привреде врши послове које се односе на: праћење стања и развоја
предузетништва и укупног привредног развоја општине; старање о унапређењу општег
оквира за привреду; доношење програма развоја делатности за које је надлежна
општина и програма локалног – економског развоја и њихово усклађивање са
програмом развоја Републике Србије; прађење извршавања програма развоја и
пројеката локалног – економског развоја; предлагање стратегије и политике развоја
општине; израду краткорочних и дугорочних прогноза о условима и могућностима
развоја града; предлагање мера развојне и локалне економске политике општине; цене у
комуналним и другим делатностима за које је надлежна општина; вођење поступка и
издавање решења о категоризацији туристичких објеката;
- из области пољопривреде: предлагање мера подршке у функцији руралног
развоја, вођење рачуна о рационалном коришћењу пољопривредног земљишта;
доношење програма заштите коришћења и уређења пољопривредног земљишта и
старање о његовом спровођењу; припрема одлука о претварању пољопривредног
земљишта у грађевинско; санацију штете од елементарних непогода; предузимање мера
на унапређењу биљне производње, воћарства, сточарства, заштите биља, лова и
риболова; постицање задругарства; израда годишњих програма издавања земљишта у
закуп;
- из области водопривреде: доношење водних аката, издавање водних услова,
издавање водопривредне сагласности и водопривредне дозволе за водотокове другог
реда; опраћење стања ерозивних и бујичних подручја и достава битних података
Србија Водама и надлежном министарству, израда предлога Оперативног плана за
одбрану од поплава за воде другог реда;
- из области економког развоја послове које врши Канцеларија за Локални
економски развој (ЛЕР);
- из области урбанизма и грађевине послове који се односе на покретање
поступака за израду аката за припремање и доношење урбанистичких планова
(Планови генералне регулације, планови детаљне регулације, урбанистички пројекти) и
остале послове у поступку њиховог доношења, (Одлуке о изради плана, састав
комисије за планове, јавни увид, објављивање, сакупљање примедби, одлука о
доношењу плана и оверавање плана); издавања аката о урбанистичким условима;
издавања извода из планова, евидентирање бесправно подигнутих објеката и њихово
усклађивање са планским актима (озакоњење објеката), обавештење о намени парцеле,
прикупљање претходних услова и јавних комуналних предузећа на урбанистичке
услове, спроводи обједињену процедуру за: издавање локацијских услова, издавање
грађевинске дозволе, пријаву радова, издавање употребне дозволе, за прибављање
услова за пројектовање, односно прикључење објеката на инфраструктурну мрежу, за
прибављање исправа и других докумената које издају имаоци јавних овлашћења, а
услов су за изградњу објеката, односно за издавање локацијских услова, грађевинске
дозволе и употребне дозволе из њихове надлежности, као и обезбеђење услова за
прикључење на инфраструктурну мрежу и за упис права својине на изграђеном објекту;
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- из области инспекцијског надзора послове који се односе на извршавање
прописа из надлежности општине и то: старање да се не граде објекти без прибављене
грађевинске дозволе, спречавање узурпације земљишта чији је власник или има право
коришћења општина Љубовија, односно установе и јавна предузећа чији је оснивач,
надзор над изградњом објеката за које грађевинску дозволу издаје општина; вођење
поступка за објекте које због угрожене стабилности представљају непосредну опасност
за живот и здравље људи, суседне објекте и безбедности саобраћаја; спровођење
поступка незаконито изграђених објеката, инспекцијски надзор над применом одредаба
закона и општинских одлука у обављању јавног превоза путника, ванлинијског превоза
путника, превоза за сопствене потребе и аутотакси превоза; инспекцијски надзор
комуналног реда и јавне хигијене, придржавања радног времена угоститељских
објеката и трговинских радњи, инспекцијски надзор ради спречавање загађења животне
средине и отклањања последица уколико дође до загађења и друге послове из ове
области у складу са Законом и Статутом општине;
- комуналне послове који се односе на: припремање одлука на основу Закона о
комуналним делатностима за које је надлежна општина из области комуналног
уређења, одржавање паркова и градског зеленила, постављање мањих монтажних
објеката на јавним површинама, сахрањивања, као и друге одлуке везане за комуналне
потребе, развој и обављање комуналних делатности, старање о обезбеђењу
материјалних и других услова за трајно обављање комуналних делатности, остваривања
основних комуналних функција (снабдевање водом и одвођење отпадних вода,
чишћење јавних површина, одржавања јавних зелених површина, јавне расвете и др. у
складу са Законом), држање и заштита животиња, прати доношење програма и планова
комуналних предузећа на територији општине и њихову реализацију врши надзор над
обављањем комуналних делатности, води регистар улица, тргова и зграда и одређује
кућне бројеве, прати остваривања програма уређивања грађевинског земљишта.
Обавља и послове везане за изградњу одржавање и коришћење локалних и
некатегорисаних путева улица и других јавних објеката од значаја за општину;
- из области заштите животне средине послови који се односе на: мере заштите у
планирању и изградњи објеката, заштиту ваздуха; заштиту земљишта; заштиту шума;
заштиту вода; заштиту биљног и животињског света; заштиту природних добара и
заштиту од буке; заштиту од јонизујућег зрачења; на заштиту од отпадних и опасних
материја; природна лековита својства у одређеним подручјима;
- из имовинско-правне области које се односи на: решавање имовинско правних
односа са власницима, односно корисницима земљишта или објеката потребних за
реализацију пројеката, експропријацију непокретности; одузимање, ограничење и
пренос права на непокретности у државној својини (административни пренос) стручни
и административни послови у вези са враћањем земљишта одузетог по основу Закона о
пољопривредном земљишном фонду и конфискованог због неизмирених обавеза из
обавезног откупа; стручни и административни послови у вези са враћањем утрина и
пашњака селима на коришћење; утврђивање права коришћења на неизграђеном
осталом грађевинском земљишту; давање у закуп земљишта ради исправке граница
суседних грађевинских парцела; административно извршење решења из своје
надлежности и решења Скупштине општине Љубовија из области имовинско-правних
односа; издавање уверења, закуп земљишта и зграда; у складу са законом спроводи
поступак конверзије права коришћења грађевинског земљишта у својину и друге
послове из ове области у складу са Законом и Статутом општине.
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ДЕЛОКРУГ ПОСЕБНЕ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ –
КАБИНЕТ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
Члан 13.
Кабинет Председника општине је посебна организациона јединица која се
образује за обављање саветодавних и протоколарних послова, послова за односе с
јавношћу и административно-техничке послова који су значајни за рад Председника
општине.

РУКОВОЂЕЊЕ ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА
Члан 14.
Општинском управом руководи начелник, као службеник на положају.
Руковођење радом унутрашњих организационих јединица
Члан 15.
Радом основних унутрашњих организационих јединица руководе руководиоци
одељења.
Радом ужих унутрашњих организационих јединица руководе руководиоци
група.
Распоређивање руководилаца организационих јединица
Члан 16.
Руководиоце унутрашњих организационих јединица из члана 8. овог
Правилника распоређује начелник Општинске управе.
Руководиоци организационих јединица из члана 8. овог Правилника одлучују,
доносе решења у управном поступку, пружају стручна упутства, координирају и
надзиру рад запослених, старају се о законитом, правилном и благовременом обављању
послова из свог делокруга и врше друге послове по налогу начелника Општинске
управе.
Руководиоци унутрашњих организационих јединица одговарају за свој рад
начелнику Општинске управе.
Руководиоци ужих делова унутрашњих организационих јединица одговорни су
руководиоцу одсека у чијем саставу је ужи део унутрашње организационе јединице.
Руковођење радом посебне организационе јединице
Члан 17.
Радом Кабинета председника општине као посебне организационе јединице
руководи шеф кабинета.
Шеф кабинета и запослени на радним местима у кабинету заснивају радни однос
на одређено време – док траје дужност Председника општине.
Шеф кабинета за свој рад одговара Председнику општине.
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МЕЂУСОБНИ ОДНОСИ ОРГАНИЗАЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА
Члан 18.
Организационе јединице међусобно сарађују и размењују потребне податке и
обавештења неопходна за рад.

4. СИСТЕМАТИЗАЦИЈА РАДНИХ МЕСТА У
ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ
Члан 19.
Правилник о организацији и систематизацији радних места садржи радна места
на положајима, извршилачка радна места и радна места на којима раде намештеници.
Елементи радног места
Члан 20.
У овом Правилнику су наведени: описи радних места, звања у којима су радна
места разврстана, потребан број запослених за свако радно место, врста и степен
школске спреме, радно искуство и други услови за рад на сваком радном месту.
Услови за обављање послова радног
места
Члан 21.
Услови за обављање послова радног места одређују се зависно од
степена сложености послова чији је обим претежан.
За обављање одређених послова радног места прописана су одређена
вештине (познавање страног језика, познавање рада на рачунару и др.).
За обављање одређених послова радног места прописан је посебан
испит као услов за обављање послова одређеног радног места у јединици
самоуправе (радно место матичара, јавних набавки и др.).

врсте и
знања и
стручни
локалне

4.1. Разврставање положаја у групе
Члан 22.
Радно место начелника Општинске управе разврстано је у положај у I групи.
Радно место заменика начелника Општинске управе разврстано је у положај у II
групи.

4.2. Разврставање извршилачких радних места
Разврставање у
звања
Члан 24.
Радна места службеника разврставају се тако што се на опис свих послова
радног места примене мерила за процену радног места и потом одреди звање које
најбоље одговара радном месту.
Радна места службеника, укључујући и радна места руководилаца ужих
унутрашњих јединица у којима искључиво раде службеници, разврставају се, у складу
са законом, у девет звања:
-самостални
саветник, саветник,
-млађи саветник,
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-сарадник,
-млађи сарадник,
-виши референт,
-референт и
-млађи референт.
Мерила за процену радног места
Члан 25.
Мерила за процену извршилачких радних места службеника су:
-сложеност послова,
-самосталност у раду,
-одговорност,
-пословна комуникација и
-компетентност.
Објашње мерила
Члан 26.
Сложеност послова је мерило којим се изражава ниво општости правила
(технике, логике, права и сл.) на којима на којима су утемељени послови, слобода
стваралаштва и коришћење нових метода у раду.
Самосталност у раду је мерило којим се изражава у којој мери се посао врши
по општим или појединачним усмерењима и упутствима руководиоца и у којој мери се
врши под његовим надзором.
Одговорност је мерило којим се изражава колико послови утичу на остваривање
циљева рада органа или уже организационе јединице и пре свега подразумева
одговорност за послове и одлуке којима се знатно утиче на одређивање или спровођење
одлука, што може да укључи одговорност за руковођење.
Пословна комуникација је мерило којим се изражава врста контаката у раду и
њихов значај за остваривање циљева рада органа.
Kомпетентност је мерило којим се изражавају знања, радно искуство и
вештине које су потребне за делотворан рад на радном месту.

4.3.Разврставање радних места намештеника
Начин разврставања радних места
намештеника
Члан 27.
Радна места намештеника, укључујући и радна места руководилаца ужих
унутрашњих јединица у којима искључиво раде намештеници, разврставају се у
пет
врста.
Радна места намештеника разврставају се тако што се на опис послова радног
места примене мерила за процену радног места и потом одреди врста којој радно место
припада.
Која су мерила за процену радних места
намештеника
Члан 28.
Мерила за процену радних места намештеника су:
- сложеност послова,
- самосталност у раду,
- одговорност,
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- пословна комуникација и
- компетентност.
Објашње мерила
Члан 29.
Сложеност послова је мерило којим се изражава ниво општости правила на
којима су послови утемељени и интелектуални напор који они захтевају.
Самосталност у раду је мерило којим се изражава у којој мери се посао врши
по упутствима и под надзором руководиоца.
Одговорност је мерило којим се изражава колико послови доприносе
обезбеђивању пратећих техничких или других услова потребних за редован рад органа,
што укључује и одговорност за одређивање и распоређивање радних задатака другим
намештеницима и надзор над њиховим извршавањем (у даљем тексту: одговорност за
руковођење).
Пословна комуникација је мерило којим се изражава врста контаката у раду и
њихов значај за извршавање послова.
Компетентност је мерило којим се изражавају знања, радно искуство и
вештине које су потребне за делотворан рад на радном месту.
Разврставање руководећих радних места намештеника
Члан 30.
Намештеник може да руководи само оном ужом унутрашњом јединицом у којој
искључиво раде намештеници.
Радна места намештеника који руководе ужим унутрашњим јединицама могу да
се разврстају у прву, трећу и четврту врсту радних места.
Члан 31.
Радна места у Општинској управи су следећа:
1. Начелник Општинске управе
Звање: положај у I групи
Број службеника на положају: 1
Опис послова: Руководи, организује, координира, усмерава и надзире рад
Општинске управе, усклађује рад организационих јединица и обезбеђује њено
функционисање као јединственог органа; планира, усмерава и надзире рад Општинске
управе; Припрема Правилник о организацији и систематизацији радних места у
Општинској управи, који усваја Општинско веће и врши распоређивање запослених; у
складу са Законом доноси опште акте о радним односима, дисциплинској и
материјалној одговорности запослених, плати и другим накнадама запослених,
оцењивању резултата рада запослених и друга акта у складу са законом, Статутом
општине; распоређује руководиоце основних организационих једница и унутрашњих
организационих јединица, и службенике; решава о правима и обавезама из радноправних односа запослених лица у Општинској управи у складу са Законом; подноси
извештај о раду Општинске управе у складу са Статутом општине; решава сукоб
надлежности између организационих јединица Општинске управе; обавља и друге
послове у складу са законом, Статутом општине, одлукама Скупштине општине,
Општинског већа и Председника општине.
Услови: стечено високо образовање из научне области правне науке на
основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским
студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен
државни стручни испит, најмање пет година радног искуства у струци, познавање рада
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на рачунару (MS Office пакет и интернет).
2. Заменик начелника Општинске управе
Звање: положај у II групи
Број службеника на положају: 1
Опис послова: Замењује начелника Општинске управе у случају његове
одсутности или спречености да обавља своју дужност, у складу са законом, Статутом
града, одлукама Скупштине општине, Општинског већа и Председника општине;
обавља и друге послове из надлежности Општинске управе по овлашћењу начелника
управе.
Услови: стечено високо образовање из научне области правне науке на
основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским
студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен
државни стручни испит, најмање пет година радног искуства у струци, познавање рада
на рачунару (MS Office пакет и интернет).
3. Интерни ревизор
Звање: самостални саветник
Број службеника: 1
Опис послова: Обаваља послове давања оцене начина и процеса рада корисника
буџетских средстава и субјеката који закључују правне послове са корисницима
буџетских средстава уз испитивање претходних правила и поступака и поштовања
правила интерне контроле, адекватности, успешности и потпуности система интерне
контроле, законитог коришћења средстава, ефикасности и економичности рада интерне
контроле, врши и саветодавну улогу у вези са унапређењем процеса управљања
ризиком, процеса контроле и процеса управљања код корисника буџетских средстава и
субјеката који закључују правне послове са корисницима буџетских средстава, као и
приликом увођења нових система и процедура интерне контроле, врши ревизију
правилности примене процедура и стандарда у циљу ефикаснијег рада. Подноси
захтеве за покретање прекршајног поступка, односно пријаву за привредни преступ или
кривично дело, уколико оцени да је повредом прописа из оквира своје надлежности
учињен прекршај, привредни преступ или кривично дело.
Мерила за разврставање радног места:
1) висок ниво сложености послова - сложени послови у којима се стваралачки
или применом нових метода у раду битно утиче на остваривање циљева рада уже
унутрашње јединице у органу јединице локалне самоуправе;
2) висок ниво самосталности у раду - самосталност у раду и у одлучивању
ограничена је једино општим усмерењима службеника на положају;
3) висок ниво одговорности - одговорност за послове и одлуке којима се битно
утиче на остваривање циљева рада уже унутрашње јединице, што може да укључи
одговорност за руковођење;
4) редовна пословна комуникација на високом нивоу - контакти унутар и изван
органа, у којима је понекад потребно да се делотворно пренесу информације које служе
остваривању циљева рада уже унутрашње јединице;
5) компетентност - стечено високо образовање на студијама другог степена
(дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије,
специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године и детаљно познавање принципа, метода рада и најбољих
примера из праксе у некој области које се стиче радним искуством у струци од најмање
пет година, положен државни стручни испит као и вештина да се при решавању
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сложених стручних проблема стечена знања стваралачки примене.
Стручна спрема: стечено високо образовање из научне, односно стручне
области у оквиру образовно-научног поља Друштвено хуманистичких наука или из
научне области економске науке, на основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним
студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету.
Додатно знање/испити: положен државни стручни испит, звање
овлашћеног ревизора
Радно искуство: Радно искуство у струци од најмање пет
година.
Посебни услови: Познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет)
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ, ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ЗАЈЕДНИЧКЕ
И СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
4. Руководилац Одељења
Звање: Самостални саветник
Број службеника: 1
Опис посла: руководи, организује и планира рад Оељења, пружа стручна
упутства, координира и надзире рад запослених у Одељењу; стара се о законитом,
правилном и благовременом обављању послова у Одељењу; организује извршавање
нормативно-правних послова за потребе органа општине; стара се о унапређењу рада,
побољшању ефикасности и односа према грађанима и организацијама; припрема
одговоре, информације и извештаје о раду Одељења; потписује акте из делокруга рада
Одељења и одговоран је за благовремено, доследно и законито обављање послова у
одељењу, стара се да предлози општинских прописа и других аката упућених од стране
Одељења органима локалне самоуправе буду у складуса законом и другим прописима.
Упознаје секретара СО и начелника Општинске управе о приспелим материјалима за
седнице СО и ОВ, и извештава да ли су подобни и припремљени за седнице СО и ОВ;
организује и координира израду акта из делокруга Одељења; учествује у раду
колегијума руководилаца организационих јединица; присуствује седницама
Општинског већа и Скупштине општине у својству овлашћеног известиоца, по позиву;
сарађује са другим организационим јединицама у Општинској управи.
Одговоран је за праћење реализације Плана интегритета и доставу извештаја о
истом надлежној институцији у закону прописаном року, као и благовремену
доставу свих законом прописаних извештаја Агенцији за борбу против корупције.
Мерила за разврставање радног места:
1) висок ниво сложености послова - сложени послови у којима се стваралачки
или применом нових метода у раду битно утиче на остваривање циљева рада уже
унутрашње јединице у органу јединице локалне самоуправе;
2) висок ниво самосталности у раду - самосталност у раду и у одлучивању
ограничена је једино општим усмерењима службеника на положају;
3) висок ниво одговорности - одговорност за послове и одлуке којима се битно
утиче на остваривање циљева рада уже унутрашње јединице, што може да укључи
одговорност за руковођење;
4) редовна пословна комуникација на високом нивоу - контакти унутар и изван
органа, у којима је понекад потребно да се делотворно пренесу информације које служе
остваривању циљева рада уже унутрашње јединице;
5) компетентност - стечено високо образовање на студијама другог степена
(дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије,
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специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године и детаљно познавање принципа, метода рада и најбољих
примера из праксе у некој области које се стиче радним искуством у струци од најмање
пет година, положен државни стручни испит као и вештина да се при решавању
сложених стручних проблема стечена знања стваралачки примене.
Стручна спрема: стечено високо образовање из научне области правне науке
на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету.
Додатно знање/испити: положен државни стручни испит.
Радно искуство: Радно искуство у струци од најмање пет година.
Посебни услови: Познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).
5. Нормативно – правни послови општинских органа
Звање: Саветник
Број службеника: 1
Опис послова: Прати прописе за које је надлежна локална самоуправа и
иницира усаглашавање аката са новонасталим променама; врши израду нормативних и
других аката које доноси Скупштина општине, председник Општине и Општинско
веће; даје правна мишљења Скупштини општине, председнику Општине и
Општинском већу о законитости правних и других општих аката које доносе.
Припрема нацрте свих врста нормативних аката које доносе органи општине
и њихова радна тела, припрема нацрте другостепених решења за потребе
Општинског већа, стара се о законитости нацрта предлога општих и појединачних
аката које доносе органи општине и њихова радна тела.
Врши стручне и организационе послове за Скупштину општине, председника
Општине и Општинско веће који се односе на: припрему седница (правно-техничку
обраду материјала за седнице) и обраду аката и материјала са седница; одговара
на одборничка питања, пружа стручну помоћ запосленима на техничкоадминистративним пословима, врши стручне послове који се односе на представке и
предлоге грађана, правних лица и других субјеката упућене председнику општине,
Скупштини општине и Општинском већу, врши стручне послове у вези захтева из
области доступности информација. У случају привременог одсуства са рада
службеника на пословима јавних набавки израђује годишњи план јавних набавки,
стара се о законитом спровођењу поступака јавних набавки органа Општине и
прати реализацију јавних набавки.
За свој рад одговара руководиоцу Одељења и начелнику Општинске управе.
Мерила за разврставање радног места:
1) умерено висок ниво сложености послова –најчешће прецизно одређени, али
сложени послови у којима се примењују утврђене методе рада, поступци или стручне
технике;
2) умерено висок ниво самосталности у раду - самосталност у раду
ограничена је повременим надзором руководиоца и помоћи руководиоца кад
решавање сложених стручних пробелама захтева додатно знање и искуство;
3) умерено висок ниво одговрности – одговорност за правилну примену
утврђених метода рада, поступака и стручних техника;
4) умерено висок ниво учесталости пословне комуникације - контакти
унутар и изван органа,чија је сврха пружање савета и прикупљање или размена
битних информација;
5) компетентност -стечено високо образовање на студијама другог степена
(дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије,
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специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године и детаљно познавање принципа, метода рада и најбољих
примера из праксе у некој области које се стиче
радним искуством у струци од најмање три године, положен државни стручни
испит као и вештина да се при решавању сложених стручних проблема стечена знања
стваралачки примене.
Стручна спрема: стечено високо образовање из научне области правне науке,
на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету.
Додатно знање/испити: положен државни стручни испит
Радно искуство: најмање три године радног искуства у струци.
Посебни услови: познавање рада на рачунару (MSOffice пакет и интернет).
6 . Матичар
Звање: Виши референт
Број службеника 1
Опис посла: обављање послова вођења матичних књига рођених, венчаних,
умрлих и књиге држављана; вођење одговарајућих регистара за матичне књиге;
унос података из матичних књига на Централни систем за електронску обраду и
складиштење података и чување другог примерка матичних књига; издавање извода из
матичних књига и уверења о чињеницама уписаним у матичне књиге; издавање
уверења о држављанству; обављање матичних послова у вези са рођењем,
закључењем брака; старање о формирању и чувању документације и матичне архиве.
За свој рад одговоран је руководиоцу Одељења и начелнику Општиске управе
Мерила за разврставање радног места:
1) средњи ниво сложености послова - мање сложени послови са
ограниченим бројем међусобно повезаних различитих задатака у којима се
примењују утврђене методе рада, поступци или стручне технике;
2) средњи ниво самосталности у раду - самосталност у раду ограничена је
повременим надзором руководиоца Одељења и његовим општим усмерењима и
општим упутствима за решавање сложенијих методолошких, процедуралних или
техничких проблема;
3) средњи ниво одговорности - одговорност за правилну примену
утврђених метода рада, поступака и стручних техника, што може да укључи
одговорност за руковођење;
4) средњи ниво пословне комуникације - контакти углавном унутар органа, а
повремено и изван органа ако је потребно да се прикупе или размене информације;
5) компетентност - стечено високо образовање на основним академским
студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама,
односно на студијама у трајању до три године и познавање утврђених метода рада,
поступака или стручних техника које се стичу радним искуством у струци од најмање
три године, положен државни стручни испит и завршен приправнички стаж, као и
вештина да се стечена знања примене.
Стручна спрема: стечено високо образовање на основним академским
студијама друштвеног смера у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним
струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године, положен
државни стручни испит и завршен приправнички стаж.
Додатно знање/испити: положен државни стручни испит, посебан стручни
испит за матичара, овлашћење за обављање послова матичара,
Радно искуство: најмање три године радног искуства у струци.
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Посебни услови: познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).
Матичар који на дан ступања на снагу Закона о матичним књигама („Сл.
гласник РС“, број 20/2009) нема високо образовање стечено високо образовање на
основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним
струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године, наставља да
обавља послове ако положи посебан стручни испит за матичара у року од три
године од дана почетка примене Закона о матичним књигама, у звању вишег
референта.
7. Заменик матичара
Број службеника: 4
Звање: Виши референт
Опис посла: Обављање послова вођења матичних књига рођених,
венчаних, умрлих и књиге држављана; вођење одговарајућих регистара за
матичне књиге; унос података из матичних књига на Централни систем за
електронску обраду и складиштење података и чување другог примерка матичних
књига; издавање извода из матичних књига и уверења о чињеницама уписаним у
матичне књиге; издавање уверења о држављанству; обављање матичних послова у
вези са рођењем, закључењем брака; старање о формирању и чувању документације
и матичне архиве.
За свој рад непосредно је одговоран шефу одсека , руководиоцу Одељења и
начелнику Општинске управе.
Мерила за разврставање радног места:
1) средњи ниво сложености послова - мање сложени послови са
ограниченим бројем међусобно повезаних различитих задатака у којима се
примењују утврђене методе рада, поступци или стручне технике;
2) средњи ниво самосталности у раду - самосталност у раду ограничена је
повременим надзором руководиоца Одељења и његовим општим усмерењима и
општим упутствима за решавање сложенијих методолошких, процедуралних или
техничких проблема;
3) средњи ниво одговорности - одговорност за правилну примену
утврђених метода рада, поступака и стручних техника, што може да укључи
одговорност за руковођење;
4) средњи ниво пословне комуникације - контакти углавном унутар органа, а
повремено и изван органа ако је потребно да се прикупе или размене информације;
5) компетентност - стечено високо образовање на основним академским
студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама,
односно на студијама у трајању до три године и познавање утврђених метода рада,
поступака или стручних техника које се стичу радним искуством у струци од најмање
три године, положе државни стручни испит и завршен приправнички стаж, као и
вештина да се стечена знања примене.
Стручна спрема: стечено високо образовање на основним академским
студијама друштвеног смера у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним
струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године, положен
државни стручни испит и завршен приправнички стаж.
Додатно знање/испити: положен државни стручни испит, посебан стручни
испит за матичара, овлашћење за обављање послова матичара,
Радно искуство: најмање три године радног искуства у струци.
Посебни услови: познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).
Матичар који на дан ступања на снагу Закона о матичним књигама („Сл.
гласник РС“, бтој 20/2009) нема високо образовање стечено високо образовање на
основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним
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струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године, наставља да
обавља послове ако положи посебан стручни испит за матичара у року од три
године од дана почетка примене Закона о матичним књигама, у звању вишег
референта.
8. Послови личних стања грађана
Број службеника: 1
Звање: Млађи саветник
Опис посла: Води управни поступак из области личних стања грађана Израђује нацрте решења за накнадни упис у матичне књиге, промену личног имена,
исправке у матичним књигама. За свој рад непосредно је одговоран шефу одсека ,
руководиоцу Одељења и начелнику Општинске управе.
Мерила за разврставање радног места:
1) средњи ниво сложености послова - прецизно одређени, али сложени
послови у којима се, применом утврђених метода рада, поступака или стручних
техника, пружа стручна подршка службеницима који раде послове у вишим звањима;
2) средњи ниво самосталности у раду - самосталност у раду ограничена је
редовним надзором руководиоца и његовим општим и појединачним упутствима за
решавање сложенијих методолошких и процедуралних питања;
3) средњи ниво одговорности - одговорност за правилну примену
утврђених метода рада, поступака и стручних техника, што не укључује одговорност
за руковођење;
4) средњи ниво пословне комуникације - контакти унутар и изван органа,
чија је сврха прикупљање или размена информација;;
5) компетентност - стечено високо образовање на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер
струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит
завршен приправнички стаж и стечена вештина да се знања примене.
Стручна спрема: стечено високо образовање на основним академским
студијама друштвеног смера у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, основним
струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године, положен
државни стручни испит и завршен приправнички стаж.
Додатно знање/испити: положен државни стручни испит.
Радно искуство: најмање једна година радног искуства у струци.
Посебни услови: познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).
9. Послови ажурирања бирачког списка
Звање: Виши референт
Број службеника: 1
Опис послова: Непосредно организује рад и врши друге руководеће
послове у Групи, обезбеђује благовремено, законито и правилно извршавање
послова и задатака у Групи, стара се о равномерној упослености запослених и
распоређивању послова и задатака у Групи који се односе на непосредно
организовање рада, израђује извештаје, анализе и информације из области које су у
делокругу рада Групе, даје упутства за рад непосредним извршиоцима,стара се
о правилној примени прописа из области послова Групе.
Обавља послове који се односе на ажурирање дела бирачког списка за
подручје јединице локалне сaмоуправе од стране Општинске управе по службеној
дужности или на захтев грађана до закључења бирачког списка и то: врши промене,
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упис, брисање, измене, допуне или исправке у бирачком списку и друге послове у
складу са законом; врши контролу и сравњење података из добијених извештаја са
подацима из бирачког списка и одговоран је за тачност истих; води техничке
послове бирачког списка, (аутоматска обрада бирачких спискова и других аката у
вези са тим) и одговара за тачност истих; припрема нацрте решења за сваку врсту
промене која се доносе по службеној дужности или на захтев грађана на основу
података у матичним књигама, другим службеним евиденцијама и јавним
исправама; одонетим решењима води евиденцију према прописима о
канцеларијском пословању; преузима податке из базе ЈБС (МУП-подаци) и на
основу истих врши ажурирање дела ЈБС за општину Љубовија.
Обавља административно-техничке послове којима се обезбеђује рад
стручног колегијума у Општинској управи – колегијума руководилаца;
обавља административно техничке послове у вези са спровођењем избора и по
потреби, а по налогу начелника, обавља адиминистративно-техничке послове за
потребе Скупштине општине и Општинског већа;
За свој рад одговара шефу Одсека, руководиоцу Одељења и начелнику
Општинске управе.
Мерила за разврставање радног места:
1) низак ниво сложености послова - претежно рутински послови, с
бројним међусобно повезаним различитим задацима, у којима се примењују
једноставне и
прецизно утврђене методе рада и поступци;
2) средњи ниво самосталности у раду - самосталност у раду ограничена је
повременим надзором руководиоца Одељења и његовим општим упутствима;
3) низак ниво одговорности - одговорност за правилну примену утврђених
метода рада и поступака, што може да укључи одговорност за руковођење;
4) низак до средњег нивоа пословне комуникације - контакти углавном
унутар уже унутрашње јединице у којој је радно место, а повремено и с
другим ужим унутрашњим јединицама у органу, ако је потребно да се прикупе или
размене информације;
5) компетентност - средње образовање у четворогодишњем трајању и
познавање једноставних метода рада и поступака које је стечено радним
искуством у струци од најмање пет година, положен државни стручни испит као и
вештина да се стечена знања примене.
Стручна спрема: стечено средње образовање у четворогодишњем трајању.
Додатно знање/испити: положен државни стручни испит.
Радно искуство: најмање пет година радног искуства у струци.
Испити и захтевана додатна знања: познавање рада на рачунару (MS Office
пакет и интернет).
10.
Послови људских ресурса, административно технички послови за
потребе општинских органа и послови народне одбране
Звање: сарадник
Број службеника: 1
Oпис послова: Обавља послове управљања људским ресурсима за све органе
општине, послове из области радних односа, јавно оглашавање слободних радних
места, израду свих врста решења, одлука, пријава и одјава радника, води персоналне
евиденције (матичне књиге, досијеи и картони), ради решења о коришћењу годишњег
одмора и води евиденцију о искоришћеним данима годишњег одмора, води и друге
евиденције везане за радно правни статус, издаје потврде и уверења из области
радних односа, попуњава статистичке обрасце и извештаје, врши обраду материјала,
записника и закључака са седница, поступа по захтевима других органа и
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организација у вези давања података о евиденцији из области радних односа.
Припрема предлог Кадровског плана, води послове око стручног усавршавања
службеника, врши анализу ефеката и потребе за стручним усавршавањем службеника
и додатним образовањем, припрема годишњи програм стручног усавршавања, прати
ефекте оцењивања запослених, води кадровску евиденцију, персонални досије за
сваког запосленог и врши друге послове од значаја за каријерни развој службеника.
Обавља административно-техничке послове који се односе на припрему и
одржавање седница Скупштине општине, Општинског већа и њихових радних
тела, и привремних радних тела и других састанака. Припрема, умножава,
прикупља и сређује материјале за седнице ових органа и тела, води и саставља
записнике са одржаних седница, врши тонско снимање седница, доставља
одборничка питања ради прибављања одговора надлежним органима,
организацијама или лицима.
Обавља послове који се односе на надлежности јединице локалне самоуправе
прописаних Законом о ванредним ситуацијама, Законом о одбрани, Законом о водама,
израда документа процене угрожености јединице локалне самоуправе; израда планова
из области одбрамбених припрема, цивилне заштите, деловања у ванредним
ситуацијама; пословима развоја и унапређења система заштите и спасавања људи и
материјалних добара, реализацији и спровођењу мера цивилне заштите и води потребне
евиденције из наведене области; на сарадњи са јавним предузећима и другим
органима, организацијама и лицима на пословима из ове области; припрема планове
организације, попуне, употребе, снага и средстава цивилне заштите и организује
спровођење потребних обука у овој области; води потрбене евиденције из области
одбрамбених припрема и ванредних ситуација и врши редовно ажурирање истих;
припрема материјале за рад штабова, комисија и других радних и оперативних тела;
ради стручне и административно техничке послове за наведена радна тела из области
одбрамбених припрема и ванредних ситуација; врши електронску пријаву на
обавезно социјално осигурање путем квалификованог електронског сертификата и
одговоран је за коришћење истог; обавља административно-техничке послове из
области радних односа. За свој рад одговара руководиоцу Одељења и начелнику
Општинске управе.
Mерила за разврставање радног места:
1) умерено висок ниво сложености послова - најчешће прецизно одређени, али
сложени послови у којима се примењују утврђене методе рада, поступци или стручне
технике;
2) умерено висок ниво самосталности у раду - самосталност у раду ограничена
је повременим надзором руководиоца и помоћи руководиоца кад решавање сложених
стручних проблема захтева додатно знање и искуство;
3) умерено висок ниво одговорности - одговорност за правилну примену
утврђених метода рада, поступака и стручних техника, што може да укључи
одговорност за руковођење;
4) умерено висок ниво учесталости пословне комуникације - контакти унутар
и изван органа, чија је сврха пружање савета и прикупљање или размена битних
информација;
5) компетентност - стечено више образовање и познавање метода рада,
поступака и стручних техника које се стиче радним искуством у струци од најмање три
године, положен државни стручни испит као и вештина да се при решавању сложених
стручних проблема стечена знања примене.
Стручна спрема: стечено високо образовање на основним академским
студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама,
односно на студијама у трајању до три године, положен државни стручни испит и
завршен приправнички стаж.
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Додатно знање/испити: положен државни стручни испит.
Радно искуство: радно искуство у струци од најмање три године.
Посебни услови: познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).
11. Послови безбедности и здравља на раду и противпожарне заштите
Звање: сарадник
Број службеника:1
Опис посла: Припрема акт о процени ризика из области безбедности и
здравља на раду; врши контролу и даје савете у планирању, избору, коришћењу и
одржавању средстава за рад, опасних материја и средстава и опреме за личну
заштиту на раду; учествује у опремању и уређивању радног места у циљу
обезбеђивања безбедних и здравих услова рада; организује превентивна и
периодична испитивања услова радне околине; организује превентивне и периодичне
прегледе и испитивања опреме за рад; предлаже мере за побољшање услова
рада, нарочито на радном месту са повећаним ризиком; свакодневно прати и
контролише примену мера за безбедност и здравље запослених на раду; прати
стање у вези са повредама на раду и професионалним обољењима, као и
болестима у вези са радом, учествује у утврђивању њихових узрока и
припрема извештаје са предлозима мера за њихово отклањање; припрема
и спроводи оспособљавање запослених за безбедан и здрав рад; припрема
упутства за безбедан рад и контролиште њихову примену; забрањује рад на
радном месту или употребу средстава за рад, у случају када утврди непосредну
опасност по живот или здравље запосленог; израђује и координира рад са
службом медецине рада по свим питањима у области безбедности и здравља на
раду; припрема одговарајуће информације и извештаје из свог делокруга у складу са
Законом и Правилником о заштити од пожара.
Спроводи све мере заштите од пожара и одговоран је за заштиту свих добара
од пожара и води евиденције сходно законским прописима и Правилником о
заштити од пожара, предузема мере из области закона о заштити становништва од
изложености дуванском диму. За свој рад одговара руководиоцу Одељења и
начелникуОпштинске управе.
Мерила за разврставање радног места:
1)умерено висок ниво сложености послова - најчешће прецизно одређени, а
ли сложени послови у којима се примењују утврђене методе рада, поступци или
стручне технике;
2)умерено висок ниво самосталности у раду - самосталност у раду
ограничена је повременим надзором руководиоца и помоћи руководиоца кад
решавање сложених стручних проблема захтева додатно знање и искуство;
3)умерено висок ниво одговорности - одговорност за правилну примену
утврђених метода рада, поступака и стручних техника, што може да укључи
одговорност за руковођење;
4)умерено висок ниво учесталости пословне комуникације - контакти
унутар и изван органа, чија је сврха пружање савета и прикупљање или размена
битних информација;
5) компетентност - академске студије, основне струковне студије, у обиму
од најмање 180 ЕСПБ бодова, односно на студијама у трајању до три године, у
области заштите на раду, положен државни стручни испит и познавање метода
рада, поступака и стручних техника које се стиче радним искуством у струци од
најмање три године, положен државни стручни испит као и вештина да се при
решавању сложених стручних проблема стечена знања примене.
Стручна спрема: Академске студије, основне струковне студије, у обиму од
најмање 180 ЕСПБ бодова, односно на студијама у трајању до три године, у области
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заштите на раду положен државни стручни испит, односно на студијама које су
законом изједначене са тим студијама у погледу права која из њих произлазе,
положен државни стручни испит.
Додатно знање/испити: положен државни стручни испит.
Радно искуство: најмање три године радног искуства у струци.
Посебни услови: уверење о положеном испиту из области противпожарне
заштите, положен стручни испит о практичној оспособљености из области
безбедности и задравља на раду, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и
интернет).
12. Послови писарнице
Звање: Виши референт
Број службеника: 1
Опис послова: Координира радом писарнице, стара се о уредном, ажурном и
правилном обављању послова и врши евиденцију истих, припрема планове рада и
извештаје о раду писарнице; стара се о примени одредаба о канцеларијском пословању
- уредба, упутства и закона који регулишу рад писарнице. Стара се о благовременом
извршењу послова свих извршиоца (завођење поште и достава кроз интерну књигу,
овера потписа преписа и рукописа, свакодневна експедиција поште, архивирање
предмета предатих писарници и излучивање предмета из писарнице-приручне архиве у
главни депо у роковима утврђеним законским прописима; стара се о правилној
употреби печата поверених писарници; организује процес рада тако да се не ствара
гужва у писарници, и води рачуна да нема застоја у раду; у случају одсуства било ког
радника писарнице, преузима његове послове до повратка радника, а у случају да је
више њих одсутно, организује несметано обављање послова прерасподелом радника
међу свим радницима писарнице рачунајући и себе.
Мерила за разврставање радног места:
1)низак ниво сложености послова - претежно рутински послови, с бројним
међусобно повезаним различитим задацима, у којима се примењују једноставне
и
прецизно утврђене методе рада и поступци;
2)средњи ниво самосталности у раду - самосталност у раду ограничена је
повременим надзором руководиоца Одељења и његовим општим упутствима;
3)низак ниво одговорности - одговорност за правилну примену утврђених
метода рада и поступака, што може да укључи одговорност за руковођење;
4)низак до средњег нивоа пословне комуникације - контакти углавном
унутар уже унутрашње јединице у којој је радно место, а повремено и с
другим ужим унутрашњим јединицама у органу, ако је потребно да се прикупе или
размене информације;
5)компетентност - средње образовање у четворогодишњем трајању и
познавање једноставних метода рада и поступака које је стечено радним
искуством у струци од најмање пет година, положен државни стручни испит као и
вештина да се стечена знања примене.
Стручна спрема: завршена средња школа у четворогодишњем трајању.
Додатно знање/испити: положен државни стручни испит.
Радно искуство: најмање пет година радног искуства у струци.
Посебни услови: положен државни стручни испит, познавање рада на
рачунару (MS Office пакет и интернет).
13. Архивар
Звање: виши референт
Број службеника: 1
Опис послова: Обавља послове пријема предмета од извршиоца, врши њихово
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прегледање и сравњивање са одговарајућом евиденцијом-картицама, интерном
доставном књигом, ради раздуживања извршиоца, затим врши њихово архивирање
према важећој Уредби о категоријама регистратурског материјала са роковима чувања,
Упутству о начину вођења и коришћења архивске књиге и Упутству о поступку
одабирања архивске грађе, а у одговарајуће корице према класификационим знацима;
картице у активи и пасиви из предходних година, које се налазе у депоу – морају да
буду уредно сложене; на крају радног времена, депои се морају обићи и закључати, а
кључеви одложити на сигурно место; депое обићи и на почетку радног времена;
архивар издаје на увид предмете из архиве на основу потписаног реверса, уз писмену
сагласност руководиоца Одсека при коме се воде послови архиве и руководиоца Одсека
које је обрађивач траженог предмета; издаје преписе појединих аката које траже
странке а на основу доказаног правног интереса за то; врши благовремено излучивање
безвредног регистратурског материјала, на основу решења руководиоца Одсека и
сагласности Међуопштинског архива у Шапцу, води архивску књигу и њен препис
који сваке године благовремено доставља Међуопштинском архиву у Шапцу, као и
друге евиденције и стара се о коришћењу и чувању архивских докумената; предмете
који представљају архивску грађу, на основу уредно извршеног пописа по упутству
Историјског архива, доставља истом на трајно чување; крајем календарске године,
преноси предмете из предходне године из приручне архиве која се налази у писарници,
у депо; сарађује са Међуопштинским архивом у Шапцу по свим питањима од
важности за обављање ових послова; обавља послове експедиције поште за Општинску
управу, као и друге органе са којима Општинска управа има закључен уговор о
обављању ових послова; стара се да коверти буду уредно адресирани, а писмено са
потписом овлашћеног лица оверен печатом, како је то утврђено решењем о употреби
печата у писарници. Дужан је да књигу експедиције води уредно, са попуњавањем
ПАК-ова које добија електронским путем за све пошиљке, попуњавање свих
предвиђених рубрика и да исту достави заједно са актима, ПТТ-у Љубовија.
Мерила за разврставање радног места:
1) низак ниво сложености послова - претежно рутински послови, с бројним
међусобно повезаним различитим задацима, у којима се примењују једноставне и
прецизно утврђене методе рада и поступци;
2) средњи ниво самосталности у раду - самосталност у раду ограничена је
повременим надзором руководиоца Одсека и његовим општим упутствима;
3) низак ниво одговорности - одговорност за правилну примену утврђених
метода рада и поступака, што може да укључи одговорност за руковођење;
4) низак до средњег нивоа пословне комуникације - контакти углавном унутар
уже унутрашње јединице у којој је радно место, а повремено и с другим ужим
унутрашњим јединицама у органу, ако је потребно да се прикупе или размене
информације;
5) компетентност - средње образовање у четворогодишњем трајању и
познавање једноставних метода рада и поступака које је стечено радним искуством у
струци од најмање пет година, положен државни стручни испит као и вештина да се
стечена знања примене.
Стручна спрема: средње образовање у четворогодишњем трајању, гимназија,
правно биротехничка.
Додатно знање/испити: положен државни стручни испит.
Радно искуство: најмање пет година радног искуства у струци.
Посебни услови: познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).
14. Послови пријема, завођења и отпремања поште
Звање: виши референт
Број службеника: 1
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Опис послова: Врши пријем поднесака грађана упућених општини, одређује
класификацију, стара се о формалној исправности поднесака које прима за Општинску
управу, издаје потврде о примљеним поднесцима, штампа кошуљице и формира
предмете, врши сређивање поште и доставне књиге, књиге рачуна и књиге пописа
аката. Ставља отиске штамбиља и одговарајуће податке у њима, распоређује пошту;
пружа странкамапомоћ у формирању поднесака. Врши укључивање система и
стартовање оперативних система уношења података у рачунаре, пријем и контрола
извршене обраде, праћење текућих операција у циљу идентификације проблема,
сређивање улазно-излазних докумената, контрола сортирање и распоређивање. Врши
изналажење подбројева за поднеске са којима се врши допуна предмета и даје
информације грађанима везано за пријем поднесака. Обавља послове експедиције
поште за Општинску управу, као и друге органе са којима Општинска управа има
закључен уговор о обављању ових послова. Стара се да коверти буду уредно
адресирани, а писмено са потписом овлашћеног лица оверен печатом, како је то
утврђено решењем о употреби печата у писарници. Дужан је да књигу експедиције
води уредно, са попуњавањем ПАК-ова које добија електронским путем за све
пошиљке, попуњавање свих предвиђених рубрика и да исту достави заједно са актима,
ПТТ-у Љубовија-сваког радног дана по истеку радног времена. У свом раду је дужан да
се придржава одредба Уредбе и Упутства о канцеларијском пословању. По потреби
обавља послове пријема, отварања, прегледа, и разврставања поште и њеног
усмеравање према организационим јединицама, као и експедицију поште и друге
послове по налогу шефа Одсека, шефа Службе и начелника Општинске управе.
Мерила за разврставање радног места:
1) низак ниво сложености послова - претежно рутински послови, с бројним
међусобно повезаним различитим задацима, у којима се примењују једноставне и
прецизно утврђене методе рада и поступци;
2) средњи ниво самосталности у раду - самосталност у раду ограничена је
повременим надзором руководиоца Одсека и његовим општим упутствима;
3) низак ниво одговорности - одговорност за правилну примену утврђених
метода рада и поступака, што може да укључи одговорност за руковођење;
4) низак до средњег нивоа пословне комуникације - контакти углавном унутар
уже унутрашње јединице у којој је радно место, а повремено и с другим ужим
унутрашњим јединицама у органу, ако је потребно да се прикупе или размене
информације;
5) компетентност - средње образовање у четворогодишњем трајању и
познавање једноставних метода рада и поступака које је стечено радним искуством у
струци од најмање пет година, положен државни стручни испит као и вештина да се
стечена знања примене.
Стручна спрема: средње образовање у четворогодишњем трајању.
Додатно знање/испити: положен државни стручни испит.
Радно искуство: најмање пет година радног искуства у струци.
Посебни услови: познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).
14. Послови збрињавања избеглих и расељених лица
Звање: виши референт
Број службеника: 1
Опис посла: Евидентирање, прикупљање података, утврђивање статуса и
положаја избеглих и прогнаних лица; пружа подршку у спровођењу послова
збрињавања и организовања смештаја избеглица; учествује
у
активностима
обезбеђивања повратка у ранија пребивалишта избеглих и прогнаних лица; пружа
подршку у припреми предлога програма социјалне заштите социјално угрожених лица;
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пружа подршку у изради социјалне карте у сарадњи са Центром за социјални рад;
сарађује са Комесаријатом за избеглице Републике Србије, Црвеним крстом и другим
хуманитарним организацијама, у циљу прикупљања или размене информација; и други
послови по налогу руководиоца одељења и начелника Општинске управе.
Мерила за разврставање радног места:
1) низак ниво сложености послова - претежно рутински послови, с бројним
међусобно повезаним различитим задацима, у којима се примењују једноставне и
прецизно утврђене методе рада и поступци;
2) средњи ниво самосталности у раду - самосталност у раду ограничена је
повременим надзором руководиоца Одсека и његовим општим упутствима;
3) низак ниво одговорности - одговорност за правилну примену утврђених
метода рада и поступака, што може да укључи одговорност за руковођење;
4) низак до средњег нивоа пословне комуникације - контакти углавном унутар
уже унутрашње јединице у којој је радно место, а повремено и с другим ужим
унутрашњим јединицама у органу, ако је потребно да се прикупе или размене
информације;
5) компетентност - средње образовање у четворогодишњем трајању и
познавање једноставних метода рада и поступака које је стечено радним искуством у
струци од најмање пет година, положен државни стручни испит као и вештина да се
стечена знања примене.
Стручна спрема: средње образовање у четворогодишњем трајању.
Додатно знање/испити: положен државни стручни испит.
Радно искуство: најмање пет година радног искуства у струци.
Посебни услови: познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).
15. Послови у области спорта и младих
Звање: референт
Број службеника: 1
Опис послова: обавља послове у области спорта који су у надлежности
општине; прати и усмерава рад спортских клубова и територијалног спортског савеза и
осталих организација у обаласти спорта, прикупља и евидентира податке везане за
област спорта; прати и спроводи прописе из области спорта; планира развој и прати
остваривање активности у области спорта кроз израду, спровођење, праћење,
извештавање и вредновање програма развоја спорта; припрема нацрт финансијског
плана у поступку доношења одлуке о буџету и прати његово извршење; прати
реализацију усвојених програма и финансијских планова буџетских корисника и
корисника који средства из буџета реализују у оквиру програма и пројеката од јавног
интереса у области спорта; израђује информативне и друге материјале о стању развоја
спорта, школског спорта и осталих области спорта, стању спортских објеката и
спортских клубова; учествује у поступку за додељивање средства за финансирање,
односно суфинансирање спортских програма који се финансирају из буџета; уређује и
води евиденцију у области спорта од значаја за општину; прати наменско трошење
средстава у овој области; контролише и оверава тачност књиговодствених исправа на
основу којих се подносе захтеви за плаћање одељењу надлежном за финансије; врши
контролу плана буџета с аспекта одобравања и корекције преузетих обавеза; обавља
послове у вези са задужбинама и фондацијама чији је оснивач локална самоуправа.
Мерила за разврставање радног места:
1) низак ниво сложености послова - претежно рутински послови, с бројним
међусобно повезаним различитим задацима, у којима се примењују једноставне и
прецизно утврђене методе рада и поступци;
2) низак ниво самосталности у раду - самосталност у раду ограничена је
повременим надзором руководиоца Одсека и његовим општим упутствима;
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3) низак ниво одговорности - одговорност за правилну примену утврђених
метода рада и поступака, што може да укључи одговорност за руковођење;
4) низак до средњег нивоа пословне комуникације - контакти углавном унутар
уже унутрашње јединице у којој је радно место, а повремено и с другим ужим
унутрашњим јединицама у органу, ако је потребно да се прикупе или размене
информације;
5) компетентност - средње образовање у четворогодишњем трајању и
познавање једноставних метода рада и поступака које је стечено радним искуством у
струци од најмање једне године, положен државни стручни испит као и вештина да се
стечена знања примене.
Стручна спрема: средње образовање у четворогодишњем трајању.
Додатно знање/испити: положен државни стручни испит.
Радно искуство: најмање 3 година радног искуства у струци.
Посебни услови: познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).
16. Послови мрежног и систем администратора
Звање: сарадник
Број службеника: 1
Опис послова: Обавља послове администрирања и одржавања рачунарске
опреме и мреже. Стара се о обезбеђивању функционалног стања мрежне опреме, у том
циљу обавља стручне послове одржавања и отклањања грешака у функционисању
система и бави се инсталацијијом рачунарске опреме; одговоран је за заштиту и
складиштење BACKUP података, одржавање рачунарских система и статистичко
праћење информационог система; ради на администрацији сервера и радних станица,
договара са шефом Одсека додељивање корисничких налога, реализује исте и регулише
корисничка права, подешава параметаре сервера и оперативног система и одговоран је
за одржавање и заштиту сервера од неовлашћеног приступа; као регистратор, у
обједињеној процедури обавља следеће послове и задатке: уноси све неопходне податке
и ажурира Регистар обједињених процедура на нивоу општине, омогућава доступност
података о току сваког појединачног предмета, остварује сарадњу са Централним
регистром обједињених процедура, омогућава преузимање у Централну евиденцију,
свих података, аката и документације садржаних у Регистру општине, у роковима и на
начин прописан Законом и правилником подноси пријаве за привредни преступ као и
прекршајне пријаве против имаоца јавних овлашћења и одговорног лица имаоца јавних
овлашћења, ако су испуњени Законом прописани услови, предузима друге радње
неопходне за несметано и правилно функционисање Регистра, врши послове
објављивања локацијских услова, гађевинске и употребне дозволе, закључака о
одбацивању захтева на интернет страници органа, прати рокове истека објављивања и о
томе обавештава обрађиваче, врши и друге послове из делокруга Службе за урбанизам,
еколошке и имовинско-правне послове Општинске управе општине Љубовија а који су
у вези са спровођењем обједињене процедуре и у вези су са интернет страницом органа
општине Љубовија, односно Општинске управе. Дужан је да штити ауторска права
системског и другог софтвера. Обезбеђује документацију за рад и одржава је ажурном;
обавља послове физичког одржавања, инплементације, тестирање и увођење у редован
рад свих база података; пружа помоћ свим сарадницима при коришћењу истих и
одговоран је за обезбеђење, реконструкцију и опоравак база података; обезбеђује
уредну документацију о базама података; прати најновија достигнућа на овом пољу;
прати рад оперативности WEB презентације путем контакта са провајдером, и решава
проблеме са истим о видљивости и доступности презентације 24/7, подносећи недељни
извештај руководиоцу групе послова као и руководиоцу одељења, односно начелнику
општинске Управе о раду WEB презентације; свакодневно врши контролу постављених
садржаја на актуелној WEB презентацији Општине Љубовија, вршећи улогу
52

Иформатор о раду органа општине Љубовија и Општинске управе општине Љубовија

супервизора над садржајем, реагујући на саджаје који нису у складу са Смерницама о
изради WEB презентације, при чему предузима одговарајуће кораке који подразумевају
консултацију руководиоца групе за ИСИТ и особе која је поставила садржај, за
корекцију или брисање истих, вршу контролу система, видео надзора и система за
контролу приступа евиденцији радног времена, прати и врша аудио снимање
скупштинских и седница општинског већа, као и других скупова за које постоји
потреба за такву врсту активности у згради општинске управе.
Мерила за разврставање радног места:
1) средњи ниво сложености послова - мање сложени послови са
ограниченим бројем међусобно повезаних различитих задатака у којима се
примењују утврђене методе рада, поступци или стручне технике;
2) средњи ниво самосталности у раду - самосталност у раду ограничена је
повременим надзором руководиоца Одељења и његовим општим усмерењима и
општим упутствима за решавање сложенијих методолошких, процедуралних или
техничких проблема;
3) средњи ниво одговорности - одговорност за правилну примену
утврђених метода рада, поступака и стручних техника, што може да укључи
одговорност за руковођење;
4) средњи ниво пословне комуникације - контакти углавном унутар органа, а
повремено и изван органа ако је потребно да се прикупе или размене информације;
5) компетентност - стечено високо образовање на основним академским
студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама,
односно на студијама у трајању до три године и познавање утврђених метода рада,
поступака или стручних техника које се стичу радним искуством у струци од најмање
три године, положен државни стручни испит и завршен приправнички стаж, као и
вештина да се стечена знања примене.
Стручна спрема:
стечено високо образовање на основним академским
студијама из области техничко-информатичке струке у обиму од најмање 180 ЕСПБ
бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године
и познавање утврђених метода рада, поступака или стручних техника које се стичу
радним искуством у струци од најмање три године, положен државни стручни испит и
завршен приправнички стаж, као и вештина да се стечена знања примене.
Додатно знање/испити: положен државни стручни испит.
Радно искуство: најмање 3 година радног искуства у струци.
Посебни услови: познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).
17. Возач
Намештеник – четврта врста радних места
Број намештеника: 2
Опис послова: Рукује и управља путничким моторним возилом по издатом
налогу начелника Општинске управе; стара се о исправности и одржавању возила којим
управља, поправља ситне кварове на возилу и води евиденцију о утрошку горива и
доставља шефу одсека; стара се о благовременом техничком прегледу и регистрацији
возила.
Мерила за разврставање радног места намештеника:
1) сложеност послова - рутински, занатски и други пратећи послови у којима
се примењују утврђене методе рада и стручне технике и који углавном подразумевају
коришћење техничких средстава, попут машина, алата и слично;
2) самосталност у раду - самосталност у раду ограничена је редовним
надзором руководиоца Одсека и његовим општим и појединачним упутствима за
решавање сложенијих методолошких и техничких проблема;
3) одговорност - одговорност за правилну примену утврђених метода рада и
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стручних техника;
4) пословна комуникација - контакти претежно унутар органа да би се примала
и давала упутства за рад;
5) компетентност - средње образовање у трогодишњем или четворогодишњем
трајању, односно III или IV степен стручне спреме или стечено специјалистичко
образовање.
Стручна спрема: средње образовање у четворогодишњем трајању, односно IV
степен стручне спреме.
Додатно знање/испити: положен државни стручни испит.
Радно искуство: најмање три године радног искуства у управљању путничким
возилом.
Посебни услови: положен возачки испит ''Б'' категорије.
18. Дактилограф
Намештеник – четврта врста радног места
Број намештеника: 1
Опис послова: Обавља послове куцања за потребе органа општине.
Мерила за разврставање радног места намештеника:
1) сложеност послова - пратећи рутински послови који подразумевају мањи круг
сличних задатака који се извршавају применом једноставне методе рада;
2) самосталност у раду - самосталност у раду ограничена је редовним надзором
руководиоца Одељења и његовим општим и појединачним упутствима;
3) одговорност - одговорност за правилно извршавање послова у складу са
општим и појединачним упутствима руководиоца;
4) пословна комуникација - контакти искључиво унутар органа да би се примала
упутства за рад;
5) компетентност – основно образовање у трогодишњем или четворогодишњем
трајању, односно III или IV степен стручне спреме или стечено специјалистичко
образовање.
Стручна спрема: средње четворогодишње образовање економског или
друштвеног смера
Радно искуство: најмање једна година радног искуства.
Посебни услови: дактилографски курс.
19. Домар
Звање: намештеник – четврта врста радних места
Број намештеника: 1
Опис послова: Преглед и одржавање објеката, контрола исправности
инсталација, уређаја, апарата и сл, врши ситне поправне и отклањање мањих кварова у
објекту, припрема објеката, опрема и инсталација за рад, обавештавање надлежних
служби о уоченим неправилностима у објекту или већим кваровима на системима и
инсталацијама, вођење евиденције о кваровима и извршеним поправкама, вођење
евиденције о употреби службених возила, вођење евиденције о потрошњи службених
возила, евиденција стања и одржавања службених возила, стара се о благовременом
техничком прегледу и регистрацији возила.
Мерила за разврставање радног места намештеника:
1) сложеност послова - рутински, занатски и други пратећи послови у којима
се примењују утврђене методе рада и стручне технике и који углавном подразумевају
коришћење техничких средстава, попут машина, алата и слично;
2) самосталност у раду - самосталност у раду ограничена је редовним
надзором руководиоца Одсека и његовим општим и појединачним упутствима за
решавање сложенијих методолошких и техничких проблема;
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3) одговорност - одговорност за правилну примену утврђених метода рада и
стручних техника;
4) пословна комуникација - контакти претежно унутар органа да би се примала
и давала упутства за рад;
5) компетентност - средње образовање у трогодишњем или четворогодишњем
трајању, односно III или IV степен стручне спреме или стечено специјалистичко
образовање.
Стручна спрема: средње образовање у четворогодишњем трајању, односно IV
степен стручне спреме.
Радно искуство: најмање три године радног искуства
20. Руковање системом за централно грејање и технички послови на
одржавању опреме
Намештеник – четврта врста радних места
Број намештеника: 1
Опис послова: Обавља поправке на инвентару и самом објекту зграде општине,
води евиденцију о непокретној и покретној имовини органа општине и стара се о
одржавању и исправности те имовине, врши умножавање материјала за потребе органа
општине. Обавља послове руковања и одржавања парног котла и система за централно
грејање просторија, одговоран је за исправност опреме и котловског постројења за
грејање, води евиденцију о утрошку енергената за грејање и кваровима на систему за
централно грејање. Саставља извештаје о стању котловског постројења и благовремено
обавештава руководиоца о потреби набавке енергената за грејање или отклањања
евентуалних недостатака и кварова на систему за централно грејање. Води евиденцију о
редовном прегледу исправности ових апарата и опреме. Обавља и друге послове по
налогу руководиоца одељења и начелника Општинске управе.
Мерила за разврставање радног места намештеника:
1)сложеност послова - рутински, занатски и други пратећи послови у којима се
примењују утврђене методе рада и стручне технике и који углавном подразумевају
коришћење техничких средстава, попут машина, алата и слично;
2)самосталност у раду - самосталност у раду ограничена је редовним надзором
руководиоца Одсека и његовим општим и појединачним упутствима за решавање
сложенијих методолошких и техничких проблема;
3)одговорност - одговорност за правилну примену утврђених метода рада и
стручних техника;
4)пословна комуникација - контакти претежно унутар органа да би се примала
и давала упутства за рад;
5)компетентност - средње образовање у трогодишњем или четворогодишњем
трајању, односно III или IV степен стручне спреме или стечено специјалистичко
образовање.
Стручна спрема: средње образовање у четворогодишњем трајању, односно IV
степен стручне спреме.
Радно искуство: најмање једна година радног искуства
Посебни услови: уверење - сертификат за руковање котловским постројењем за
централно грејање
21. Послови фотокопирања и припреме материјала за Скупштину општине
и Општинско веће
Намештеник – пета врста радних места
Број намештеника: 1
Опис послова: Фотокопира списе, разврстава материјал за седнице СО и ОВ,
умножава у довољном броју примерака материјал за седнице, врши повез материјала.
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Обавља и друге послове по налогу руководиоца одељења и начелника Општинске
управе.
Мерила за разврставање радног места намештеника:
1) сложеност послова - рутински, занатски и други пратећи послови у којима
се примењују утврђене методе рада и стручне технике и који углавном подразумевају
коришћење техничких средстава, попут фотокопира, машине за повез, пластификатора
и слично;
2) самосталност у раду - самосталност у раду ограничена је редовним
надзором руководиоца Одсека и његовим општим и појединачним упутствима за
решавање сложенијих методолошких и техничких проблема;
3) одговорност - одговорност за правилну примену утврђених метода рада и
стручних техника;
4) пословна комуникација - контакти претежно унутар органа да би се примала
и давала упутства за рад;
5) компетентност – основно образовање
Стручна спрема: основно образовање
Радно искуство: најмање једна година радног искуства
22. Технички секретар
Звање: Виши референт
Број службеника: 1
Опис послова: врши евидентирање и пријаву грађана који се обраћају
функционерима и начелнику Општинске управе, обавља административно-техничке
послове, стара се о благовременом заказивању састанака и седница; успоставља
телефонске везе; врши пријем поште за потребе функционера и начелника Општинске
управе, врши послове евиденције о састанцима, које заказује и на које су они позвани,
врши послове у вези са њиховим налозима и обавештава их о извршењу истих, пружа
обавештење странкама које им се обраћају и врши адмнистративно-техничке послове,
врши обраду и сређивање аката као и предмета везаних за њихове активности, врши
требовање и набавку канц. материјала за одсек, води евиденцију о присуству на раду и
друге евиденције за потребе одсека и обавља друге послове по налогу начелника управе
и председника СО. За свој рад непосредно је одговоран руководиоцу одсека и
начелнику управе.
Мерила за разврставање радног места намештеника:
1) низак ниво сложености послова - претежно рутински послови, с бројним
међусобно повезаним различитим задацима, у којима се примењују једноставне и
прецизно утврђене методе рада и поступци;
2) средњи ниво самосталности у раду - самосталност у раду ограничена је
повременим надзором руководиоца Одељења и његовим општим упутствима;
3) низак ниво одговорности - одговорност за правилну примену утврђених
метода рада и поступака, што може да укључи одговорност за руковођење;
4) низак до средњег нивоа пословне комуникације - контакти углавном унутар
уже унутрашње јединице у којој је радно место, а повремено и с другим ужим
унутрашњим јединицама у органу, ако је потребно да се прикупе или размене
информације;
5) компетентност - средње образовање у четворогодишњем трајању и
познавање једноставних метода рада и поступака које је стечено радним искуством у
струци од најмање пет година, положен државни стручни испит као и вештина да се
стечена знања примене.
Стручна спрема: средње образовање у четворогодишњем трајању, економског
смера или гимназија.
Додатно знање/испити: положен државни стручни испит.
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Радно искуство: најмање пет година радног искуства у струци.
Посебни услови: познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).
23. Послови дечије заштите
Звање: сарадник
Број службеника: 1
Опис послова: Обавља поверене управно правне послове државне управе и
друге послове локалне самоуправе који се односе на утврђивање права на: накнаду
зараде за време породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуства са
рада ради посебне неге детета; родитељски додатак, дечији додатак и помоћ мајкама
избеглицама са децом до годину дана старости; послови обрачуна и овере
документације за утврђена права послове из области финансијске подршке породица са
децом; послови утврђивања права у складу са Општинским одлукама везаним за
додатну заштиту породице. Прикупља чињенице и доказе релевантне за израду и
вођење поступка, врши електронску обраду података по посебном програму утврђеном
од стране надлежног министарства за остваривање права на родитељски додатак. Води
првостепени управни поступак и израђује првостепена решења о утврђивању права на
новчану помоћ самохраним родитељима, припрема програм активности у току трајања
Дечје недеље и учествује у реализацији истог. Обавља послове координатора
Интерресорне комисије за процену потреба за пружањем додатне образовне,
здравствене или социјалне подршке детету и ученику и пружа стручну и
административно-техничку потпору Комисији.
Мерила за разврставање радног места:
1) средњи ниво сложености послова - мање сложени послови са ограниченим
бројем међусобно повезаних различитих задатака у којима се примењују утврђене
методе рада, поступци или стручне технике;
2) средњи ниво самосталности у раду - самосталност у раду ограничена је
повременим надзором руководиоца Одељења и његовим општим усмерењима и
општим упутствима за решавање сложенијих методолошких, процедуралних или
техничких проблема;
3) средњи ниво одговорности - одговорност за правилну примену утврђених
метода рада, поступака и стручних техника, што може да укључи одговорност за
руковођење;
4) средњи ниво пословне комуникације - контакти углавном унутар органа, а
повремено и изван органа ако је потребно да се прикупе или размене информације;
5) компетентност - стечено високо образовање на основним академским
студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама,
односно на студијама у трајању до три године и познавање утврђених метода рада,
поступака или стручних техника које се стичу радним искуством у струци од најмање
три године, положен државни стручни испит и завршен приправнички стаж, као и
вештина да се стечена знања примене.
Стручна спрема: стечено високо образовање из научне, односно стручне
области у оквиру образовно-научног поља Друштвено хуманистичких наука научне
области правне науке, на основним академским студијама у обиму од најмање 180
ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три
године.
Додатно знање/испити: положен државни стручни испит.
Радно искуство: најмање три године радног искуства у струци.
Посебни услови: познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).
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24. Административни послови за остваривање породиљских права и права на
родитељски и дечији додатак
Звање: виши референт
Број службеника: 1
Опис послова: обавља административно - техничке послове који су везани за
пријем захтева и контроле исправности и комплетности документације која се подноси
уз захтев за остваривање породиљских права и права на родитељски и дечији додатак;
пружа информације странкама у вези остваривања породиљских права и права на
родитељски и дечији додатак; доставља предмете у рад извршиоцима који решавају о
праву; обавља послов везане за експедицију решења; обавештава странке о извршеним
исплатама права од стране министарства; издаје стандардне потврде, уверења,
документа и извештаја ради остваривања права заинтересованих страна.
Услови: стечено средње образовање друштвеног или економског смера у
четворогодишњем трајању, положен државни стручни испит, завршен приправнички
стаж, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).
Мерила за разврставање радног места намештеника:
1) низак ниво сложености послова - претежно рутински послови, с бројним
међусобно повезаним различитим задацима, у којима се примењују једноставне и
прецизно утврђене методе рада и поступци;
2) средњи ниво самосталности у раду - самосталност у раду ограничена је
повременим надзором руководиоца Одељења и његовим општим упутствима;
3) низак ниво одговорности - одговорност за правилну примену утврђених
метода рада и поступака, што може да укључи одговорност за руковођење;
4) низак до средњег нивоа пословне комуникације - контакти углавном унутар
уже унутрашње јединице у којој је радно место, а повремено и с другим ужим
унутрашњим јединицама у органу, ако је потребно да се прикупе или размене
информације;
5) компетентност - средње образовање у четворогодишњем трајању и
познавање једноставних метода рада и поступака које је стечено радним искуством у
струци од најмање пет година, положен државни стручни испит као и вештина да се
стечена знања примене.
Стручна спрема: средње образовање у четворогодишњем трајању, економског
смера или гимназија.
Додатно знање/испити: положен државни стручни испит.
Радно искуство: најмање пет година радног искуства у струци.
Посебни услови: познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).
24. Послови борачко-инвалидске заштите
Звање: сарадник
Број службеника: 1
Опис послова: Обавља поверене послове државне управе и друге послове
локалне самоуправе који се односе на: вођење првостепеног управног поступка и
утврђивање права у области борачко инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида
рата; рад и функционисање лекарских комисија које дају налазе и мишљења органима
који решавају о правима из ове области; решавање стамбених потреба бораца, војних
инвалида и чланова њихових породица; обезбеђивање услова за остваривање заштите
бораца, војних инвалида и цивилних инвалида рата већег обима од оног утврђеног
законом; праћење програмских активности друштвених организација из борачко
инвалидске области и послови везани за њихово финансирање; израду предлога одлука
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и финансирање проширене заштите и других послова локалне самоуправе који се тичу
задовољавања потреба бораца, војних инвалида и цивилних инвалида рата, као и
њихових породица; остваривање сарадње са корисницима из области борачко
инвалидске заштите; израђивање извештаја, информација и статистичких показатеља о
броју корисника за потребе ресорних министарстава и органа Општине и предлоге
одлука и других аката из ове области; води поступке за остваривање права енергетски
заштићених купаца, припрема решења о прихватању, односно одбијању захтева, води
евиденције енергетски заштићених купаца, комуникација са надлежним
министарствима и ЕПС ради остваривања права.
Мерила за разврставање радног места:
1)средњи ниво сложености послова - мање сложени послови са ограниченим
бројем међусобно повезаних различитих задатака у којима се примењују утврђене
методе рада, поступци или стручне технике;
2)средњи ниво самосталности у раду - самосталност у раду ограничена је
повременим надзором руководиоца Одељења и његовим општим усмерењима и
општим упутствима за решавање сложенијих методолошких, процедуралних или
техничких проблема;
3)средњи ниво одговорности - одговорност за правилну примену утврђених
метода рада, поступака и стручних техника, што може да укључи одговорност за
руковођење;
4)средњи ниво пословне комуникације - контакти углавном унутар органа, а
повремено и изван органа ако је потребно да се прикупе или размене информације;
5)компетентност - стечено високо образовање на основним академским
студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама,
односно на студијама у трајању до три године и познавање утврђених метода рада,
поступака или стручних техника које се стичу радним искуством у струци од најмање
три године, положен државни стручни испит и завршен приправнички стаж, као и
вештина да се стечена знања примене.
Стручна спрема: стечено високо образовање из научне, односно стручне
области у оквиру образовно-научног поља Друштвено хуманистичких наука научне
области правне науке, на основним академским студијама у обиму од најмање 180
ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три
године.
Додатно знање/испити: положен државни стручни испит.
Радно искуство: Радно искуство у струци од најмање три године.
Посебни услови: познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).
ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ
25. Руководилац Одељења за буџет и финансије
Звање: Самостални саветник
Број службеника: 1
Опис послова: Руководи, организује и планира рад Одељења, пружа стручна
упутства, координира и надзире рад запослених у Одсеку; стара се о правилној
расподели послова на поједине извршиоце, као и благовременом и законитом
извршавању послова из надлежности службе и испуњењу радних дужности запослених
у служби. Одлучује о доношењу аката, потписује акте из делокруга рада службе и
одговоран је за благовремено, доследно и законито обављање послова у служби.
Организује израду и непосредно ради на изради нацрта најсложенијих одлука и других
аката из надлежности службе, а које доносе Извршни органи и Скупштина општине.
Организује и учествује у пословима припремања и израде буџета општине и прати
његово извршење у складу са Законом о буџетском систему. Учествује у обављању
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послова билансирања јавних прихода и јавних расхода, изради одговарајућих одлука и
других пратећих документа везаних за остваривање буџета, ребаланса, изради одлуке о
привременом финансирању јавних расхода општине, тромесечних и месечних планова
за извршење буџета као и одговарајуће извештаје о остваривању наведених планова.
Организује и координира послове на изради интерних аката потребних за рад трезора
општине као и других пратећих докумената везаних за буџет, трезор и завршни рачун
буџета општине.
Мерила за разврставање радног места:
1) висок ниво сложености послова - сложени послови у којима се стваралачки
или применом нових метода у раду битно утиче на остваривање циљева рада уже
унутрашње јединице у органу јединице локалне самоуправе;
2) висок ниво самосталности у раду - самосталност у раду и у одлучивању
ограничена је једино општим усмерењима и општим упутствима службеника на
положају;
3) висок ниво одговорности - одговорност за послове и одлуке којима се битно
утиче на остваривање циљева рада уже унутрашње јединице, што може да укључи
одговорност за руковођење;
4) редовна пословна комуникација на високом нивоу - контакти унутар и изван
органа, у којима је понекад потребно да се делотворно пренесу информације које служе
остваривању циљева рада уже унутрашње јединице;
5) компетентност - стечено високо образовање на студијама другог степена
(дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије,
специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године и детаљно познавање принципа, метода рада и најбољих
примера из праксе
у некој области које се стиче радним искуством у струци од најмање пет година,
положен државни стручни испит као и вештина да се при решавању сложених стручних
проблема стечена знања стваралачки примене.
Стручна спрема: стечено високо образовање у области економских наука, на
основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским
студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету.
Додатно знање/испити: положен државни стручни испит
Радно искуство: Радно искуство у струци од најмање пет година
Посебни услови: познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).
26. Шеф рачуноводства и трезора
Звање: саветник
Bрој службеника: 1
Опис послова: Учествује у пословима припреме и израде нацрта Одлуке о
буџету општине, доставља Упутство за припрему буџета индиректним корисницима,
припрема финансијске планове директних корисника; доставља обавештење
индиректним корисницима о одобреним апропријацијама у буџету и контролише
усаглашеност предлога финансијских планова са упутством и финансијских планова са
одобреним апропријацијама; стара се о благовременом подношењу захтева за промену
апропријација и коришћење текуће резерве и примени донетих решења руководиоца
одељења; прати приливе средстава на консолидованом рачуну трезора и захтева за
извршавање издатака, контролише извршење налога за плаћање са изводом Управе за
трезор; контролише и оверава захтеве за плаћање у смислу расположивости средстава
на апропријацији и веродостојне документације; прати извршење апропријација
корисника буџета и законитост преузетих обавеза корисника буџета; руководи и
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координира рад у рачуноводству и трезору и одговоран је за поштовање рокова за
књиговодство директних корисника, израђује финансијске извештаје у складу са
прописима који регулишу буџетско рачуноводство; одговоран је за законитост,
исправност и састављање исправа о пословној промени и другим пословним догађајима
који се односе на коришћење буџетских апропријација; учествује у припреми плана
јавних набавки; обавља и друге послове по налогу шефа одељења; у одсутности
замењује шефа одељења.
Мерила за разврставање радног места:
1) умерено висок ниво сложености послова - најчешће прецизно одређени, али
сложени послови у којима се примењују утврђене методе рада, поступци или стручне
технике;
2) умерено висок ниво самосталности у раду - самосталност у раду ограничена
је повременим надзором руководиоца и помоћи руководиоца кад решавање сложених
стручних проблема захтева додатно знање и искуство;
3) умерено висок ниво одговорности - одговорност за правилну примену
утврђених метода рада, поступака и стручних техника, што може да укључи
одговорност за руковођење;
4) умерено висок ниво учесталости пословне комуникације - контакти унутар
и изван органа, чија је сврха пружање савета и прикупљање или размена битних
информација;
5) компетентност - стечено високо образовање на студијама другог степена од
најмање 240 ЕСПБ бодова (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке
академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама
у трајању од најмање четири године и познавање метода рада, поступака и стручних
техника које се стиче радним искуством у струци од најмање три године, положен
државни стручни испит као и вештина да се при решавању сложених стручних
проблема стечена знања примене.
Стручна спрема: Стечено високо образовање из научне области економских
наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету.
Додатно знање/испити: положен државни стручни испит.
Радно искуство: Најмање три године радног искуства у струци.
Посебни услови: познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).
27. Ликвидатор
Звање: Виши референт
Број службеника: 1
Опис послова: Прима и заводи захтеве за плаћање са пратећом документацијом
и води евиденцију реализованих и враћених захтева; прима и заводи рачуне и ситуације
за плаћање; врши формалну и рачунску контролу докумената на основу којих се врши
плаћање и расположиво стање на апропријацијама; припрема захтеве, налоге и решења
за плаћање у апликативном софтверу и стара се да свих захтеви буду уредно
пот6писани од стране лица одговорног за преузету обавезу; врши пренос података из
ликвидатуре у финансијско књиговодство; комплетира изводе Управе за трезор и
документације на основу које је извршењно плаћњање и доставља документацију на
књижење; на захтев руководиоца одељења доставља преглед обавеза по примљеним
захтевима; води регистар измирења новчаних обавеза РИНО; одговоран је за
правилноконтирање и одређивање правилне природе расхода у складу са прописима
који регулишу буџетско рачуноводство; обавља и друге послове по налогу руководиоца
одељења и шефа рачуноводства.
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Мерила за разврставање радног места:
1) низак ниво сложености послова - претежно рутински послови, с бројним
међусобно повезаним различитим задацима, у којима се примењују једноставне и
прецизно утврђене методе рада и поступци;
2) средњи ниво самосталности у раду - самосталност у раду ограничена је
повременим надзором руководиоца Одељења и његовим општим упутствима;
3) низак ниво одговорности - одговорност за правилну примену утврђених
метода рада и поступака, што може да укључи одговорност за руковођење;
4) низак до средњег нивоа пословне комуникације - контакти углавном унутар
уже унутрашње јединице у којој је радно место, а повремено и с другим ужим
унутрашњим јединицама у органу, ако је потребно да се прикупе или размене
информације;
5) компетентност - средње образовање у четворогодишњем трајању и
познавање једноставних метода рада и поступака које је стечено радним искуством у
струци од најмање пет година, положен државни стручни испит као и вештина да се
стечена знања примене.
Стручна спрема: средње образовање у четворогодишњем трајању, економског
смера или гимназија.
Додатно знање/испити: положен државни стручни испит.
Радно искуство: најмање пет година радног искуства у струци.
Посебни услови: познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).
28. Књиговођа
Звање: Виши референт
Број службеника: 1
Опис послова: Ажурно и уредно води пословне књиге директних корисника;
уноси све пословне промене на финансијској и нефинансисјској имовини, обавезама,
капиталу, текућим расходима и издацима, приходима и примањима у законском року;
одговара за тачност унетих података; води помоћне књиге купаца, добављача, и
основних средстава; усклађује пословне књиге са помоћним књигама директних
корисника; врши затварање административних трансфера из буџета; закључује
пословне књиге у законском року, води књиговодство подрачуна (донације, боловања и
сл.); врши фактурисање по закљученим уговорима;обавља и друге послове по налогу
руководиоца одељења и шефа рачуноводства.
Мерила за разврставање радног места:
1) низак ниво сложености послова - претежно рутински послови, с бројним
међусобно повезаним различитим задацима, у којима се примењују једноставне и
прецизно утврђене методе рада и поступци;
2) средњи ниво самосталности у раду - самосталност у раду ограничена је
повременим надзором руководиоца Одељења и његовим општим упутствима;
3) низак ниво одговорности - одговорност за правилну примену утврђених
метода рада и поступака, што може да укључи одговорност за руковођење;
4) низак до средњег нивоа пословне комуникације - контакти углавном унутар
уже унутрашње јединице у којој је радно место, а повремено и с другим ужим
унутрашњим јединицама у органу, ако је потребно да се прикупе или размене
информације;
5) компетентност - средње образовање у четворогодишњем трајању и
познавање једноставних метода рада и поступака које је стечено радним искуством у
струци од најмање пет година, положен државни стручни испит као и вештина да се
стечена знања примене.
Стручна спрема: средње образовање у четворогодишњем трајању, економског
смера или гимназија.
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Додатно знање/испити: положен државни стручни испит.
Радно искуство: најмање пет година радног искуства у струци.
Посебни услови: познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).
29. Обрачунски радник
Звање: Виши референт
Број службеника: 1
Опис послова: Припрема и контролише документацију за обрачун зарада;
обрачунава зараде, накнаде и друга примања код директних корисника; саставља и
доставља статистичке извештаје и остале обрасце који се односе на зараде; води
евиденције одсуства са рада; евидентира и обрачунава путне налоге; издаје потврде
запосленима, постављеним и именованим лицима; саставља М4 образац; подноси
пореске пријаве; врши исплату свих накнада у готовом новцу и води благајничко
пословање директних корисника; води регистар запослених и доставља месечни
извештај Министарству финансија; обавља и друге послове по налогу руководиоца
одељења и шефа рачуноводства.
Мерила за разврставање радног места:
1) низак ниво сложености послова - претежно рутински послови, с бројним
међусобно повезаним различитим задацима, у којима се примењују једноставне и
прецизно утврђене методе рада и поступци;
2) средњи ниво самосталности у раду - самосталност у раду ограничена је
повременим надзором руководиоца Одсека и његовим општим упутствима;
3) низак ниво одговорности - одговорност за правилну примену утврђених
метода рада и поступака, што може да укључи одговорност за руковођење;
4) низак до средњег нивоа пословне комуникације - контакти углавном унутар
уже унутрашње јединице у којој је радно место, а повремено и с другим ужим
унутрашњим јединицама у органу, ако је потребно да се прикупе или размене
информације;
5) компетентност - средње образовање у четворогодишњем трајању и
познавање једноставних метода рада и поступака које је стечено радним искуством у
струци од најмање пет година, положен државни стручни испит као и вештина да се
стечена знања примене.
Стручна спрема: средње образовање у четворогодишњем трајању, економског
смера или гимназија.
Додатно знање/испити: положен државни стручни испит.
Радно искуство: најмање пет година радног искуства у струци.
Посебни услови: познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).
30. Руководилац Одсека за локалну пореску администрацију
Звање: саветник
Број службеника: 1
Опис послова: руководи, организује и планира рад Одсека, пружа стручна
упутства, координира и надзире рад запослених у Одсеку; координира и прати
извршавање послова из делокруга одсека у складу са прописима, прати остваривање
јавних прихода предлаже одговарајућа акта из области јавних прихода и пореских
прописа из оквира надлежности локалне самоуправе, организује припреме за
благовремено и законито извршавање послова утврђивања локалних јавних прихода,
организује и прати достављање решења о утврђивању локалних јавних прихода и
књижење задужења и уплата у пореском књиговодству за локалне јавне приходе,
организује и прати извршавање послова кан-целаријске и теренске пореске контроле
локалних јавних прихода, организује и прати израду свих извештаја у вези утврђивања
и контроле локалних јавних прихода, организује и учествује у изради планова редовне
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и принудне наплате локалних јавних прихода и прати њихово извршење.
Мерила за разврставање радног места:
1) висок ниво сложености послова - сложени послови у којима се стваралачки
или применом нових метода у раду битно утиче на остваривање циљева рада уже
унутрашње јединице у органу јединице локалне самоуправе;
2) висок ниво самосталности у раду - самосталност у раду и у одлучивању
ограничена је једино општим усмерењима и општим упутствима службеника на
положају;
3) висок ниво одговорности - одговорност за послове и одлуке којима се битно
утиче на остваривање циљева рада уже унутрашње јединице, што може да укључи
одговорност за руковођење;
4) редовна пословна комуникација на високом нивоу - контакти унутар и изван
органа, у којима је понекад потребно да се делотворно пренесу информације које служе
остваривању циљева рада уже унутрашње јединице;
5) компетентност - стечено високо образовање на студијама другог степена
(дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије,
специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године и детаљно познавање принципа, метода рада и најбољих
примера из праксе у некој области које се стиче радним искуством у струци од најмање
пет година, положен државни стручни испит као и вештина да се при решавању
сложених стручних проблема стечена знања стваралачки примене.
Стручна спрема: стечено високо образовање у области економских наука, на
основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским
студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету.
Додатно знање/испити: положен државни стручни испит.
Радно искуство: радно искуство у струци од најмање пет година
Посебни услови: познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).
31. Инспектор канцеларијске контроле
Звање: Саветник
Број службеника: 1
Опис послова: врши припрему годишњег плана контроле водећи рачуна о
ефикасности наплате; проверава законитост у раду и правилност испуњавања пореских
обавеза од стране пореских обвезника; проверава тачност, потпуност и усклађеност са
законом, односно другим прописом података исказаних у пореској пријави и другим
актима обвезника упоређивањем са подацима из пореског рачуноводства и других
службених евиденција које води локална пореска управа, нарочито проверавајући
математичку тачност, формалну исправност и потпуност пореске пријаве и других
достављених аката; доноси закључак којим налаже пореском обвезнику отклањање
грешке, односно допуну пријаве или другог акта; води поступак и утврђује решењима
пореске обавезе, као и обавезе по основу локалних јавних прихода које администрира
овај одсек. Саставља периодичне извештаје о извршењу послова из своје надлежности
и из надлежности одсека.
Мерила за разврставање радног места:
1) умерено висок ниво сложености послова - најчешће прецизно одређени, али
сложени послови у којима се примењују утврђене методе рада, поступци или стручне
технике;
2) умерено висок ниво самосталности у раду - самосталност у раду ограничена
је повременим надзором руководиоца и помоћи руководиоца кад решавање сложених
стручних проблема захтева додатно знање и искуство;
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3) умерено висок ниво одговорности - одговорност за правилну примену
утврђених метода рада, поступака и стручних техника, што може да укључи
одговорност за руковођење;
4) умерено висок ниво учесталости пословне комуникације - контакти унутар
и изван органа, чија је сврха пружање савета и прикупљање или размена битних
информација;
5) компетентност - стечено високо образовање на студијама другог степена
од најмање 240 ЕСПБ (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке
академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама
у трајању од најмање четири године и познавање метода рада, поступака и стручних
техника које се стиче радним искуством у струци од најмање три године, положен
државни стручни испит као и вештина да се при решавању сложених стручних
проблема стечена знања примене.
Стручна спрема: стечено високо образовање у области правних или
економских наука, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ,
мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на
факултету.
Додатно знање/испити: положен државни стручни испит.
Радно искуство: радно искуство у струци од најмање три године
Посебни услови: положен државни стручни испит, познавање рада на рачунару
(MS Office и интернет)
32. Инспектор теренске контроле
Звање: сарадник
Број службеника: 1
Опис послова: Порески сарадник у раду пореског инспектора проверава
законитост у раду и правилности у испуњавању пореских обавеза, врши контролу
обрачунавања и благовременост плаћања локалних јавних прихода у поступку теренске
контроле; извршава послове редовне и принудне наплате у складу са законом, саставља
периодичне извештаје о извршењу послова из своје надлежности и из надлежности
одсека, на основу налога за контролу врши теренску контролу у пословним
просторијама пореског обвезника или на другом месту у зависности од предмета
контроле; врши послове контроле законитости и правилности обрачунавања и
благовремености плаћања локалних јавних прихода; сачињава записник, разматра
примедбе на записник и сачињава допунски записник о котнроли.
Мерила за разврставање радног места:
1) средњи ниво сложености послова - мање сложени послови са ограниченим
бројем међусобно повезаних различитих задатака у којима се примењују утврђене
методе рада, поступци или стручне технике;
2) средњи ниво самосталности у раду - самосталност у раду ограничена је
повременим надзором руководиоца Одељења и његовим општим усмерењима и
општим упутствима за решавање сложенијих методолошких, процедуралних или
техничких проблема;
3) средњи ниво одговорности - одговорност за правилну примену утврђених
метода рада, поступака и стручних техника, што може да укључи одговорност за
руковођење;
4) средњи ниво пословне комуникације - контакти углавном унутар органа, а
повремено и изван органа ако је потребно да се прикупе или размене информације;
5) компетентност - стечено високо образовање на основним академским
студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама,
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односно на студијама у трајању до три године и познавање утврђених метода рада,
поступака или стручних техника које се стичу радним искуством у струци од најмање
три године, положен државни стручни испит и завршен приправнички стаж, као и
вештина да се стечена знања примене.
Стручна спрема: стечено високо образовање из научне, односно стручне
области у оквиру образовно-научног поља Друштвено хуманистичких наука или из
области економских наука, на основним академским студијама у обиму од најмање 180
ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три
године.
Додатно знање/испити: положен државни стручни испит.
Радно искуство: најмање три године радног искуства у струци.
Испити и захтевана додатна знања: познавање рада на рачунару (MS Office
пакет и интернет).
33. Пореско правни послови
Звање: самостални саветник
Број службеника: 1
Опис послова: Ради на припреми нацрта првостепених решења у пореском
поступку на основу којих се утврђује обавеза плаћања пореза на имовину за сваку
пореску календарску годину, и припрема нацрте решења за оне пореске приходе које
решењима утврђује Одсек за локалну пореску администрацију. Води првостепени
порескоправни поступак по правним лековима за све локалне јавне приходе које
администрира Одсек за локалну пореску администрацију, води првостепени пореско
управни поступак по изјављеним жалбама. Стара се о начину пружања информација и
правне помоћи у пореским стварима водећи рачуна да не дође до повреде члана закона
где је дефинисано једно од основних начела начело чување службе тајне у пореском
поступку. Пре утврђивања обавезе плаћања локалне комуналне таксе за истицање
назива фирме на пословном простору излази на лице места доноси записник о
чињеничном стању и сачињава службену фотографију о истакнутости назива фирме на
пословном простору. У складу са законском обавезом узима изјаве у пореском
поступку пре доношења првостепеног пореско управног акта и у поступку по
изјављеној жалби од пореских обвезника. По налогу другостепеног органа у вези
решавања по изјављеним жалбама излази на лице места ради утврђивања чињеница од
значаја за утврђивање обавезе плаћања пореза на имовину лица које не воде пословне
књиге. Саставља периодичне извештаје о вршењу послова из своје надлежности.
Мерила за разврставање радног места:
1) умерено висок ниво сложености послова - најчешће прецизно одређени, али
сложени послови у којима се примењују утврђене методе рада, поступци или стручне
технике;
2) умерено висок ниво самосталности у раду - самосталност у раду ограничена
је повременим надзором руководиоца и помоћи руководиоца кад решавање сложених
стручних проблема захтева додатно знање и искуство;
3) умерено висок ниво одговорности - одговорност за правилну примену
утврђених метода рада, поступака и стручних техника, што може да укључи
одговорност за руковођење;
4) умерено висок ниво учесталости пословне комуникације - контакти унутар
и изван органа, чија је сврха пружање савета и прикупљање или размена битних
информација;
5) компетентност - стечено високо образовање на студијама другог степена
(дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије,
специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године и познавање метода рада, поступака и стручних техника које се
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стиче радним искуством у струци од најмање три године, положен државни стручни
испит као и вештина да се при решавању сложених стручних проблема стечена знања
примене.
Стручна спрема: стечено високо образовање у области правних или
економских наука, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ,
мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на
факултету.
Додатно знање/испити: положен државни стручни испит.
Радно искуство: радно искуство у струци од најмање пет година.
Посебни услови: познавање рада на рачунару (MS Office и интернет)
34. Референт пореске евиденције
Звање: виши референт
Број службеника: 1
Опис послова: припрема, обрађује и уноси податке из пореских пријава за
локалне јавне приходе за које се решењем утврђује обавеза; даје обавештења пореским
обвезницима о стању њихове пореске обавезе; прима захтеве и издаје уверења о
подацима из пореског књиговодства
Мерила за разврставање радног места:
1) низак ниво сложености послова - претежно рутински послови, с бројним
међусобно повезаним различитим задацима, у којима се примењују једноставне и
прецизно утврђене методе рада и поступци;
2) средњи ниво самосталности у раду - самосталност у раду ограничена је
повременим надзором руководиоца Одељења и његовим општим упутствима;
3) низак ниво одговорности - одговорност за правилну примену утврђених
метода рада и поступака, што може да укључи одговорност за руковођење;
4) низак до средњег нивоа пословне комуникације - контакти углавном унутар
уже унутрашње јединице у којој је радно место, а повремено и с другим ужим
унутрашњим јединицама у органу, ако је потребно да се прикупе или размене
информације;
5) компетентност - средње образовање у четворогодишњем трајању и
познавање једноставних метода рада и поступака које је стечено радним искуством у
струци од најмање пет година, положен државни стручни испит као и вештина да се
стечена знања примене.
Стручна спрема: средње образовање у четворогодишњем трајању, економског
смера или гимназија.
Додатно знање/испити: положен државни стручни испит.
Радно искуство: најмање пет година радног искуства у струци.
Посебни услови: познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).
35. Службеник за јавне набавке
Звање: самостални саветник
Број службеника: 1
Опис послова: Обавља послове јавних набавки за потребе директних корисника
буџета а по потреби и за предузећа чији је оснивач општина Љубовија. Спроводи
процедуре у вези припреме плана јавних набавки и непосредно ради на изради
Припрема план јавних набавки, одлуке о покретању поступка јавних набавки и
спроводи поступак од пријема понуда до објављивања обавештења о додели уговора о
јавној набавци, припрема предлог и стара се о закључењу уговора са најповољнијим
понуђачем, води посебну евиденцију о закљученим уговорима јавних набавки,
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доставља извештај надлежном Министарству, прати спровођење набавке по
закљученом уговору. Прати прописе из ових области и одговара за њихову
благовремену и правилну примену. Саставља периодичне извештаје о извршењу
послова из своје надлежности и из надлежности одсека. Обавља и друге послове по
налогу руководиоца групе послова, шефа Одсека и начелника Општинске управе.
Мерила за разврставање радног места:
1) висок ниво сложености послова - сложени послови у којима се стваралачки
или применом нових метода у раду битно утиче на остваривање циљева рада уже
унутрашње јединице у органу јединице локалне самоуправе;
2)висок ниво самосталности у раду - самосталност у раду и у одлучивању
ограничена је једино општим усмерењима и општим упутствима службеника на
положају;
3)висок ниво одговорности - одговорност за послове и одлуке којима се битно
утиче на остваривање циљева рада уже унутрашње јединице, што може да укључи
одговорност за руковођење;
4)редовна пословна комуникација на високом нивоу - контакти унутар и изван
органа, у којима је понекад потребно да се делотворно пренесу информације које служе
остваривању циљева рада уже унутрашње јединице;
5)компетентност - стечено високо образовање на студијама другог степена од
најмање 240 ЕСПБ (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске
студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању
од најмање четири године и детаљно познавање принципа, метода рада и најбољих
примера из праксе које се стиче радним искуством у струци од најмање пет година,
положен државни стручни испит као и вештина да се при решавању сложених стручних
проблема стечена знања стваралачки примене.
Стручна спрема: стечено високо образовање из научне, односно стручне
области у оквиру образовно-научног поља Друштвено хуманистичких наука или из
научне области економске и правне науке на основним академским студијама у обиму
од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним
студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету.
Додатно знање/испити: положен државни стручни испит, положен стручни
испит за службеника за јавне набавке.
Радно искуство: радно искуство у струци од најмање пет година.
Посебни услови: познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).
36. Сарадник на пословима јавних набавки
Звање: саветник
Број службеника: 1
Опис послова: Врши припрему документације за спровођење јавних набавки за
потребе директних корисника буџета а по потреби и за предузећа чији је оснивач
општина Љубовија. Службенику за јавне набавке помаже у провођењу процедура у вези
припреме плана јавних набавки. Припрема одлуке о покретању поступка јавних
набавки и пратећу документацију. Прати прописе из области битних за провођење
јавних набавки. Прати евиденцију јавних набавки и у сарадњи са рачуноводствено
финансијском службом стара се да корисници јавних набавки буду благовремено
обавештени о истицању периода трајања јавне набавке односно да су средства
предвиђена за јавну набавку при крају. Обавља и друге послове по налогу шефа
oдељења и начелника Општинске управе.
Мерила за разврставање радног места:
1) висок ниво сложености послова - сложени послови у којима се стваралачки
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или применом нових метода у раду битно утиче на остваривање циљева рада уже
унутрашње јединице у органу јединице локалне самоуправе;
2)висок ниво самосталности у раду - самосталност у раду и у одлучивању
ограничена је једино општим усмерењима и општим упутствима службеника на
положају;
3)висок ниво одговорности - одговорност за послове и одлуке којима се битно
утиче на остваривање циљева рада уже унутрашње јединице, што може да укључи
одговорност за руковођење;
4)редовна пословна комуникација на високом нивоу - контакти унутар и изван
органа, у којима је понекад потребно да се делотворно пренесу информације које служе
остваривању циљева рада уже унутрашње јединице;
5)компетентност - стечено високо образовање на студијама другог степена од
најмање 240 ЕСПБ (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске
студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању
од најмање четири године и детаљно познавање принципа, метода рада и најбољих
примера из праксе које се стиче радним искуством у струци од најмање пет година,
положен државни стручни испит као и вештина да се при решавању сложених стручних
проблема стечена знања стваралачки примене.
Стручна спрема: стечено високо образовање из научне, односно стручне
области у оквиру образовно-научног поља Техничких наука,
Друштвено
хуманистичких наука или из научне области економске и правне науке на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету.
Додатно знање/испити: положен државни стручни испит.
Радно искуство: радно искуство у струци од најмање пет година
Посебни услови: познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет)
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ, УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНСКЕ, ИНСПЕКЦИЈСКЕ,
КОМУНАЛНЕ, СТАМБЕНЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
37. Руководилац Одељења
Звање: самостални саветник
Број службеника: 1
Опис послова: Руководи радом Одељења, организује, обједињава и
усмерава рад организационих делова Одељења. Стара се о правилној примени
Закона других прописа из надлежности Одељења. Одговоран је за благовремено,
законито и ефикасно обављање послова из делокруга рада Одељења. Распоређује
послове унутар организационе јединице односно непосредним извршиоцима,
пружа потребну стручну помоћ запосленима у Одељењу.
Обавља и друге послове који су регулисани законом, уредбама и одлукама из
делокруга рада Одељења. Обавља најсложеније планско-аналитичке и стручнооперативне послове из области привреде, пољопривреде, и других делатности
којима се одељење бави, даје предлоге за унапређење обављања послова из тих
области. Прати реализацију програма рада јавних предузећа чији је оснивач општина
Љубовија и даје сагласност на извештаје о реализацији које подносе јавна предузећа.
Нарочито припрема извештаје и анализе из области пословања јавних предузећа
чији је оснивач општина (послови контроле цена, исплата зарада, праћење
реализације
програма
пословања
и
извештавање
надлежних
министарстава), прати цене и даје мишљења по захтевима за повећање цена из
надлежности органа општине, планира мере за остваривање функција општине у овој
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области, даје упутства за рад непосредним извршиоцима; израђује планове и
програме и обједињује планове и програме свих делатности у оквиру програма
развоја општине и прати реализацију истих. Даје предлоге за унапређење рада
организационих делова одељења.обавља послове везане за решавање у првостепеном
управном поступку о обавези плаћања и висини накнаде за промену намене обрадивог
пољопривредног земљишта, стара се о развоју и унапређењу пољопривреде, израђује
програм заштите и унапређења пољопривредног земљишта стара се о повећању
енергетске ефикасности и унапређења квалитета животне средине у производњи,
конверзији, преносу, односно транспорту, дистрибуцији и потрошњи енергије, врши
послове енергетског менаџера: праћење и контрола комуналне делатности јавне
расвете; подстицање примене домаћих извора енергије; праћење пројеката чији је циљ
повећање енергетске ефикасности и коришћења обновљивих извора енергије,
прикупља, прати и анализира податке који се односе на набавку, трансформацију и
потрошњу енергије у јавним комуналним предузећима, јавним зградама, осталим
системима који спадају у објекте јавне потрошње, као и у осталим објектима на страни
потрошње енергије; израђује енергетски биланс општине; израда периодичних
извештаја о стању општине у области енергетике; учешће у изради енергетског плана
општине; идентификује могућности коришћења обновљивих извора енергије на
територији општине, а посебно у јавним комуналним предузећима, јавним зградама и
осталим системима који спадају у објекте јавне потрошње; идентификује и предлаже
мере рационалног коришћења енергије у јавним комуналним предузећима, јавним
зградама и осталим системима који спадају у објекте јавне потрошње; припрема и
прати реализацију пројеката за уштеду енергије или коришћење обновљивих извора
енергије, усавршава се у области енергетског менаџмента и енергетског планирања на
општинском нивоу кроз домаће и међународне семинаре.
Учествује у изради нормативних аката из области деловања Одељења и
врши и друге стручне послове за потребе Скупштине општине, председника
Општине и Општинског већа.
За свој рад и рад Одељења одговара начелнику Општинске управе.
Мерила за разврставање радног места:
1)висок ниво сложености послова-сложени послови у којима се
стваралачки или применом нових метода у раду битно утиче на остваривање
циљева рада уже унутрашње јединице у органу јединице локалне самоуправе;
2) висок ниво самосталности у раду -самосталност у раду и у одлучивању
ограничена је једино општим усмерењима и општим упутствима начелника
општинске управе;
3) висок ниво одговорности -одговорност за послове и одлуке којима се
битно утиче на остваривање циљева рада уже унутрашње јединице, што може
да укључи одговорност за руковођење;
4) редовна пословна комуникација на високом нивоу -контакти унутар и
изван органа, у којима је понекад потребно да се делотворно пренесу
информације које служе остваривању циљева рада уже унутрашње јединице;
5) компетентност -стечено високо образовање на студијама другог степена
од најмање 240 ЕСПБ бодова (дипломске академске студије - мастер,
специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије),
односно на основним студијама у трајању од најмање четири године и
детаљно познавање принципа, метода рада и најбољих примера из праксе у некој
области које се стиче радним искуством у струци од најмање пет година,
положен државни стручни испит као и вештина да се при решавању сложених
стручних проблема стечена знања стваралачки примене.
Стручна спрема: Стечено високо образовање из научне области правних и
економских наукана студијама другог степена у обиму од најмање 240 ЕСПБ
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бодова (мастер академске студије, специјалистичке академске студије,
специјалистичке струковне студије), односно на студијама које су законом
изједначене са тим студијама у погледу права која из њих произлазе, положен
државни стручни испит.
Додатно знање/испити: положен државни стручни испит.
Радно искуство: радно искуство у струци најмање пет година.
Посебни услови: познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).
38. Руководилац одсека за локални економски развој и инвестиције
Звање: саветник
Број службеника: 1
Опис послова: Руководи, организује и планира рад Одсека, непосредно
извршава стручне послове у унапређењу локалног економског развоја; припрема
предлоге и одлуке за Скупштину општине из делокруга рада одсека; предлаже
подстицајне мере за унапређење локалног економског развоја; даје мишљење на акте
којима се утиче на политику привлачења инвестиција и унапређења привредног
развоја; координира процесом стратешког планирања економског развоја; учествује у
спровођењу споразума о сарадњи са општинама са којима је успостављена сарадња
(братимљење) скупштинским одлукама;припрема трогодишње радне планове (акциони
план) за Одсек за локални економски развој; прати законе и подзаконска акта у области
економског развоја; прати привредни развој, учествује у изради извештаја и анализа са
циљем подстицаја привредног развоја; остварује сарадњу са организационим
јединицама општинске управе, надлежним установама и институцијама на
општинском, регионалном и републичком нивоу да би се усаглашеним мерама
остварио бржи привредни развој општине; подстиче и припрема пројекте у области
локалног економског развоја; учествује у изради апликација за прикупљање
финансијских средстава из различитих домаћих и страних извора (донатори,
министарства, спонзори и др.); обавља најсложеније послове и задатке из делокруга
рада Одсека, стара се о законитом, благовременом и квалитетном обављању послова и
задатака; даје упутства извршиоцима за обављање послова; организује послове на
праћењу реализације стратегије економског развоја општине и учествује у праћењу и
реализацији пројеката из области локалног економског развоја; успоставља контакте и
стара се о привлачењу нових инвеститора у општини; предлаже и даје мишљења о
потребним мерама за ефикасан и успешан развој и активности из области локалног
економског развоја; доставља писану иницијативу са свим битним елементима за
израду нацрта предложеног акта начлнику Општинске управе; прати прописе из
надлежности Одељења, даје мишљења у вези са истима и указује на промене прописа
из надлежности Одељења; остварује сарадњу и контакте са ресорним министарствима и
надлежним покрајинским органима управе који су поверили одређене послове из
области привреде и локалног економског развоја општини у надлежност; ажурира
профил заједнице, вебсајт и базу података који се односе на локалну привреду;
дефинише форму и саставља извештаје о свом раду и раду Одсека, као и анализу
остварених резултата и достављање истих Начелнику Оптшинске управе и
Председнику општине.
Мерила за разврставање радног места:
1) висок ниво сложености послова - сложени послови у којима се стваралачки
или применом нових метода у раду битно утиче на остваривање циљева рада уже
унутрашње јединице у органу јединице локалне самоуправе;
2) висок ниво самосталности у раду - самосталност у раду и у одлучивању
ограничена је једино општим усмерењима и општим упутствима службеника на
положају;
3) висок ниво одговорности - одговорност за послове и одлуке којима се битно
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утиче на остваривање циљева рада уже унутрашње јединице, што може да укључи
одговорност за руковођење;
4) редовна пословна комуникација на високом нивоу - контакти унутар и изван
органа, у којима је понекад потребно да се делотворно пренесу информације које служе
остваривању циљева рада уже унутрашње јединице;
5) компетентност - стечено високо образовање на студијама другог степена
од најмање 240 ЕСПБ бодова (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке
академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама
у трајању од најмање четири године и детаљно познавање принципа, метода рада и
најбољих примера из праксе у области које се стиче радним искуством у струци од
најмање пет година, положен државни стручни испит као и вештина да се при
решавању сложених стручних проблема стечена знања стваралачки примене.
Стручна спрема: стечено високо образовање из научне, односно стручне
области у оквиру образовно-научног поља Друштвено хуманистичких наука или из
области економске и правне науке на основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним
студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету.
Додатно знање/испити: положен државни стручни испит.
Радно искуство: радно искуство у струци од најмање 5 година
Посебни услови: познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).
39. Координатор локалног економског развоја
Звање: саветник
Број службеника: 2
Опис послова: Учествује у изради стратешко развојних, општих и појединачних
аката од значаја за локални економски развој; успоставља контакт и сарадњу са
субјектима од значаја за привреду на локалном нивоу; припрема базу података о
локалним привредницима; учествује у изради општих и појединачних аката од значаја
за локалну привреду; припрема предлоге подстицајних мера за развој привреде;
учествује у спровођењу споразума о сарадњи са општинама са којима је успостављена
сарадња (братимљење) скупштинским одлукама; припрема и реализује пројекте развоја
људских ресурса у складу са потребама привреде (учествује у успостављању тренинг
центра, организује различите тренинге и обуке, успоставља сарадњу са школама
ифакултетима); успоставља сарадњу и пружа стручну помоћ локалним привредницима;
ажурира профил заједнице, вебсајт и базу података који се односе на локалну привреду.
Прати законе и подзаконска акта у области економског развоја; Пружа
административно-техничку помоћ општинским радним телима задуженим за локални
економски развој; Подстиче и припрема пројекте у области локалног економског
развоја; Учествује у изради апликација за прикупљање финансијских средстава из
различитих домаћих и страних извора (донатори, министарства, спонзори и др.);
Учествује у припреми сајмова и бизнис форума; Учествује у припреми локација за
инвеститоре; управља пројектним циклусом пројеката у области локалног економског
развоја од доношења Одлуке за почетак реализације до коначног извештаја; прати
извршење пројекта у свим његовим фазама; извештава надлежне органе и друге актере
који учествују у суфинансирању пројекта; прати прописе из области економског
развоја;
Мерила за разврставање радног места:
1) умерено висок ниво сложености послова - најчешће прецизно одређени, али
сложени послови у којима се примењују утврђене методе рада, поступци или стручне
технике;
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2) умерено висок ниво самосталности у раду - самосталност у раду ограничена
је повременим надзором руководиоца и помоћи руководиоца кад решавање сложених
стручних проблема захтева додатно знање и искуство;
3) умерено висок ниво одговорности - одговорност за правилну примену
утврђених метода рада, поступака и стручних техника, што може да укључи
одговорност за руковођење;
4) умерено висок ниво учесталости пословне комуникације - контакти унутар
и изван органа, чија је сврха пружање савета и прикупљање или размена битних
информација;
5) компетентност - стечено високо образовање на студијама другог степена
(дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије,
специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године и познавање метода рада, поступака и стручних техника које се
стиче радним искуством у струци од најмање три године, положен државни стручни
испит као и вештина да се при решавању сложених стручних проблема стечена знања
примене.
Стручна спрема: стечено високо образовање из научне, односно стручне
области у оквиру образовно-научног поља Друштвено хуманистичких наука или из
научне области
економске и правне науке, на основним академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама,
односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету.
Додатно знање/испити: положен државни стручни испит.
Радно искуство: најмање три године радног искуства у струци.
Посебни услови: познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).
40. Послови вођења јавних инвестиција
Звање: саветник
Број службеника: 1
Опис послова: Анализира, прикупља и обрађује информације и податке
потребне за припрему и реализацију Плана капиталних улагања општине, учествује у
изради планова и програма економског развоја; учествује у изради општих и
појединачних аката од значаја за потенцијалне инвеститоре; припрема предлоге
подстицајних мера за инвеститоре; учествује у припреми локација за инвеститоре;
подстиче и припрема пројекте у области локалног економског развоја; учествује у
изради апликација за прикупљање финансијских средстава из различитих домаћих и
страних извора (донатори, министарства, спонзори и др.); управља пројектним
циклусом пројеката у области локалног економског развоја од доношења Одлуке за
почетак реализације до коначног извештаја; прати извршење пројекта у свим његовим
фазама; прати уговорне обавезе; извештава надлежне органе и друге актере који
учествују у суфинансирању пројекта; ажурира профил заједнице, вебсајт и базу
података који се односе на локалну привреду; припрема предлоге подстицајних мера за
инвеститоре; учествује у припреми локација за инвеститоре; подстиче и припрема
пројекте у области локалног економског развоја; учествује у изради апликација за
прикупљање финансијских средстава из различитих домаћих и страних извора
(донатори, министарства, спонзори и др.); управља пројектним циклусом
инфраструктурних и других пројекатау области локалног економског развоја од
доношења Одлуке за почетак реализације до коначног извештаја; код
инфраструктурних пројеката, присуствује техничком пријему; организује и учествује у
предаји објекта на управљање; прати извршење пројекта у свим његовим фазама; прати
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уговорне обавезе; извештава надлежне органе и друге актере који учествују у
суфинансирању пројекта; непосредно комуницира са надлежном организационом
јединицом за планирање и изградњу у поступцима добијања грађевинске дозволе и
израде пројеката за објекте (инфраструктуре и др.) од значаја за општину Љубовија, као
и са другим имаоцима јавних овлашћења, одговоран је за тачност, исправност и
валидност аката који су предмет издавања дозвола предвиђених законом, ажурира
профил заједнице, вебсајт и базу података који се односе на локалну привреду.
Мерила за разврставање радног места:
1) умерено висок ниво сложености послова - најчешће прецизно одређени, али
сложени послови у којима се примењују утврђене методе рада, поступци или стручне
технике;
2) умерено висок ниво самосталности у раду - самосталност у раду ограничена
је повременим надзором руководиоца и помоћи руководиоца кад решавање сложених
стручних проблема захтева додатно знање и искуство;
3) умерено висок ниво одговорности - одговорност за правилну примену
утврђених метода рада, поступака и стручних техника, што може да укључи
одговорност за руковођење;
4) умерено висок ниво учесталости пословне комуникације - контакти унутар
и изван органа, чија је сврха пружање савета и прикупљање или размена битних
информација;
5) компетентност - стечено високо образовање на студијама другог степена
(дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије,
специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године и познавање метода рада, поступака и стручних техника које се
стиче радним искуством у струци од најмање три године, положен државни стручни
испит као и вештина да се при решавању сложених стручних проблема стечена знања
примене.
Стручна спрема: стечено високо образовање из научне, односно стручне
области у оквиру образовно-научног поља Техничко-технолошке науке у области
архитектуре, грађевинско инжењерство, машинско инжењерство; Друштвено
хуманистичких наука или из научне области економске и правне науке на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету.
Радно искуство: најмање 3 година радног искуства у
струци.
Посебни услови: положен државни стручни испит, познавање рада на рачунару
(MS Office пакет и интернет).
41. Управно-правни и планско – аналитички послови у области
пољопривреде и водопривреде
Звање: Саветник
Број службеника :1
Опис послова: Обавља послове у области пољопривреде и водопривреде
учествује у изради одлука, решења, уверења и других аката везаних за послове из
наведених области.
Припрема програме унапређивања и развоја пољопривреде, заштите, коришћења
и уређења пољопривредног земљишта, давања у закуп пољопривредног земљишта у
државној, односно јавној својини, комасације и противградне заштите. Прати рад
противградне заштите и предлаже мере за њено унапређивање, учествује у изради
процене штета од елементарних непогода.
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У области водопривреде врши израду планских докумената заштите од поплава,
ерозије и елементарних и других већих непогода и води евиденције тзв. Водне књиге.
У области руралног развоја обавља послове који се односе на припрему
програма и анализе руралног развоја, прати и проучава стање и кретање развоја у овој
области, обавља послове везане за израду аналитичких материјала из ове области,
израђује разне врсте извештаја, информација, анализа и прикупља и обрађује податке
из ове области за потребе органа Општине, организује и врши стручно упознавање
пољопривредника и задругара, задруга и др. са прописима и проблемима из ове
области. Прати стање организованости задругарства и пружа стручну помоћ задругама.
Обавља и друге послове по налогу руководиоца Одељења и начелника
Општинске
управе. За свој рад одговара руководиоцу Одељења и начелнику Општинске управе.
Мерила за разврставање радног места:
1) умерено висок ниво сложености послова - најчешће прецизно одређени, али
сложени послови у којима се примењују утврђене методе рада, поступци или стручне
технике;
2) умерено висок ниво самосталности у раду - самосталност у раду
ограничена је повременим надзором руководиоца и помоћи руководиоца кад
решавање сложених стручних проблема захтева додатно знање и искуство;
3) умерено висок ниво одговорности - одговорност за правилну примену
утврђених метода рада, поступака и стручних техника, што може да укључи
одговорност за руковођење;
4) умерено висок ниво учесталости пословне комуникације - контакти
унутар и изван органа, чија је сврха пружање савета и прикупљање или размена битних
информација;
5) компетентност - стечено високо образовање на студијама другог
степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије,
специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године и познавање метода рада, поступака и стручних техника које
се стиче радним искуством у струци од најмање три године, положен државни
стручни испит као и вештина да се при решавању сложених стручних проблема
стечена знања примене.
Стручна спрема: стечено високо образовање на студијама другог
степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије,
специјалистичке струковне студије пољопривредне или економске), односно на
основним студијама у трајању од најмање четири године и познавање метода рада,
поступака и стручних техника које се стиче радним искуством у струци од најмање
три године, положен државни стручни испит као и вештина да се при решавању
сложених стручних проблема стечена знања примене.
Додатно знање/испити: положен државни стручни испит.
Радно искуство: најмање три године радног искуства у струци.
Посебни услови: познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).
42. Послови у области пољопривреде и руралног развоја
Звање: Саветник
Број службеника: 1
Опис послова: Прати и анализира кретања у области пољопривреде и развоја
села и израђује потребне извештаје, анализе, програме, информације и нацрте општих и
посебних аката, учествује у припреми програма за спровођење развоја пољопривреде и
политике руралног развоја, израђује и прати спровођење развојних пројеката у области
руралног и пољопривредног развоја, учествује у раду комисије за утврђивање штете од
елементарних непогода, комисије за давање у закуп државног пољопривредног
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земљишта, учествује у активностима у вези са сузбијањем биљних штеточина и болести
ширих размера, остварује сарадњу са министарствима надлежним за област
пољопривреде и другим релевантним организацијама и стара се о благовременом
информисању пољопривредних произвођача о питањима од значаја за ову област.
Прати стање, прикупља податке и израђује анализе у области туризма, трговине,
угоститељства и занатства, води регистар смештаја домаће радиности на триторији
општине и израђује решења у вези са категоризацијом смештајних капацитета и
угоститељско туристичких објеката, обавља послове у вези са унапређењем и
промоцијом старих заната и делатности сличних занатским.
Мерила за разврставање радног места:
1) умерено висок ниво сложености послова - најчешће прецизно одређени, али
сложени послови у којима се примењују утврђене методе рада, поступци или стручне
технике;
2) умерено висок ниво самосталности у раду - самосталност у раду
ограничена је повременим надзором руководиоца и помоћи руководиоца кад
решавање сложених стручних проблема захтева додатно знање и искуство;
3) умерено висок ниво одговорности - одговорност за правилну примену
утврђених метода рада, поступака и стручних техника, што може да укључи
одговорност за руковођење;
4) умерено висок ниво учесталости пословне комуникације - контакти
унутар и изван органа, чија је сврха пружање савета и прикупљање или размена битних
информација;
5) компетентност - стечено високо образовање на студијама другог
степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије,
специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године и познавање метода рада, поступака и стручних техника које
се стиче радним искуством у струци од најмање три године, положен државни
стручни испит као и вештина да се при решавању сложених стручних проблема
стечена знања примене.
Стручна спрема: Стечено високо образовање у области природних или
пољопривредних наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од
4 године или специјалистичким студијама на факултету и познавање метода рада,
поступака и стручних техника које се стичу у раду, и поседовање вештина да се стечена
знања примене.
Додатно знање/испити: положен државни стручни испит.
Радно искуство: најмање три године радног искуства у струци.
Посебни услови: познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).
43. Шеф Одсека за урбанизам
Звање: саветник
Број службеника : 1
Опис послова: Непосредно организује рад и врши друге руководеће послове
у Одсеку, обезбеђује благовремено извршавање послова и задатака у Одсеку,
брине о равномерној упослености запослених и распоређивању послова и задатака
у Одсеку, који се односе на непосредно организовање рада, израђује извештаје,
анализе и информације из области које су у делокругу рада Одсека, стара се о
правилној примени прописа из области послова Одсека. Обезбеђује благовремено,
законито и правилно вршење послова из делокруга рада Одсека.
Обавља
управно-правне
послове
из
области
урбанизма,
грађевинарства,односно послове обједињене процедуре и озакоњења објеката. У
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координацији са осталим надлежним Одељењима прати спровођење Програма
предузећа које се бави пословима урбанизма, уређењем грађевинског земљишта,
комуналним делатностима и др.
Стара се о законитости предлога појединачних и других аката као и доставе
података од стране предузећа из предметне области. Израђује решења, уверења и
друга акта везана за управни поступак из напред наведених области. Израђује
анализе, извештаје и обрађује захтеве из наведених области. Прати прописе из
области планирања и уређења простора. Обавља послове из области просторног
планирања, односно послове носиоца израде планских докумената, почев од
припреме одлуке о изради до доношења планских докумената. Обавља послове везане
за израду нацрта одлука о приступању израде и
доношења просторних и
урбанистичких планова. Прикупља претходне услове јавних предузећа, установа,
организација неопходних за израду урбанистичких и просторних планова.
Организује јавни увид и стручну расправу о нацрту урбанистичких и просторних
планова. Организује рад Комисије за планове општине Љубовија, припрема
материјал, прати седнице, сачињава записнике. Сарађује са обрађивачима израде
просторних и урбанистичких планова.
Прати промене стања у простору и евидентира потребу доношења
урбанистичких планова, евентуалну измену постојећих. Прати реализацију,
спровођење урбанистичких планова и предлаже доношење аката и предузимање
мера у тој области. Води евиденцију важећих урбанистичких и просторних планова.
Врши контролу усклађености урбанистичко - техниких докумената са важећим
планским документом, ради потврђивања и то: урбанистичког пројекта,
пројекта парцелације
и
препарцелације.
Организује
јавне
презентације
урбанистичких пројеката.
Врши стручно-техничке послове из области урбанизма и на захтев странака
израђује: изводе из урбанистичких и просторних планова, обавештења о
могућностима и ограничењима простора. Утврђује испуњеност услова за
легализацију бесправно изграђених објеката. Омогућује заинтересованим странкама
увид у постојећу планску документацију.
Врши послове из области обједињене процедуре и то:
- послове издавања грађевинских дозвола (проверава испуњеност формалних
услова за поступање по захтеву;прибавља услове за пројектовање односно
прикључење објеката на инфраструктурну мрежу, исправе и друга документа од
имаоца јавних овлашћења; врши контролу усклађености података наведених у
изводу из пројекта са издатим локацијским условима; цени испуњеност
имовинско-правних услова за издавање грађевинске дозволе; израђује грађевинску
дозволу; израђује измену решења о грађевинској дозволи);
- израђује решења којим се одобрава извођење радова из члана 145. Закона о
планирању и изградњи
- послове издавања употребне дозволе и уписа права својине на
изграђеном објекту (проверава испуњеност формалних услова за поступање по
захтеву; проверава и цени адекватност средстава обезбеђења плаћања доприноса
за уређење грађевинског земљишта; потврђује пријаву радова; потврђује изјаву о
завршетку темеља; обавештава грађевинску инспекцију о поднетој пријави
радова, о поднетој изјави о завршетку израде темеља, о поднетој изјави о
завршетку израде објекта у конструктивном смислу; упућује захтев имаоцима
јавних овлашћења да изврше прикључење објеката на инфраструктуру; израђује
решење о употребној дозволи; доставља употребну дозволу органу надлежном за
послове државног премера и катастра ради уписа права својине;)
Стара се да се обједињена процедура спроводи у законом прописаном року и
одговоран је за ефикасно спровођење обједињене процедуре.
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По захтеву странке израђује решења којим се одобрава рушење објеката,
који услед дотрајалости и већег оштећења представљају опасност за живот и
здравље људи, за суседне објекте и безбедност саобраћаја, као и решења којим се
одобрава постављање монтажних објеката. Води првостепени управни поступак.
Израђује решења у поступку легализације-озакоњења објеката и сва друга
акта из наведених области у складу са законом. Врши проверу техничке
документације пре издавања одобрења и дозвола. Води евиденцију о издатим
одобрењима и дозволама за градњу и употребу објеката и осталу евиденцију у
складу са Законом којим се регулише изградња објеката. Врши послове из области
комунално стамбене делатности и то израђује решења: о заузећу јавних површина,
раскопавању улица и јавних површина, сечи дрвећа и украсног шибља на јавним
површинама.
Остварује сарадњу са скупштинама станара, спроводи поступак исељења
бесправно усељених лица у станове и заједничке просторије у стамбеним зградама,
прати цене стамбено-комуналних услуга, стамбену изградњу и врши и друге
послове државне управе у стамбеној области, које су поверене Општинској управи.
Обавља управне и стручне послове спровођења административног извршења
решења. Прикупља сагласности по службеној дужности.
Учествује у изради нормативних аката из наведених области и врши и друге
стручне послове за потребе Скупштине општине, председника општине и Општинског
већа.
Обавља и друге послове у складу са законом и другим прописима.
За свој рад одговара руководиоцу Одељења и начелнику Општинске управе.
Мерила за разврставање радног места:
1) висок ниво сложености послова -сложени послови у којима се
стваралачки или применом нових метода у раду битно утиче на остваривање
циљева рада уже унутрашње јединице у органу јединице локалне самоуправе;
2) висок ниво самосталности у раду -самосталност у раду и у одлучивању
ограничена је једино општим усмерењима и општим упутствима руководиоца
Одељења;
3) висок ниво одговорности -одговорност за послове и одлуке којима се битно
утиче на остваривање циљева рада уже унутрашње јединице, што може да
укључи одговорност за руковођење;
4) редовна пословна комуникација на високом нивоу -контакти унутар и изван
органа, у којима је понекад потребно да се делотворно пренесу информације које
служе остваривању циљева рада уже унутрашње јединице;
5) компетентност -стечено високо образовање на студијама другог степена
(дипломске академске студије -мастер, специјалистичке академске студије,
специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године и детаљно познавање принципа, метода рада и најбољих
примера из праксе у некој области које се стиче радним искуством у струци од
најмање пет година, положен државни стручни испит, као и вештина да се при
решавању сложених стручних проблема стечена знања стваралачки примене.
Стручна спрема: Стечено високо образовање из научне области правних,
грађевинских или архитектонских наука на студијама другог степена у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова (мастер академске студије, специјалистичке академске
студије, специјалистичке струковне студије), односно на студијама које су законом
изједначене са тим студијама у погледу права која из њих произлазе.
Додатно знање/испити: положен државни стручни испит.
Радно искуство: најмање пет година радног искуства у струци.
Посебни услови: познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).
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44. Обједињена процедура - Послови контроле техничке документације
Звање: сарадник
Број службеника: 1
Опис послова: проверава испуњеност формалних услова за поступање по
захтеву за издавање локацијских услова, грађевинске дозволе, привремене грађевинске
дозволе, решења о одобрењу извођења радова, употребне дозволе, пријаве радова,
пријаве завршетка објекта у конструктивном смислу, пријаве завршетка израде темеља,
вршење контроле усклађености података наведених у изводу из пројекта за грађевинску
дозволу са издатим локацијским условима; контролише усклађеност идејног решења са
законом, правилницима и планским документом; врши контролу усклађености идејног
пројекта са законом, правилником, планским документом и локацијским условима
уколико су издати; израђује нацрте локацијских услова, контролише поднету
документацију уз захтев за измену решења о грађевинској дозволи и измену
локацијских услова; контролише техничке документације поднете уз захтев за издавање
привремене грађевинске дозволе; учетвује у изради анализа, информација и извештаја
из свог делокруга рада; прибавља препис листа непокретности и копије плана од
надлежне службе РГЗ, услове за пројектовање и прикључење од имаоца јавних
овлашћења, податке о висини доприноса за уређење грађевинског земљишта и
неопходну документацију по службеној дужности; контролише усклађеност изграђених
темеља са издатом грађевинском дозволом, издаје потврде о пријему изјаве о
завршетку израде темеља, прибавља податке о висини доприноса за уређење
грађевинског земљишта; остварује сарадњу са јавним предузећима и другим имаоцима
јавних овлашћења; контролише Идејно решење код потврђивања Урбанистичког
пројекта, идентификације катастарских парцела и обухвата граница истих на основу
података из катастарских и других планова; учествује у поступку потврђивања
урбанистичких пројеката; контролише усклађеност са законом, планом и подзаконским
актима и потврђује пројекте парцелације и препарцелације; издаје уверење да се
катастарска парцела налази или не налази у границама грађевинског реона.
Мерила за разврставање радног места:
1) умерено висок ниво сложености послова - најчешће прецизно одређени,
али сложени послови у којима се примењују утврђене методе рада, поступци или
стручне технике;
2) умерено висок ниво самосталности у раду - самосталност у раду
ограничена је повременим надзором руководиоца и помоћи руководиоца кад
решавање сложених стручних проблема захтева додатно знање и искуство;
3) умерено висок ниво одговорности - одговорност за правилну примену
утврђених метода рада, поступака и стручних техника, што може да укључи
одговорност за руковођење;
4) умерено висок ниво учесталости пословне комуникације - контакти
унутар и изван органа, чија је сврха пружање савета и прикупљање или размена
битних информација;
5) компетентност - стечено високо образовање на студијама другог
степена (дипломске академске студије -мастер, специјалистичке академске студије,
специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године и познавање метода рада, поступака и стручних техника које
се стиче радним искуством у струци од најмање једне године, положен државни
стручни испит као и вештина да се при решавању сложених стручних проблема
стечена знања примене
Стручна спрема: стечено високо образовање из научне, односно стручне
области грађевинских или архитектонских наука на основним академским студијама
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у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на
студијама у трајању до три године.
Додатно знање/испити: положен државни стручни испит.
Радно искуство: најмање пет година радног искуства у струци.
Посебни услови: познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).
45. Послови из области урбанизма
Звање: Саветник
Број службеника : 1
Опис посла: Предлагање стартешких одлука о развоју и уређењу насеља на
територији ЈЛС,
иницирање
урбанистичког
уређења
појединих
целина,
предлагање приоритета о прибављању и опремању грађевинског земљишта,
заштити простора и уређивању јавног простора; праћење промена и процеса у
простору, израда урбанистичких анализа, аналитичких подлога за предлагање
приоритета у изради, измени и стављању ван снаге урбанистичке документације,
израда програма за израду планова и припремање одлука о изради планова,
координација, праћење рада и сарадња са носиоцима израде планова, проверавање
усклађености планова у току израде са плановима шире просторне целине, законом
и подзаконским атима; прегледање, проверавање и припремање нацрта и предлога
урбанистичких планова у поступку израде и доношења, оглашавање, спровођење
процедуре раног јавног увида и припремање извештаја о раном јавном увиду,
оглашавање, спровођење процедуре јавног увида и припремање извештаја о јавном
увиду, достављање на стручну контролу, оверавање, издавање елабората
урбанистичких планова, вођење и евидентирање документације и чување матрице
елабората, мониторинг и евалуација урбанистичких планова; сарадња са
струковним организацијама и учешће у припреми и расписивању урбанистичкоархитектонских конкурса за просторе и објекте значајне за јединицу локалне
самоуправе,сарадња и учешће у раду Комисије за планове, израда извода из
урбанистичких планова, израда нацрта информација о локацији, прибављање
услова, сагласности и мишљења јавних предузећа и других надлежних органа
неопходних за израду локацијских услова, израда нацрта локацијских услова,
давање обавештења о намени простора и могућности градње по захтевима
странака, обавештења о могућности парцелације и препарцелације, потврђивање
пројекта
парцелације/препарцелације,
сарадња
са
стручним
службама,
организацијама и правним лицима из области урбанизма, вршење увиђаја на
терену по поднетим захтевима странака, обрађивање информације о појединим
предметима, утиче на унапређење животне средине, обавештавање подносилаца о
документацији и допуни захтева; прикупљање података и документације за израду
Програма за постављање привремених објеката и осталих програма у области
урбанизма и уређења простора, достављање обавештења надлежним органима у
поступку израде планова; достављање странкама одговора - става Комисије за
планове по уложеним примедбама на план или Урбанистички пројекат у току
јавног увида, сарадња са главним урбанистом, спровођење поступка оглашавања и
спровођење процедуре потврђивања Урбанистичких пројеката, рад са странкама –
пружање обавештења и информације из области урбанизма, помоћ странкама у
поступку подношења и попуњавања захтева и других образаца, а у циљу
оствариовања њихових права или обавеза;сарадња са јавним предузећима;
одговорност за тачно и ажурно вођење послова из делокруга свог рада,вођење
централног регистара планских докумената, објављивање планских докумената и
урбанистичких пројеката на интернет страници надлежног органа.
Прибавља услове и сагласности по службеној дужности.
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Учествује у изради уговора, споразума, уверења и других аката везаних
за управни поступак из наведених области.
Врши послове из области обједињене процедуре и то:
-послове издавања локацијских услова и грађевинских дозвола (израђује
локацијске услове; проверава испуњеност формалних услова за поступање по
захтеву;прибавља услове за пројектовање односно прикључење објеката на
инфраструктурну мрежу, исправе и друга документа од имаоца јавних
овлашћења; врши контролу усклађености података наведених у изводу из
пројекта са издатим локацијским условима; цени испуњеност имовинскоправних
услова за издавање грађевинске дозволе; израђује грађевинску дозволу; израђује
измену решења о грађевинској дозволи;)
- израђује решења којим се одобрава извођење радова из чл. 145. Закона о
планирању и изградњи.
За свој рад одговара шефу Одсека, руководиоцу Одељења и начелнику
Општинске управе.
Мерила за разврставање радног места:
1) умерено висок ниво сложености послова - најчешће прецизно одређени, али
сложени послови у којима се примењују утврђене методе рада, поступци или стручне
технике;
2) умерено висок ниво самосталности у раду - самосталност у раду
ограничена је повременим надзором руководиоца и помоћи руководиоца кад
решавање сложених стручних проблема захтева додатно знање и искуство;
3) умерено висок ниво одговорности - одговорност за правилну примену
утврђених метода рада, поступака и стручних техника, што може да укључи
одговорност за руковођење;
4) умерено висок ниво учесталости пословне комуникације - контакти
унутар и изван органа, чија је сврха пружање савета и прикупљање или размена битних
информација;
5) компетентност - стечено високо образовање на студијама другог
степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије,
специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године и познавање метода рада, поступака и стручних техника које
се стиче радним искуством у струци од најмање три године, положен државни
стручни испит као и вештина да се при решавању сложених стручних проблема
стечена знања примене.
Стручна спрема: Стечено високо образовање из научне области
грађевинских или архитектонских наука на основним академским студијама у
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер
струковним
студијама,
специјалистичким
академским
студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету.
Додатно знање/испити: положен државни стручни испит.
Радно искуство: најмање три године радног искуства у струци.
Посебни услови: положен државни стручни испит, познавање рада на рачунару
(MS Office пакет и интернет).
46. Службеник на спровођењу прописа из области планирања и изградње
Звање: виши референт
Број службеника: 1
Опис послова: Учествује у поступку припреме за доношење, обавља
евидентирање и чување планских докумената и урбанистичких планова, као и
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припрема програма имплементације са вишим планским актима. Издаје информацију о
локацији, води регистар о њима и доноси решења о одобрењу заузећа јавне површине.
Издаје потврде и друга акта прописана Законом о планирању и изградњи и прописима у
вези са њим из надлежности службе, спроводи поступке контроле и потврђивања
пројекта парцелације и препарцелације, спроводи процедуру јавног увида, даје стручна
мишљења и објашњења у току јавног увида и припрема извештаје о примедбама у току
јавног увида у поступцима потврђивања пројеката парцелације или усвајања других
планских аката које усваја Скупштина општине, архивира, ажурира регистре важећих,
односно донетих урбанистичких планова, издаје потврде, уверења и одобрења у
поступку легализације – озакоњења бесправно изграђених објеката, учествује у
организовању послова и пружа информације странкама о потребној документацији за
поступке из надлежности Одсека и обавља и друге послове у складу са законом и
прописима,начелник Општинске управе.
Мерила за разврставање радног места:
1) низак ниво сложености послова - претежно рутински послови, с бројним
међусобно повезаним различитим задацима, у којима се примењују једноставне и
прецизно утврђене методе рада и поступци;
2) средњи ниво самосталности у раду - самосталност у раду ограничена је
повременим надзором руководиоца Одсека и његовим општим упутствима;
3) низак ниво одговорности - одговорност за правилну примену утврђених
метода рада и поступака, што може да укључи одговорност за руковођење;
4) низак до средњег нивоа пословне комуникације - контакти углавном унутар
уже унутрашње јединице у којој је радно место, а повремено и с другим ужим
унутрашњим јединицама у органу, ако је потребно да се прикупе или размене
информације;
5) компетентност - средње образовање у четворогодишњем трајању и
познавање једноставних метода рада и поступака које је стечено радним искуством у
струци од најмање пет година, положен државни стручни испит као и вештина да се
стечена знања примене.
Стручна спрема: средња стручна спрема грађевинског смера.
Додатно знање/испити: положен државни стручни испит.
Радно искуство: радно искуство у струци од најмање 5
година.
Посебни услови: познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).
47. Имовинско правни послови
Звање: саветник
Број службеника: 1
Опис послова: Води управни поступак у области имовинско-правних послова у
односу на земљиште, зграде и друге непокретности у јавној својини, води управни
поступак експропријације, административног преноса, споразумног утврђивања
накнаде, престанак права коришћења. Спроводи поступак конверзије права коришћења
у право својине, води управни поступак расправљања имовинских односа насталих
самовласним заузећем земљишта у друштвеној својини и повраћај утрина и пашњака
селима, устројава и ажурира евиденцију о јавној својини Општине, предузећа и
установа чији је оснивач општина. Закључује уговоре о закупу јавних површина по
плану распореда монтажних објеката и спроведеног поступка доделе јавне површине у
закуп, доноси решења о постављању мањих монтажних и других привремених објеката
на јавним површинама. Води управни поступак по захтевима странака за доделу и
откуп станова чији је власник Општина и сачињава текст уговора о откупу станова,
води управни поступак исељења бесправно усељених лица у станове или заједничке
просторије у стамбеним зградама. Учествује у организовању послова у услужном
центру и пружа информације странкама о потребној документацији за поступке који се
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воде у области имовинско-правних и стамбених послова. Израђује нацрте аката из
области имовинско-правних послова за потребе Скупштине, прати прописе из области
имовинско-правних и стамбених послова и прати прописе чија је имплементација
неопходна у поступку припреме и доношења аката из ове области. Обавља правне
послове за стицање јавних прихода по основу накнаде за уређење грађевинског
земљишта и располагања стварима у јавној својини општине припрема сва акта у
поступку располагања стварима у јавној својини општине за органе локалне самоуправе
и њихова радна тела. Води управни поступак у области имовинско-правних послова у
односу на земљиште, зграде и друге непокретности у јавној својини, води управни
поступак експропријације, административног преноса, споразумног утврђивања
накнаде, престанак права коришћења. Израђује нацрте аката из области имовинскоправних послова за потребе Скупштине, прати прописе из области имовинко-правних и
стамбених послова и прати прописе чија је имплементација неопходна у поступку
припреме и доношења аката из ове области и обавља и друге послове у складу са
законом и прописима.
Мерила за разврставање радног места:
1) умерено висок ниво сложености послова - најчешће прецизно одређени, али
сложени послови у којима се примењују утврђене методе рада, поступци или стручне
технике;
2) умерено висок ниво самосталности у раду - самосталност у раду ограничена
је повременим надзором руководиоца и помоћи руководиоца кад решавање сложених
стручних проблема захтева додатно знање и искуство;
3) умерено висок ниво одговорности - одговорност за правилну примену
утврђених метода рада, поступака и стручних техника, што може да укључи
одговорност за руковођење;
4) умерено висок ниво учесталости пословне комуникације - контакти унутар
и изван органа, чија је сврха пружање савета и прикупљање или размена битних
информација;
5) компетентност - стечено високо образовање на студијама другог степена
(дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије,
специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године и познавање метода рада, поступака и стручних техника које се
стиче радним искуством у струци од најмање три године, положен државни стручни
испит као и вештина да се при решавању сложених стручних проблема стечена знања
примене.
Стручна спрема: стечено високо образовање из научне, односно стручне
области у оквиру образовно-научног поља Друштвено хуманистичких наука или из
научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама,
односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету.
Додатно знање/испити: положен државни стручни испит.
Радно искуство: најмање три године радног искуства у
струци.
Посебни услови: познавање рада на рачунару (MS Office пакет интернет).
48. Управно - правни послови из имовинско-правне области
Звање: саветник
Број службеника: 1
Опис послова: Обавља управно правне послове из имовинско правне области
и то: послове експропријације непокретности односно административног преноса права
коришћења на непокретностима и послове деекспропријације, послове из области
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грађевинског земљишта: спровођење поступака отуђења и давања у закуп грађевинског
земљишта у јавној својини општине, конверзију права коришћења у право својине на
грађевинском земљишту, утврђивање земљишта за редовну употребу објеката и
формирање грађевинске парцеле, обрада захтева за давање сагласности за израду
пројеката парецелације и препарцелације, установљавање права службености као и
других права на грађевинском земљишту, и друге послове.
Обавља послове у вези спровођења поступка доделе пословног и другог простора
у закуп и на коришћење чији је корисник општина, односно који је у јавној својини
општине, закључивања уговора, вођења евиденције о издатом простору и закљученим
уговорима, роковима коришћења пословног простора, израђује извештаје о наплати
закупнине и о томе тромесечно обавештава председника Општине и Општинско веће.
Израђује одлуке, решења, уговоре, споразуме, уверења и друга акта везана за
управни поступак из напред наведених области, односно делокруга рада Одсека.
Обавља стручне послове спровођења административног извршења решења.
Прати и непосредно извршава законе и друге прописе, као и општа и појединачна
акта Скупштине општине, Општинског већа и председника Општине из имовинско
правне области и друге стручне послове у циљу извршења истих.
Израђује анализе, извештаје и захтеве из области имовинско правних послова.
Обавља послове у вези спровођења поступака уписа права јавне својине општине у
евиденцију непокретности и правима на њима (попис и упис имовине). Води
евиденцију о непокретностима у јавној својини општине сходно позитивним законским
прописима, врши редовно ажурирање података о непокретностима и сл., за које се
успоставља база података о имовини, у посебно креираном обрасцу, односно посебном
софтверу за евиденцију о имовини. Обавља стручне послове који се односе на
располагање непокретностима у државној односно јавној својини, односно припрема
нацрте аката о прибављању и располагању непокретностима у јавној својини.
Мерила за разврставање радног места:
1) умерено висок ниво сложености послова - најчешће прецизно одређени, али
сложени послови у којима се примењују утврђене методе рада, поступци или стручне
технике;
2)умерено висок ниво самосталности у раду - самосталност у раду ограничена
је повременим надзором руководиоца и помоћи руководиоца кад решавање сложених
стручних проблема захтева додатно знање и искуство;
3)умерено висок ниво одговорности - одговорност за правилну примену
утврђених метода рада, поступака и стручних техника, што може да укључи
одговорност за руковођење;
4)умерено висок ниво учесталости пословне комуникације - контакти унутар и
изван органа, чија је сврха пружање савета и прикупљање или размена битних
информација;
5) компетентност - стечено високо образовање на студијама другог степена
(дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије,
специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године и познавање метода рада, поступака и стручних техника које
се стиче радним искуством у струци од најмање три године, положен државни
стручни испит као и вештина да се при решавању сложених стручних проблема
стечена знања примене.
Стручна спрема: Стечено високо образовање из научне области
правних наука на студијама другог степена (мастер академске студије,
специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно
на студијама које су законом изједначене са тим студијама у погледу права која из
њих произлазе, положен државни стручни испит.
Додатно знање/испити: положен државни стручни испит.
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Радно искуство: радно искуство у струци најмање три године.
Посебни услови: познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).
49. Руководилац Одсека за инспекцијске послове
Звање: самостални саветник
Број службеника: 1
Опис послова: руководи, организује и планира рад Одсека, пружа стручна
упутства, координира и надзире рад запослених у Одсеку; стара се о законитом,
правилном и благовременом обављњу послова у Одсеку; врши надзор над применом
законских и других прописа и општих аката; прати и проучава стање у свим областима
инспекцијског деловања и даје предлоге за предузимање одговарајућих мера; Даје
упутства инспекторима за обављање послова, сарађује по питањима која се односе на
рад инспектора са јавним предузећима и другим правним лицима. Самостално врши
послове инспекцијског надзора на примени прописа из области комуналних
делатности. Врши контролу, води управни поступак и према утврђеном чињеничном
стању издаје налоге и наредбе, доноси решења, закључке и спроводи поступак
извршења донетих решења, стара се о примени прописа о држању животиња и врши
контролу услова за држање и заштиту домаћих животиња на територији општине.
Врши контролу спровођења општинских одлука по питањима из области комуналне
делатности, сарађује са јавним предузећима по свим питањима која се односе на развој
комуналне делатности на територији општине Љубовија, као и са другим
организацијама којима је поверено обављање ове делатности у складу са законом и
одлукама СО. Подноси захтеве за покретање прекршајног поступка, односно пријаву за
привредни преступ или кривично дело, уколико оцени да је повредом прописа из
оквира своје надлежности учињен прекршај, привредни преступ или кривично дело.
Врши послове који се односе на вршење инспекцијског надзора над применом закона и
других прописа којима се уређују области туризма и угоститељства и предузимање
прописаних управних мера у вршењу инспекцијског надзора; утврђивање испуњености
прописаних услова за обављање туристичке и угоститељске делатности, предузимање
едукативних и других активности у циљу превенције погрешне примене прописа,
правне и аналитичке послове везане за вршење инспекцијског надзора, сарадњу са
другим инспекцијским органима, органима за прекршаје и другим органима државне
управе и организација и са удружењима и организацијама у области туризма;
Мерила за разврставање радног места:
1) висок ниво сложености послова - сложени послови у којима се стваралачки
или применом нових метода у раду битно утиче на остваривање циљева рада уже
унутрашње јединице у органу јединице локалне самоуправе;
2) висок ниво самосталности у раду - самосталност у раду и у одлучивању
ограничена је једино општим усмерењима и општим упутствима службеника на
положају;
3) висок ниво одговорности - одговорност за послове и одлуке којима се битно
утиче на остваривање циљева рада уже унутрашње јединице, што може да укључи
одговорност за руковођење;
4) редовна пословна комуникација на високом нивоу - контакти унутар и изван
органа, у којима је понекад потребно да се делотворно пренесу информације које служе
остваривању циљева рада уже унутрашње јединице;
5) компетентност - стечено високо образовање на студијама другог степена
(дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије,
специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године и детаљно познавање принципа, метода рада и најбољих
примера из праксе
у некој области које се стиче радним искуством у струци од најмање пет година,
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положен државни стручни испит као и вештина да се при решавању сложених стручних
проблема стечена знања стваралачки примене.
Стручна спрема: стечено високо образовање из научне, односно стручне
области у оквиру образовно-научног поља Друштвено хуманистичких наука из научне
области правне и економске науке, и пољу Природно математичке и техничке науке на
основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету.
Додатно знање/испити: положен државни стручни испит, положен испит за
инпектора.
Радно искуство: радно искуство у струци од најмање пет година.
Посебни услови: познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).
50. Комунални инспектор
Звање: саветник
Број службеника: 1
Опис послова: Врши послове инспекцијског надзора на примени прописа из
области комуналних делатности; врши контролу, води управни поступак и према
утврђеном чињеничном стању издаје налоге и наредбе, доноси решења, закључке и
спроводи поступак извршења донетих решења, стара се о примени прописа о држању
животиња и врши контролу услова за држање и заштиту домаћих животиња на
територији општине; врши контролу спровођења општинских одлука по питањима из
области комуналне делатности, сарађује са јавним предузећима по свим питањима која
се односе на развој комуналне делатности на територији општине Љубовија, као и са
другим организацијама којима је поверено обављање ове делатности у складу са
законом и одлукама СО; подноси захтеве за покретање прекршајног поступка, односно
пријаву за привредни преступ или кривично дело, уколико оцени да је повредом
прописа из оквира своје надлежности учињен прекршај, привредни преступ или
кривично дело.
Мерила за разврставање радног места:
1) умерено висок ниво сложености послова - најчешће прецизно одређени, али
сложени послови у којима се примењују утврђене методе рада, поступци или стручне
технике;
2) умерено висок ниво самосталности у раду - самосталност у раду ограничена
је повременим надзором руководиоца и помоћи руководиоца кад решавање сложених
стручних проблема захтева додатно знање и искуство;
3) умерено висок ниво одговорности - одговорност за правилну примену
утврђених метода рада, поступака и стручних техника, што може да укључи
одговорност за руковођење;
4) умерено висок ниво учесталости пословне комуникације - контакти унутар
и изван органа, чија је сврха пружање савета и прикупљање или размена битних
информација;
5) компетентност - стечено високо образовање на студијама другог степена
(дипломске академске студије- мастер, специјалистичке академске студије,
специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године и познавање метода рада, поступака и стручних техника које се
стиче радним искуством у струци од најмање три године, положен државни стручни
испит као и вештина да се при решавању сложених стручних проблема стечена знања
примене.
Стручна спрема: стечено високо образовање из научне, односно стручне
области у оквиру образовно-научног поља Пољопривреде, Друштвено хуманистичких
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наука из научне области правне и економске науке, пољу Природно математичке науке
и Техничко-технолошке науке на основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама,
односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету.
Додатно знање/испити: положен државни стручни испит, положен испит за
инпектора.
Радно искуство: радно искуство у струци од најмање три године.
Посебни услови: познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).
51. Инспектор заштите животне средине
Звање: саветник
Број службеника: 1
Опис послова: Самостално врши послове инспекцијског надзора из области
заштите животне средине у складу са законским прописима из ове области који су
поверени у надлежност локалној самоуправи; припрема и врши инспекцијски преглед
из области заштите животне средине који су поверени општини: планирања и изградње
објеката који у већој мери могу угрозити животну средину, буке, загађења ваздуха,
утврђивања испуњености услова заштите животне средине за обављање делатности,
утврђивања испуњености услова и спровођења мера утврђених у одлуци о давању
сагласности на студију о процени утицаја и одлуци о давању сагласности на студију
затеченог стања; доноси решења и закључке, издаје наредбе и налоге; подноси захтеве
за покретање прекршајног поступка, подноси пријаве за покретање поступка за
привредни преступ и подноси кривичне пријаве; поступа по пријавама и извештава о
предузетим мерама; припрема месечне, кварталне и годишње извештаје о раду;
прикупља и обрађује податке о постројањима које подлежу инспекцијском надзору.
Врши послове који се односе на вршење инспекцијског надзора над применом закона и
других прописа којима се уређују области туризма и угоститељства и предузимање
прописаних управних мера у вршењу инспекцијског надзора; утврђивање испуњености
прописаних услова за обављање туристичке и угоститељске делатности, предузимање
едукативних и других активности у циљу превенције погрешне примене прописа,
правне и аналитичке послове везане за вршење инспекцијског надзора, сарадњу са
другим инспекцијским органима, органима за прекршаје и другим органима државне
управе и организација и са удружењима и организацијама у области туризма.
Мерила за разврставање радног места:
1) умерено висок ниво сложености послова - најчешће прецизно одређени, али
сложени послови у којима се примењују утврђене методе рада, поступци или стручне
технике;
2) умерено висок ниво самосталности у раду - самосталност у раду ограничена
је повременим надзором руководиоца и помоћи руководиоца кад решавање сложених
стручних проблема захтева додатно знање и искуство;
3) умерено висок ниво одговорности - одговорност за правилну примену
утврђених метода рада, поступака и стручних техника, што може да укључи
одговорност за руковођење;
4) умерено висок ниво учесталости пословне комуникације - контакти унутар
и изван органа, чија је сврха пружање савета и прикупљање или размена битних
информација;
5) компетентност - стечено високо образовање на студијама другог степена
(дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије,
специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године и познавање метода рада, поступака и стручних техника које се
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стиче радним искуством у струци од најмање три године, положен државни стручни
испит као и вештина да се при решавању сложених стручних проблема стечена знања
примене.
Стручна спрема: стечено високо образовање из научне, односно стручне
области у оквиру образовно-научног поља Друштвено хуманистичких наука из научне
области правне и економске науке, пољу Природно математичке науке и Техничкотехнолошке – рударско - геолошке науке на основним академским студијама у обиму
од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним
студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету.
Додатно знање/испити: положен државни стручни испит, положен испит за
инпектора.
Радно искуство: радно искуство у струци од најмање три године.
Посебни услови: познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).
52. Грађевински инспектор
Звање: саветник
Број службеника: 1
Опис послова: Самостално врши послове инспекцијског надзора у складу са
правима, дужностима и овлашћењима која су утврђена Законом о планирању и
изградњи; води управни поступак и доноси решења и закључке о спровођењу
поступака извршења донетих решења из оквира своје надлежности, издаје наредбе и
налоге; врши надзор да ли предузеће, друго правно лице, предузетник који гради
објекат, лице које врши стручни надзор, односно лица која обављају поједине послове
на пројектовању или грађењу објекта испуњавају прописане услове; контролише да ли
је за објекат који се гради, односно за извођење радова издата грађевинска дозвола,
проверава да ли је почетак грађења објекта, односно извођење радова пријављен на
прописани начин, контролише да ли је градилиште обележено на прописан начин, врши
надзор да ли се објекат гради према грађевинској дозволи и овереној пројектнотехничкој документацији; контролише да ли извршени радови, материјал, опрема и
инсталација који се уграђују одговарају прописаним стандардима, техничким
нормативима и нормама квалитета; проверава да ли је извођач радова предузео мере за
безбедност објекта, суседних објеката, саобраћаја, околине и заштиту животне средине,
контролише да ли на објекту који се гради или је изграђен постоје недостаци који
угрожавају безбедност његовог коришћења и околине; проверава да ли извођач радова
води грађевински дневник и књигу инспекције на прописани начин, проверава да ли се
у току грађења и коришћења објеката врше прописана осматрања и одржавање објекта;
проверава да ли је за објекат који се користи издата употребна дозвола, проверава да ли
је употребна дозвола издата на прописан начин, подноси пријаву за привредни преступ
или кривично дело, уколико оцени да је повредом прописа из оквира своје надлежности
учињен прекршај, привредни преступ или кривично дело; подноси захтеве за
покретање прекршајног поступка, односно пријаву за
привредни преступ или кривично дело, уколико оцени да је повредом прописа из
оквира своје надлежности учињен прекршај, привредни преступ или кривично дело.
Мерила за разврставање радног места:
1) висок ниво сложености послова - сложени послови у којима се стваралачки
или применом нових метода у раду битно утиче на остваривање циљева рада уже
унутрашње јединице у органу јединице локалне самоуправе;
2) висок ниво самосталности у раду - самосталност у раду и у одлучивању
ограничена је једино општим усмерењима и општим упутствима службеника на
положају;
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3) висок ниво одговорности - одговорност за послове и одлуке којима се битно
утиче на остваривање циљева рада уже унутрашње јединице, што може да укључи
одговорност за руковођење;
4) редовна пословна комуникација на високом нивоу - контакти унутар и изван
органа, у којима је понекад потребно да се делотворно пренесу информације које служе
остваривању циљева рада уже унутрашње јединице;
5) компетентност - стечено високо образовање на студијама другог степена
(дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије,
специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године и детаљно познавање принципа, метода рада и најбољих
примера из праксе
у некој области које се стиче радним искуством у струци од најмање пет година,
положен државни стручни испит као и вештина да се при решавању сложених стручних
проблема стечена знања стваралачки примене.
Стручна спрема: стечено високо образовање из научне, односно стручне
области у оквиру образовно-научног поља Техничко-технолошке науке – грађевинско
инжењерство или архитектура на основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама,
односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету.
Додатно знање/испити: положен државни стручни испит, положен испит за
инпектора.
Радно искуство: радно искуство у струци од најмање пет година.
Посебни услови: познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).
53. Инспектор за саобраћај и путеве
Звање: саветник
Број службеника: 1
Опис послова: Самостално врши послове инспекцијског надзора над применом
Закона о превозу у друмском саобраћају и прописа донетих на основу тог закона, као и
надзор над применом Закона о јавним путевима и одлука донетих од стране Скупштине
општине на основу тих закона; врши надзор над применом Закона о обављању
локалног превоза путника, линијског и ванлинијског превоза ствари, превоза за
сопствене потребе лица и ствари и ауто такси превоза, подноси захтеве за покретање
прекршајног поступка, води управни поступак и доноси решења о предузимању
потребних мера и радњи из своје надлежности, даје техничке податке и учествује у
изради припреме програма и планова рада на пословима одржавања путева и улица и
стара се о њиховој реализацији, подноси захтеве за покретање прекршајног поступка,
односно пријаву за привредни преступ или кривично дело, уколико оцени да је
повредом прописа из оквира своје надлежности учињен прекршај, привредни преступ
или кривично дело; контролише стање локалне путне мреже и површине јавног
саобраћаја и обавља и друге послове у складу са законом и прописима.
Мерила за разврставање радног места:
1) умерено висок ниво сложености послова - најчешће прецизно одређени, али
сложени послови у којима се примењују утврђене методе рада, поступци или стручне
технике;
2) умерено висок ниво самосталности у раду - самосталност у раду ограничена
је повременим надзором руководиоца и помоћи руководиоца кад решавање сложених
стручних проблема захтева додатно знање и искуство;
3) умерено висок ниво одговорности - одговорност за правилну примену
утврђених метода рада, поступака и стручних техника, што може да укључи
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одговорност за руковођење;
4) умерено висок ниво учесталости пословне комуникације - контакти унутар
и изван органа, чија је сврха пружање савета и прикупљање или размена битних
информација;
5) компетентност - стечено високо образовање на студијама другог степена
(дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије,
специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године и познавање метода рада, поступака и стручних техника које се
стиче радним искуством у струци од најмање три године, положен државни стручни
испит као и вештина да се при решавању сложених стручних проблема стечена знања
примене.
Стручна спрема: стечено високо образовање из научне, односно стручне
области у оквиру образовно-научног поља Техничко-технолошке науке – саобраћајно
инжењерство на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на
факултету.
Додатно знање/испити: положен државни стручни испит, положен испит за
инпектора.
Радно искуство: радно искуство у струци од најмање три године.
Посебни услови: познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).

5. ПОСЕБНА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
КАБИНЕТ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
1. Шеф кабинета Председника општине
Број извршилаца: 1
Звање: самостални саветник
Опис послова: Организује послове и рад Кабинета Председника општине;
обавља стручне, организационе и административно-техничке послове у вези са радом
кабинета,прима пошту, води деловодник поверљиве и строго поверљиве поште. Води
роковник састанака и обавеза Председника општине и заменика Председника општине,
послове око организовања распореда пријема код Председника општине, стара се о
припреми и реализацији плана сарадње са другим органима и организацијама у земљи и
иностранству; прати рад Председника, стара се о благовременом извршавању обавеза и
активности и реализацији дневног распореда Председника, припреми радних и других
састанака Председника и заменика Председника општине; израђује извештаје,
информације и друга акта у вези са радом кабинета. Заказује пријем и организује
послове на успостављању сарадње са другим општинама у земљи и иностранству. За
свој рад одговоран је Председнику општине.
Стручна спрема: стечено високо образовање из научне, односно стручне
области у оквиру образовно-научног поља Друштвено хуманистичких наука или из
научне области правне науке, политичке науке, филозофске науке, економске) на
основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету.
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Додатно знање/испити: положен државни стручни испит.
Радно искуство: радно искуство у струци од најмање три године
Посебни услови: познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).
2.Помоћник Председника општине за инвестиције и инфраструктуру
Број извршилаца: 1
Опис послова: Обавља послове везане за привлачење инвестиција у општину од
стране домаћих или страних инвистиција; координира рад општинске управе и јавних
предузећа у припреме и реализације инфрастуктурних пројеката; учествује у изради
Плана јавних набавку за све субјекте ЈЛС који се баве инфраструктуром; прати
конкурсе за донације за израду и реализацију инфраструктурних пројеката; предлаже
председнику општине и Општинском већу најбоље начине да се имовина ЈЛС стави у
функцију; врши и друге послове по налогу председника општине Љубовија.
Стручна спрема: стечено високо образовање
на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер
струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на факултету.
Радно искуство: најмање 2 године радног искуства.
Посебни услови: познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).
3.Помоћник председника општине за економски, рурални развој и
пољопривреду
Број извршилаца: 1
Опис послова: Покреће иницијативе и предлаже мере за економски и рурални
развој, развој привреде и аграрне производње у општини, предлаже пројекте за
унапређење привреде и пољопривредне производње, сачињава мишљења о
предложеним привредним и аграрним пројектима и обавља и друге послове по налогу
председника Општине. За свој рад одговара председнику Општине.
Стручна спрема: стечено високо образовање из научне, односно стручне
области у оквиру области студија биотехничке науке – пољопривредне науке, на
основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, односно на основним
студијама у трајању од најмање 4 године - дипломирани инжењер пољопривреде
Радно искуство: најмање 2 године радног искуства.
Посебни услови: познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).
4. Помоћник Председника општине за културу, омладину и спорт
Број извршилаца: 1
Опис послова: Покреће иницијативе, предлаже пројекте, сачињава мишљења
која су од значаја за развој и унапређење културе, омладине и спорта на територији
општине Љубовија, обавља и друге послове по налогу председника Општине. За свој
рад одговара председнику Општине.
Стручна спрема: стечено високо образовање
на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер
струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на факултету.
Радно искуство: најмање 2 године радног искуства.
Посебни услови: познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).
7. ПРИПРАВНИЦИ
Члан 31.
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Приправник је лице које послодавац прима у радни однос на одређено време
ради оспособљавања за самосталан рад у струци, односно самостално обављање посла.
Послодавац може засновати радни однос са приправником уколико постоји
слободно радно место у складу са Кадровским планом и уколико лице са којим заснива
радни однос има образовање које је прописано као услов за рад на том радном месту.
Својство приправника може стећи лице које није било у радном односу, као и
лице које је провело на раду време краће од времена утврђеног за приправнички стаж с
тим степеном образовања.
Приправник заснива радни однос на одређено време, после спроведеног јавног
конкурса.
Члан 32.
Приправнички стаж за приправнике са високим образовањем стеченим на
основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, траје
једну годину.
Приправнички стаж за приправнике са високим образовањем стеченим на
основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним
струковним студијама, односно на студијама у трајању од три године, траје девет
месеци.
Приправнички стаж за приправнике са стеченим средњим образовањем у
четворогодишњем трајању, траје шест месеци.
Приправнику који из оправданих разлога одсуствује с рада дуже од једног
месеца продужава се приправнички стаж онолико колико је трајало одсуство.
За време трајања приправничког стажа приправник остварује права, обавезе и
одговорности из радног односа у складу са законом.
Члан 33.
Инвалидна лица се примају у радни однос и распоређују на радна места у складу
са законским прописима и актом Начелника Општинске управе.
8. ПРОБНИ РАД
Члан 34.
Пробни рад је обавезан за сва лица која нису заснивала радни однос у органу
локалне самоуправе или државном органу.
Пробни рад за радни однос заснован на неодређено време траје шест месеци.
За радни однос на одређено време, пробни рад је обавезан само ако је радни
однос заснован на дуже од шест месеци, и траје два месеца.
Пробном раду не подлежу службеници на положају и лица која раде на радним
местима кабинету изабраног лица у општини, док траје дужност тог изабраног лица и
ради учешћа у припреми ии реализацији одређеног пројекта.
Члан 35.
Пробни рад службеника прати његов непосредни руководилац, који после
окончања пробног рада послодавцу даје писмено мишљење о томе да ли је службеник
задовољнио на пробном раду.
Службенику који не задовољи на пробном раду престаје радни однос.
Члан 36.
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Службеник на пробном раду који је радни однос засновао на неодређено време
полаже државни испит до окончања пробног рада.
Службенику из ст. 1. овог члана, који не положи државни стручни испит,
престаје радни однос.
9. ПОСЛОВИ И ЗАДАЦИ СА ПОСЕБНИМ УСЛОВИМА РАДА
Члан 37.
Запослени на пословима ППЗ, поред посебних и општих услова утврђених овим
Правилником и Законом о радним односима у државним органима, морају да
испуњавају и услове предвиђене Законом о заштити од пожара (“Сл. гласник РС”,
бр.111/09).
Запослени на пословима возача су дужни да се подвргну здравственом прегледу
на начин и у роковима утврђеним Законом о безбедности саобраћаја на путевима.
10. СТРУЧНИ ИСПИТ
Члан 38.
Службеник који је у радном односу на неодређено време мора имати положен
државни стручни испит у складу са Уредбом о програму и начину полагања државног
стручног испита. Од полагања овог испита ослобођени су службеници који имају
положен правосудни испит.
Члан 39.
Овај Правилник примењује се и у случају проглашења ратног или ванредног
стања, сагласно Закону о одбрани («Сл. гласник РС», бр. 116/07, 88/09, 88/09-др. закон
и 104/09-др закон и 10/15).
11. ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ
Члан 40.
Начелник Општинске управе може, због потребе рада, у складу са законом, да
службеника привремено или трајно да распореди на друго одговарајуће радно место.
За премештај службеника због потребе рада није потребна сагласност
службеника.
ОРГАНИЗАЦИЈА И СИСТЕМАТИЗАЦИЈА РАДНИХ МЕСТА
У ОПШТИНСКОM ПРАВОБРАНИЛАШТВУ
1. Општински правобранилац
Опис послова: Организује, координира и усмерава рад општинског
Правобранилаштва, а посебно са Општинском управом; решава о правима и обавезама
радно правних односа запослених лица у општинском правобранилаштву у складу са
Законом; руководи радом Правобранилаштва; користи правна средства пред судовима
и другим надлежним органима ради остваривања заштите имовинских права и интереса
општине Љубовија, органа и организација и других правних лица чије се финансирање
врши из буџета града; по захтеву, заступа и друга правних лица чији је оснивач
општина у погледу њихових имовинских права и интереса, када интерес тих лица није
у супротности са функцијом коју врши правобранилац; предузима потребне мере ради
споразумног решавања спорног односа, у складу са законом; даје правна мишљења у
вези закључивања правних послова имовинске природе правним лицима чије
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имовинске интересе и права заступа, као и другим лицима, на њихов захтев;
присуствује седницама Општинског већа и седницама СО-е Љубовија, када се решава
из делокруга општинског правобранилаштва;подноси Општинском већу извештај о
раду општинског Правобранилаштва, а по потреби председнику и СО-е Љубовија;
врши друге послове који су му Законом о правобранилаштву, Одлуком о општинском
правобранилаштву и другим актима стављени у надлежност.
Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на
основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским
студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен
правосудни испит, достојан правобранилачке функције, најмање три године радног
искуства у правној струци,после положеног правосудног испита најмање пет година
радног стажа.
У Општинском правобранилаштву могу се примати приправници и волонтери
на основу Плана који доноси Општински правобранилац.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 41.
Начелник Општинске управе извршиће распоређивање запослених на послове и
задатке који одговарају њиховој стручној спреми и радном искуству по ступању на
снагу овог Правилника, а најдуже у року од 30 дана од дана ступања на снагу овог
Правилника.
Члан 42.
Даном ступања на снагу Овог Правилника престаје да важи Правилник о
унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Општинској управи општине
Љубовија, број 06-207/2009-02 од 29.12.2009. и 06-171/2010-01 од 01.11.2010. и 112147/2012-04 од 10.08.2012.
Члан 43.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном
листу општине Љубовија.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА
Број: 06-334/2017-02
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Милован Ковачевић
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Република Србија
ОПШТИНА ЉУБОВИЈА
Општинско веће
Број: 06-334/2017-02
Дана: 11.12.2017. године
Љ у б о в и ј а
На основу члана 58. Закона о запосленима у аутономној покрајини и јединицама
локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије“, број 21/2016), Уредбе о
критеријумима за разврставање радних места и мерилима за опис радних места
службеника у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени
гласник Републике Србије“, број 88/2016), Уредбе о критеријумима за разврставање
радних места и мерилима за опис радних места намештеника у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 88/2016),
члана 28. став 1. тачка 2. Одлуке о организацији Општинске управе општине Љубовија
(„Службени лист општине Љубовија“, број 27/2016), и члана 2. Обједињеног
правилника о организацији и систематизацији радних места у општинској управиу
општине Љубовија („Сл. лист општине Љубовија“ бр. 11/2017) Општинске веће, на
предлог начелника Општинске управе општине Љубовија, дана 11.12.2017. године,
усвојило је:
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
ОБЈЕДИЊЕНОГ ПРАВИЛНИКА O ОРГАНИЗАЦИЈИ И
СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ
ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА
Мења се чл. 31 Обједињеног правилника о организацији и систематизацији
радних места у општинској управи општине Љубовија на следећи начин.
Радно место бр. 3. Интерни ревизор:
избачен текст: Подноси захтеве за покретање прекршајног поступка, односно пријаву за
привредни преступ или кривично дело, уколико оцени да је повредом прописа из
оквира своје надлежности учињен прекршај, привредни преступ или кривично дело.
Додат текст: Интерни ревизор је организационо независтан од делатности коју
ревидира, није део ни једног пословног процеса, односно организационог дела
корисника буџетских средстава општине Љубовија, а у свом раду је непосредно
одговоран председнику општине Љубовија.
Радно место бр. 14. Послови пријема, завођења и отпремања поште
У делу: Посебни услови: додаје се текст: ради у електронској писарници на
одговарајућем софтверу
Радно место бр. 30. Руководилац Одсека за локалну пореску администрацију
Измена: Звање: брише се: саветник уноси се: самостални саветник
Радно место бр. 32. Инспектор теренске контроле
Измена: Звање: брише се сарадник, уноси се: саветник
Радно место бр. 33. Пореско правни послови
Измена: у делу стручна спрема бришу се речи: или економских, у делу звање уместо
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самостални саветник ставља се саветник
Ради усклађивања броја систематизованих радних места са максималним бројем
запослених из Одлуке СО Љубовија из систематизације се бришу следећа радна места:
38. Руководилац одсека за локални економски развој и инвестиције
и 48. Управно - правни послови из имовинско-правне области
На следећим позицијама мења се број извршилаца и то:
Радно место бр. 39. Координатор локалног економског развоја уместо 2 извршиоца
биће 1 извршилац
Радно место бр. 17. Возач уместо 2 извршиоца биће 1 извршилац
Радна места бр. 32 Инспектор теренске контроле и 31. Инспектор канцеларијске
контроле се пребацују у Одсек за инспекцијске послове.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Милован Ковачевић
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Република Србија
ОПШТИНА ЉУБОВИЈА
Општинско веће
Број: 06-9/2018-02
Дана: 22.01.2018. године
Љ у б о в и ј а
На основу члана 58. Закона о запосленима у аутономној покрајини и јединицама
локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије“, број 21/2016), Уредбе о
критеријумима за разврставање радних места и мерилима за опис радних места
службеника у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени
гласник Републике Србије“, број 88/2016), Уредбе о критеријумима за разврставање
радних места и мерилима за опис радних места намештеника у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 88/2016),
члана 28. став 1. тачка 2. Одлуке о организацији Општинске управе општине Љубовија
(„Службени лист општине Љубовија“, број 27/2016), и члана 2. Обједињеног
правилника о организацији и систематизацији радних места у општинској управиу
општине Љубовија („Сл. лист општине Љубовија“ бр. 11/2017) Општинске веће, на
предлог начелника Општинске управе општине Љубовија, дана 22.01.2018. године,
усвојило је:
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
ОБЈЕДИЊЕНОГ ПРАВИЛНИКА O ОРГАНИЗАЦИЈИ И
СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ
ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА
Члан 1.
Мења се чл. 31. Обједињеног правилника о организацији и систематизацији
радних места у општинској управи општине Љубовија тако што се у делу ОДЕЉЕЊЕ
ЗА ОПШТУ УПРАВУ, ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ЗАЈЕДНИЧКЕ И
СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ бришу радна места са редним бројевима:
14. Послови пријема, завођења и отпремања поште;
16. Послови мрежног и систем администратора и
24. Послови борачко-инвалидске заштите
Члан 2.
Посебна организациона јединица Кабинет председника општине тако што се поред
постојећих додају следећа радна места:
Послови пријема, завођења и отпремања поште
Звање: виши референт
Број службеника: 1
Опис послова: Врши пријем поднесака грађана упућених општини, одређује
класификацију, стара се о формалној исправности поднесака које прима за Општинску
управу, издаје потврде о примљеним поднесцима, штампа кошуљице и формира
предмете, врши сређивање поште и доставне књиге, књиге рачуна и књиге пописа
аката. Ставља отиске штамбиља и одговарајуће податке у њима, распоређује пошту;
пружа странкамапомоћ у формирању поднесака. Врши укључивање система и
стартовање оперативних система уношења података у рачунаре, пријем и контрола
извршене обраде, праћење текућих операција у циљу идентификације проблема,
сређивање улазно-излазних докумената, контрола сортирање и распоређивање. Врши
изналажење подбројева за поднеске са којима се врши допуна предмета и даје
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информације грађанима везано за пријем поднесака. Обавља послове експедиције
поште за Општинску управу, као и друге органе са којима Општинска управа има
закључен уговор о обављању ових послова. Стара се да коверти буду уредно
адресирани, а писмено са потписом овлашћеног лица оверен печатом, како је то
утврђено решењем о употреби печата у писарници. Дужан је да књигу експедиције
води уредно, са попуњавањем ПАК-ова које добија електронским путем за све
пошиљке, попуњавање свих предвиђених рубрика и да исту достави заједно са актима,
ПТТ-у Љубовија-сваког радног дана по истеку радног времена. У свом раду је дужан да
се придржава одредба Уредбе и Упутства о канцеларијском пословању. По потреби
обавља послове пријема, отварања, прегледа, и разврставања поште и њеног
усмеравање према организационим јединицама, као и експедицију поште и друге
послове по налогу шефа Одсека, шефа Службе и начелника Општинске управе.
Мерила за разврставање радног места:
6) низак ниво сложености послова - претежно рутински послови, с бројним
међусобно повезаним различитим задацима, у којима се примењују једноставне и
прецизно утврђене методе рада и поступци;
7) средњи ниво самосталности у раду - самосталност у раду ограничена је
повременим надзором руководиоца Одсека и његовим општим упутствима;
8) низак ниво одговорности - одговорност за правилну примену утврђених
метода рада и поступака, што може да укључи одговорност за руковођење;
9) низак до средњег нивоа пословне комуникације - контакти углавном унутар
уже унутрашње јединице у којој је радно место, а повремено и с другим ужим
унутрашњим јединицама у органу, ако је потребно да се прикупе или размене
информације;
10)
компетентност - средње образовање у четворогодишњем трајању и
познавање једноставних метода рада и поступака које је стечено радним искуством у
струци од најмање пет година, положен државни стручни испит као и вештина да се
стечена знања примене.
Стручна спрема: средње образовање у четворогодишњем трајању.
Додатно знање/испити: положен државни стручни испит.
Радно искуство: најмање пет година радног искуства у струци.
Посебни услови: познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).
Послови мрежног и систем администратора
Звање: сарадник
Број службеника: 1
Опис послова: Обавља послове администрирања и одржавања рачунарске
опреме и мреже. Стара се о обезбеђивању функционалног стања мрежне опреме, у том
циљу обавља стручне послове одржавања и отклањања грешака у функционисању
система и бави се инсталацијијом рачунарске опреме; одговоран је за заштиту и
складиштење BACKUP података, одржавање рачунарских система и статистичко
праћење информационог система; ради на администрацији сервера и радних станица,
договара са шефом Одсека додељивање корисничких налога, реализује исте и регулише
корисничка права, подешава параметаре сервера и оперативног система и одговоран је
за одржавање и заштиту сервера од неовлашћеног приступа; као регистратор, у
обједињеној процедури обавља следеће послове и задатке: уноси све неопходне податке
и ажурира Регистар обједињених процедура на нивоу општине, омогућава доступност
података о току сваког појединачног предмета, остварује сарадњу са Централним
регистром обједињених процедура, омогућава преузимање у Централну евиденцију,
свих података, аката и документације садржаних у Регистру општине, у роковима и на
начин прописан Законом и правилником подноси пријаве за привредни преступ као и
прекршајне пријаве против имаоца јавних овлашћења и одговорног лица имаоца јавних
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овлашћења, ако су испуњени Законом прописани услови, предузима друге радње
неопходне за несметано и правилно функционисање Регистра, врши послове
објављивања локацијских услова, гађевинске и употребне дозволе, закључака о
одбацивању захтева на интернет страници органа, прати рокове истека објављивања и о
томе обавештава обрађиваче, врши и друге послове из делокруга Службе за урбанизам,
еколошке и имовинско-правне послове Општинске управе општине Љубовија а који су
у вези са спровођењем обједињене процедуре и у вези су са интернет страницом органа
општине Љубовија, односно Општинске управе. Дужан је да штити ауторска права
системског и другог софтвера. Обезбеђује документацију за рад и одржава је ажурном;
обавља послове физичког одржавања, инплементације, тестирање и увођење у редован
рад свих база података; пружа помоћ свим сарадницима при коришћењу истих и
одговоран је за обезбеђење, реконструкцију и опоравак база података; обезбеђује
уредну документацију о базама података; прати најновија достигнућа на овом пољу;
прати рад оперативности WEB презентације путем контакта са провајдером, и решава
проблеме са истим о видљивости и доступности презентације 24/7, подносећи недељни
извештај руководиоцу групе послова као и руководиоцу одељења, односно начелнику
општинске Управе о раду WEB презентације; свакодневно врши контролу постављених
садржаја на актуелној WEB презентацији Општине Љубовија, вршећи улогу
супервизора над садржајем, реагујући на саджаје који нису у складу са Смерницама о
изради WEB презентације, при чему предузима одговарајуће кораке који подразумевају
консултацију руководиоца групе за ИСИТ и особе која је поставила садржај, за
корекцију или брисање истих, вршу контролу система, видео надзора и система за
контролу приступа евиденцији радног времена, прати и врша аудио снимање
скупштинских и седница општинског већа, као и других скупова за које постоји
потреба за такву врсту активности у згради општинске управе.
Мерила за разврставање радног места:
1) средњи ниво сложености послова - мање сложени послови са
ограниченим бројем међусобно повезаних различитих задатака у којима се
примењују утврђене методе рада, поступци или стручне технике;
2) средњи ниво самосталности у раду - самосталност у раду ограничена је
повременим надзором руководиоца Одељења и његовим општим усмерењима и
општим упутствима за решавање сложенијих методолошких, процедуралних или
техничких проблема;
3) средњи ниво одговорности - одговорност за правилну примену
утврђених метода рада, поступака и стручних техника, што може да укључи
одговорност за руковођење;
4) средњи ниво пословне комуникације - контакти углавном унутар органа, а
повремено и изван органа ако је потребно да се прикупе или размене информације;
5) компетентност - стечено високо образовање на основним академским
студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама,
односно на студијама у трајању до три године и познавање утврђених метода рада,
поступака или стручних техника које се стичу радним искуством у струци од најмање
три године, положен државни стручни испит и завршен приправнички стаж, као и
вештина да се стечена знања примене.
Стручна спрема: стечено високо образовање на основним академским
студијама из области техничко-информатичке струке у обиму од најмање 180 ЕСПБ
бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године
и познавање утврђених метода рада, поступака или стручних техника које се стичу
радним искуством у струци од најмање три године, положен државни стручни испит и
завршен приправнички стаж, као и вештина да се стечена знања примене.
Додатно знање/испити: положен државни стручни испит.
Радно искуство: најмање 3 година радног искуства у струци.
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Посебни услови: познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).
Послови борачко-инвалидске заштите
Звање: сарадник
Број службеника: 1
Опис послова: Обавља поверене послове државне управе и друге послове
локалне самоуправе који се односе на: вођење првостепеног управног поступка и
утврђивање права у области борачко инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида
рата; рад и функционисање лекарских комисија које дају налазе и мишљења органима
који решавају о правима из ове области; решавање стамбених потреба бораца, војних
инвалида и чланова њихових породица; обезбеђивање услова за остваривање заштите
бораца, војних инвалида и цивилних инвалида рата већег обима од оног утврђеног
законом; праћење програмских активности друштвених организација из борачко
инвалидске области и послови везани за њихово финансирање; израду предлога одлука
и финансирање проширене заштите и других послова локалне самоуправе који се тичу
задовољавања потреба бораца, војних инвалида и цивилних инвалида рата, као и
њихових породица; остваривање сарадње са корисницима из области борачко
инвалидске заштите; израђивање извештаја, информација и статистичких показатеља о
броју корисника за потребе ресорних министарстава и органа Општине и предлоге
одлука и других аката из ове области; води поступке за остваривање права енергетски
заштићених купаца, припрема решења о прихватању, односно одбијању захтева, води
евиденције енергетски заштићених купаца, комуникација са надлежним
министарствима и ЕПС ради остваривања права.
Мерила за разврставање радног места:
1)средњи ниво сложености послова - мање сложени послови са ограниченим
бројем међусобно повезаних различитих задатака у којима се примењују утврђене
методе рада, поступци или стручне технике;
2)средњи ниво самосталности у раду - самосталност у раду ограничена је
повременим надзором руководиоца Одељења и његовим општим усмерењима и
општим упутствима за решавање сложенијих методолошких, процедуралних или
техничких проблема;
3)средњи ниво одговорности - одговорност за правилну примену утврђених
метода рада, поступака и стручних техника, што може да укључи одговорност за
руковођење;
4)средњи ниво пословне комуникације - контакти углавном унутар органа, а
повремено и изван органа ако је потребно да се прикупе или размене информације;
5)компетентност - стечено високо образовање на основним академским
студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама,
односно на студијама у трајању до три године и познавање утврђених метода рада,
поступака или стручних техника које се стичу радним искуством у струци од најмање
три године, положен државни стручни испит и завршен приправнички стаж, као и
вештина да се стечена знања примене.
Стручна спрема: стечено високо образовање из научне, односно стручне
области у оквиру образовно-научног поља Друштвено хуманистичких наука научне
области правне науке, на основним академским студијама у обиму од најмање 180
ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три
године.
Додатно знање/испити: положен државни стручни испит.
Радно искуство: Радно искуство у струци од најмање три године.
Посебни услови: познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).
Члан 3.
100

Иформатор о раду органа општине Љубовија и Општинске управе општине Љубовија

Остале одребе Обједињеног правилника о организацији и систематизацији
радних места у општинској управи општине Љубовија се не мењају.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Милован Ковачевић
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Република Србија
ОПШТИНА ЉУБОВИЈА
Општинско веће
Број: 06-179/2018-02
Дана: 13.06.2018. године
Љ у б о в и ј а
На основу члана 58. Закона о запосленима у аутономној покрајини и јединицама
локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије“, број 21/2016), Уредбе о
критеријумима за разврставање радних места и мерилима за опис радних места
службеника у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени
гласник Републике Србије“, број 88/2016), Уредбе о критеријумима за разврставање
радних места и мерилима за опис радних места намештеника у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 88/2016),
члана 28. став 1. тачка 2. Одлуке о организацији Општинске управе општине Љубовија
(„Службени лист општине Љубовија“, број 27/2016), и члана 2. Обједињеног
правилника о организацији и систематизацији радних места у општинској управи
општине Љубовија („Сл. лист општине Љубовија“ бр. 11/2017) Општинске веће, на
предлог начелника Општинске управе општине Љубовија, дана 13.06.2018. године,
усвојило је:
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
ОБЈЕДИЊЕНОГ ПРАВИЛНИКА O ОРГАНИЗАЦИЈИ И
СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ
ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА
Члан 1.
Мења се чл. 31. Обједињеног правилника о организацији и систематизацији
радних места у општинској управи општине Љубовија тако што се у делу ОДЕЉЕЊЕ
ЗА ОПШТУ УПРАВУ, ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ЗАЈЕДНИЧКЕ И
СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ код радног места:
8. Послови личних стања грађана
МЕЊА И ДОПУЊУЈЕ СЛЕДЕЋЕ:
у делу звање уместо: МЛАЂИ САВЕТНИК уноси се звање САВЕТНИК.
Уместо Мерила за разврставање радног места:
1) средњи ниво сложености послова - прецизно одређени, али сложени
послови у којима се, применом утврђених метода рада, поступака или стручних
техника, пружа стручна подршка службеницима који раде послове у вишим звањима;
2) средњи ниво самосталности у раду - самосталност у раду ограничена је
редовним надзором руководиоца и његовим општим и појединачним упутствима за
решавање сложенијих методолошких и процедуралних питања;
3) средњи ниво одговорности - одговорност за правилну примену
утврђених метода рада, поступака и стручних техника, што не укључује одговорност
за руковођење;
4) средњи ниво пословне комуникације - контакти унутар и изван органа,
чија је сврха прикупљање или размена информација;
5) компетентност - стечено високо образовање на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер
струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
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струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит
завршен приправнички стаж и стечена вештина да се знања примене.
Утврђују се следећа: Мерила за разврставање радног места:
1) умерено висок ниво сложености послова –најчешће прецизно одређени, али
сложени послови у којима се примењују утврђене методе рада, поступци или стручне
технике;
2) умерено висок ниво самосталности у раду - самосталност у раду
ограничена је повременим надзором руководиоца и помоћи руководиоца кад
решавање сложених стручних пробелама захтева додатно знање и искуство;
3) умерено висок ниво одговрности – одговорност за правилну примену
утврђених метода рада, поступака и стручних техника;
4) умерено висок ниво учесталости пословне комуникације - контакти
унутар и изван органа,чија је сврха пружање савета и прикупљање или размена
битних информација;
5) компетентност -стечено високо образовање на студијама другог степена
(дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије,
специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године и детаљно познавање принципа, метода рада и најбољих
примера из праксе у некој области које се стиче радним искуством у струци од
најмање три године, положен државни стручни испит као и вештина да се при
решавању сложених стручних проблема стечена знања стваралачки примене.
Уместо: Стручна спрема: стечено
високо
образовање
на
основним
академским студијама друштвеног смера у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године,
положен државни стручни испит и завршен приправнички стаж.
Уноси се: Стручна спрема:
стечено високо образовање из научне области правне науке, на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама
на факултету.
Члан 2.
Остале одребе Обједињеног правилника о организацији и систематизацији
радних места у општинској управи општине Љубовија се не мењају.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Милован Ковачевић
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Република Србија
ОПШТИНА ЉУБОВИЈА
Општинско веће
Број: 06-121/2019-02
Дана: 07.05.2019. године
Љ у б о в и ј а
На основу члана 58. Закона о запосленима у аутономној покрајини и јединицама
локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије“, број 21/2016, 113/2017 и
95/2018), Уредбе о критеријумима за разврставање радних места и мерилима за опис
радних места службеника у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе
(„Службени гласник Републике Србије“, број 88/2016), Уредбе о критеријумима за
разврставање радних места и мерилима за опис радних места намештеника у
аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“,
број 88/2016), члана 28. став 1. тачка 2. Одлуке о организацији Општинске управе
општине Љубовија („Службени лист општине Љубовија“, број 27/2016), и члана 2.
Обједињеног правилника о организацији и систематизацији радних места у општинској
управи општине Љубовија („Сл. лист општине Љубовија“ бр. 11/2017) Општинске веће,
на предлог начелника Општинске управе општине Љубовија, дана 07.05.2019. године,
усвојило је:
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
ОБЈЕДИЊЕНОГ ПРАВИЛНИКА O ОРГАНИЗАЦИЈИ И
СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ
ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА
1. Мења се чл. 31. Обједињеног правилника о организацији и систематизацији
радних места у општинској управи општине Љубовија на следећи начин:
- Код свих радних места дефинисаних овим Обједињеним правилником где
је као: Додатно знање/испити предвиђен положен државни стручни испит
„БРИШЕ СЕ: ПОЛОЖЕН ДРЖАВНИ СТРУЧНИ ИСПИТ“
-

Брише се радно место Инспектор канцеларијске контроле

-

Мења се
назив, опис послова и број и звршилаца радног
Инспектор теренске контроле и сада назив гласи:
ПОРЕСКИ ИНСПЕКТОР

места

Опис послова:
врши припрему годишњег плана контроле водећи рачуна о ефикасности
наплате; проверава законитост у раду и правилност испуњавања пореских обавеза
од стране пореских обвезника; проверава тачност, потпуност и усклађеност са
законом, односно другим прописом података исказаних у пореској пријави и другим
актима обвезника упоређивањем са подацима из пореског рачуноводства и других
службених евиденција које води локална пореска управа, нарочито проверавајући
математичку тачност, формалну исправност и потпуност пореске пријаве и других
достављених аката; доноси закључак којим налаже пореском обвезнику отклањање
грешке, односно допуну пријаве или другог акта; води поступак и утврђује
решењима пореске обавезе, као и обавезе по основу локалних јавних прихода које
администрира овај одсек проверава законитост у раду и правилности у испуњавању
пореских обавеза, врши контролу обрачунавања и благовременост плаћања
локалних јавних прихода у поступку теренске контроле; извршава послове редовне
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и принудне наплате у складу са законом, саставља периодичне извештаје о
извршењу послова из своје надлежности и из надлежности одсека, на основу налога
за контролу врши теренску контролу у пословним просторијама пореског обвезника
или на другом месту у зависности од предмета контроле; врши послове контроле
законитости и правилности обрачунавања и благовремености плаћања локалних
јавних прихода; сачињава записник, разматра примедбе на записник и сачињава
допунски записник о контроли. Саставља периодичне извештаје о извршењу
послова из своје надлежности и из надлежности одсека
Број извршилаца 2.
2. У Обједињеном правилнику о организацији и систематизацији радних места
у општинској управи општине Љубовија после члана 36.
Додаје се члан 36а који гласи:
„Као службеник на извршилачком радном месту може да се запосли и лице
које нема положен државни стручни испит, али је дужан да га положи у року
утврђеном Законом о запосленима у аутономној покрајини и јединицама локалне
самоуправе.“
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Милован Ковачевић
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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

6. 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, преко средстава јавног информисања,
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. организовањем јавних слушања у складу са овим статутом и пословником
Скупштине општине и
4. у другим случајевима утврђеним овим статутом и другим актима органа
Општине.
(Члан 12. Статута општине Љубовија, ''Сл. лист општине Љубовија '' број: 3/19).

ЈАВНОСТ РАДА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Рад Општинске управе је јаван.
Јавност рада Општинске управе остварује се кроз достављање и разматрање
извештаја о раду, објављивањe Информатора, објављивање информација, давање
одговора на питања из делокруга рада Општинске управе и на друге начине.
Податке и обавештења о раду Општинске управе даје начелник Општинске
управе или лице које он овласти.
Општинска управа може ускратити давање информација ако њихова садржина
представља државну, војну или службену тајну
О ускраћивању информација из претходног става одлучује начелник Општинске
управе, а одлука мора бити образложена и достављена подносиоцу захтева.
(Члан 12. Одлуке о општинској управи општине Љубовија ''Сл. лист општине
Љубовија '' број: 1/2017).
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.
Члан 149.
Јавност рада Скупштине Општине и радних тела Скупштине Општине
обезбеђује се присуством представника средстава јавног информисања седницама
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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", 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 Мићо Бабић, телефон 015/561-411.
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 или мејлом.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: 3/19).
Општинa, преко својих органа, у складу са Уставом и законом:
1)
доноси статут, буџет и завршни рачун, просторни и урбанистички план и
план развоја Општине, као и стратешке планове и програме локалног економског
развоја;
2)
уређује и обезбеђује обављање и развој комуналних делатности, локални
превоз, коришћење грађевинског земљишта и пословног простора;
3)
стара се о изградњи, реконструкцији, одржавању и коришћењу
некатегорисаних и општинских путева, као и улица и других јавних објеката од
општинског значаја;
4)
стара се о задовољавању потреба грађана у области просвете
(предшколско васпитање и образовање и основно и средње образовање и васпитање),
научноистраживачке и иновационе делатности, културе, здравствене и социјалне
заштите, дечије заштите, спорта и физичке културе;
5)
обезбеђује остваривање посебних потреба особа са инвалидитетом и
заштиту права осетљивих група;
6)
стара се о развоју и унапређењу туризма, занатства, угоститељства и
трговине;
7)
доноси и реализује програме за подстицање локалног економског развоја,
предузима активности за одржавање постојећих и привлачење нових инвестиција и
унапређује опште услове пословања;
8)
стара се о заштити животне средине, заштити од елементарних и других
непогода, заштити културних добара од значаја за Општину;
9)
стара се о заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта и
спроводи политику руралног развоја;
10)
стара се о остваривању, заштити и унапређењу људских и мањинских
права, родној равноправности, као и о јавном информисању у Општини;
11)
образује и уређује организацију и рад органа, организација и служби за
потребе Општине, организује службу правне помоћи грађанима и уређује организацију
и рад мировних већа;
12)
утврђује симболе Општине и њихову употребу;
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13)
управља општинском имовином и утврђује стопе изворних прихода, као и
висину локалних такси;
14)
прописује прекршаје за повреде општинских прописа;
15)
обавља и друге послове од локалног значаја одређене законом, као и
послове од непосредног интереса за грађане, у складу са Уставом, законом и овим
статутом.
Послови из надлежности општина утврђени Уставом и законом, ближе су
одређени Јединственим пописом послова јединица локалне самоуправе који обезбеђује
министарство надлежно за локалну самоуправу у складу са законом.
(Члан 15. Статута општине Љубовија, ''Сл. лист општине Љубовија '' број: 3/19).
За остваривање својих права и дужности и за задовољавање потреба локалног
становништва, Општина може оснивати предузећа, установе и друге организације које
врше јавну службу, у складу са законом и овим статутом.
Скупштина општине посебном одлуком оснива предузећа, установе и друге
организације које врше јавну службу и остварује права оснивача, ако законом или овим
статутом за вршење појединих права оснивача није утврђена надлежност другог органа
Општине.
(Члан 16. Статута општине Љубовија, ''Сл. лист општине Љубовија '' број: 3/19).
Општина може уговором, на начелима конкуренције, јавности, економичности,
ефикасности и заштите животне средине, поверити правном или физичком лицу
обављање појединих послова из своје надлежности.
Поверавање послова из става 1. овог члана уређује се одлуком Скупштине
општине.
(Члан 17. Статута општине Љубовија, ''Сл. лист општине Љубовија '' број 3/19)

• 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 18. Статута општине Љубовија, ''Сл. лист општине Љубовија '' број 3/19).
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 који уређује буџетски систем.
По истеку године за коју је буџет донет саставља се завршни рачун о извршењу
буџета Општине.
(Члан 20. Статута општине Љубовија, ''Сл. лист општине Љубовија '' број: 3/19).
За извршење буџета Општине, председник Општине одговара Скупштини
општине.
Општинска управа обавезна је да редовно прати извршење буџета и по потреби,
а најмање два пута годишње информише председника Општине, а обавезно у року од
15 дана по истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода.
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Председник општине(Општинско веће), у року од 15 дана од дана достављања
извештаја из става 2. овог члана, усваја и доставља извештај Скупштини општине.
(Члан 21. Статута општине Љубовија, ''Сл. лист општине Љубовија '' број 3/19)
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7. 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.

НАВОЂЕЊЕ ПРОПИСА
1. Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/07, 83/14- др. закон,
101/16- др. Закон и 47/2018),
2. Закон о територијалној организацији Републике Србије („Службени гласник РС”,
број 129/07, 18/16 и 47/2018),
3. Закон о општем управном поступку („Службени лист СРЈ”, број 33/97 и 31/01и
„Службени гласник РС”, број 18/16 и 95/2018- аут. тумачење),
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, 99/2016, 113/2017, 95/2018 и 31/2019),
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., 104/2016 - др. закон,
96/2017 - усклађени дин. изн., 89/2018 - усклађени дин. изн. и 95/2018 - 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, 5/2015, 44/2018 и 95/2018),
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, 27/2018 - др. закони и 10/2019),
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 - испр.),
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, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019 - др. закон).
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. 24/2005,
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018 аутентично тумачење).
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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. 3/19)
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. 1/2017)
Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у
општинској управи општине Љубовија
Одлука о буџету општине Љубовија за 2018. годину
Одлука о локалним комуналним таксама на територији општине
Љубовија (Сл. лист општине Љубовија бр. 3/2019)
Одлука о локалним административним таксама (Сл. лист општине
Љубовија бр. 8/2009)
Одлука о накнадама за коришћење јавних површина на територији
општине Љубовија ("Службени лист општине Љубовија" број 3/2019)
Одлука о боравишној такси (Сл. лист општине Љубовија бр. 22/2018)
Одлука о накнади за заштиту и унапређивање животне средине општине
Љубовија (Сл. лист општине Љубовија бр 6/2010 и 2/2011)
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 2019.годину и одлукa
о одређивању просечних цена одговарајућих непокретности на основу
којих је за 2018. 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. 20/2018)
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.

Документација 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

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

121

Иформатор о раду органа општине Љубовија и Општинске управе општине Љубовија



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, Милица Степановић
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 садржини 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

8.10. 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
 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)
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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 Милан Станојевић

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 ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ
АДМИНИСТРАЦИЈУ
Одсек за локалну пореску администрацију 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,… 38/2019усклађени дин. износ) 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.
Зграда Пореске управе, канцеларија бр. 1, телефон 015/562-877,
Руководилац одсека за локалну пореску администрацију Вера Радивојевић.
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9. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НА РЕШАВАЊУ ПРВОСТЕПЕНИХ УПРАВНИХ ПРЕДМЕТА У 2016. ГОДИНИ
Број предмета решених у извештајном периоду
Број поднетих жалби
С обзиром на рок

С обзиром на решење

Број административних
извршења

1

8960

4496

4464
2

73

70

3
3
4
5

4361
4489
4199

1985

2376
2122

2367
1853

2346

ПОВОДОМ ЗАХТЕВА СТРАНКЕ

ПО СЛУЖБЕНОЈ ДУЖНОСТИ ОРГАНА ОРГАНИЗАЦИЈЕ
6
7

189
130
16
25
322
47
446
92
18
13
23
4
2
1

181
130
12
22
113
46
314
83
18
13
19
4
2
1

4
3
209
1
132
9

8

8
9
10
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12
13
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15
16

4

17
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Изврш. принуд. путем

Закључци о дозволи извршења

Свега извршених

Укупно жалби

Првостепена одлука измењена

Жалба одбачена

Укупно нереш. предм. у извешт.
периоду

11

Укупно реш. предм. у извешт.
периоду

Поступак обустављен

Захтев усвојен

Захтев одбијен

Захтев одбачен

По истеку рока од 2 месеца

У року од 2 месеца

У року од месец дана
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/
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/
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Изврш. спров.
принуд. путем

Првостепена одлука
измењена

9

Жалба одбачена

8

Укупно нереш.
предм. у извешт.
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7

Укупно реш. предм.
у извешт. периоду

6
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4
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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:

2020

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

Страна

505

453

136 од 251

10. БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА ЗА 2021. ГОД.
На основу члана 43. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 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, 99/2016, 113/2017,
95/2018, 31/2019, 72/2019 и 149/2020), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07,
83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/2018) и члана 40. Статута општине Љубовија („Службени лист општине
Љубовија“ број 3/2019), а на предлог Општинског већа, Скупштина општине Љубовија, на седници одржаној
21.12.2020. године, донела је

ОДЛУКУ
О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА ЗА 2021. ГОДИНУ
I ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Љубовија за 2021.годину (у даљем тексту: буџет),
састоје се од:
Опис
1
А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА
1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине
1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ у чему:
- буџетска средства
- сопствени приходи
- донације
1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ у чему:
- текући буџетски расходи
- расходи из сопствених прихода
- донације
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ у чему:
- текући буџетски издаци
- издаци из сопствених прихода
- донације
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ
Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика)
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
Примања од продаје финансијске имовине
Примања од задуживања
Неутрошена средства из претходних година
Издаци за отплату главнице дуга
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ

2020

Износ
2
559.316.352,00
470.502.000,00
464.000.000,00
0,00
6.502.000,00
88.814.352,00
559.316.352,00
367.350.092,00
361.848.092,00
0,00
5.502.000,00
191.966.260,00
190.966.260,00
0,00
1.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23.823.648,00
23.823.648,00
0,00
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Приходи и примања, расходи и издаци буџета утврђени су у следећим износима:
Опис

Економ.
класиф.
2

1
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
1.
Порески приходи
1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприноса)
1.2. Самодопринос
1.3. Порез на имовину
1.4. Остали порески приходи
1.5. Други порески приходи
2.
Непорески приходи, у чему:
поједине врсте накнада са одређеном наменом (наменски приходи)
приходи од продаје добара и услуга
3.
Меморандумске ставке
4.
Донације
5.
Трансфери
6.
Примања од продаје нефинансијске имовине
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (ЗБИР
1+2+3)
1.
Текући расходи
1.1. Расходи за запослене
1.2. Коришћење роба и услуга
1.3. Отплата камата
1.4. Субвенције
1.5. Социјална заштита из буџета
1.6. Остали расходи, у чему:- средства резерви

71
711
711180
713
714
716
74

77
731+732
733
8

1.7. Трансфери
2.
Издаци за набавку нефинансијске имовине
3.
Издаци за набавку финансијске имовине (осим 6211)
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА
1.
Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске имовине
2.
Задуживање
2.1. Задуживање код домаћих кредитора
2.1. Задуживање код страних кредитора
ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
3.
Отплата дуга
3.1. Отплата дуга домаћим кредиторима
3.2. Отплата дуга страним кредиторима
3.3. Отплата дуга по гаранцијама
4.
Набавка финансијске имовине
НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА (класа 3, извор финансирања 13)
НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА (класа 3, извор финансирања
14)
ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ (класа 3, извор финансирања 15)

4
41
42
44
45
47
48+49+464+
465
463
5
62

Износ
3
559.316.352,00
209.400.000,00
152.350.000,00
0,00
37.200.000,00
13.850.000,00
6.000.000,00
54.600.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
206.502.000,00
88.814.352,00
559.316.352,00
367.350.092,00
108.369.000,00
130.751.797,00
450.000,00
25.000.000,00
18.963.837,00
43.015.458,00

61
611
612
613
6211
3
3

40.800.000,00
191.966.260,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23.823.648,00
23.823.648,00
23.823.648,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

3

23.823.648,00

92
91
911
912

Члан 2.
Буџет општине Љубовија за 2021. годину састоји се од:
* Прихода и примања у износу од 559.316.352,00 динара,
* Пренетих неутрошених средства 23.823.648,00 динара,
* Расхода и издатака у износу од
559.316.352,00 динара,
* Отплата дуга домаћим кредиторима 23.823.648,00 динара.
Члан 3.
Средства текуће буџетске резерве планирају се у буџету општине у износу од 8.898.458,00 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.
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 100.000,00 динара и користе се
у складу са чланом 70. Закона о буџетском систему.
Општинско веће, на предлог локалног органа надлежног за финансије, доноси решење о употреби сталне
буџетске резерве.
Члан 5.
Укупна средства буџета у износу од 583.140.000,00динара, утврђена овом одлуком, распоређена су по

2020
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програмској класификацији датој у табели:

2020
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ПЛАН РАСХОДА ПО ПРОГРАМИМА
За период: 01.01.2021-31.12.2021
Назив програма
1
СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
2
КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
3
ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
4
РАЗВОЈ ТУРИЗМА
5
ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ
6
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
7
ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА
8
ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ
9
ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ
10
СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ
11
СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА
12
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
13
РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА
14
РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ
15
ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
16
ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
17
ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ
Укупно за БК

2020

Износ
46.516.000,00
49.473.648,00
28.200.000,00
6.700.000,00
11.500.000,00
10.400.000,00
122.950.000,00
44.697.554,00
28.500.000,00
9.000.000,00
23.515.000,00
7.300.000,00
18.334.692,00
21.100.000,00
131.462.106,00
23.491.000,00
0,00
583.140.000,00
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Члан 6.
Издаци за капиталне пројекте, планирани за буџетску 2021. годину и наредне две године, исказани су у табели:
Економ.
класиф.
1

Ред.
број
2

Опис

2021.

2022.

2023.

3

4

5

6

А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ
511

1. Реконструкција пута у насељу Узовница - пут ка Колонији:
Година почетка финансирања: 2020

540.000,00

0,00

0,00

13.300.000,00

0,00

0,00

11.500.000,00

11.500.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

0,00

10.000.000,00

0,00

0,00

5.400.000,00

0,00

0,00

1.166.000,00

0,00

0,00

7.100.000,00

0,00

0,00

Година завршетка финансирања: 2021
Укупна вредност пројекта: 540.000,00
Извори финансирања:
Приходе из буџета: 540.000,00
2. Изградња паркинга у Азбуковачкој улици:
Година почетка финансирања: 2021
Година завршетка финансирања: 2021
Укупна вредност пројекта: 13.300.000,00
Извори финансирања:
Приходе из буџета: 13.300.000,00
3. Изградња тротоара у улици Војводе Мишића и претварање једносмерног у
двосмерни саобраћај:
Година почетка финансирања: 2021
Година завршетка финансирања: 2022
Укупна вредност пројекта: 23.000.000,00
Извори финансирања:
Приходе из буџета: 11.500.000,00
4. Радови на реконструкцији локалних путева на територији општине
Љубовија: 1. Разбојиште-Гребен; 2. Раиновача - Доња Оровица (деоница
Школа-Ђурим); 3. Јевремовића поток - Поднемић:
Година почетка финансирања: 2021
Година завршетка финансирања: 2021
Укупна вредност пројекта: 10.000.000,00
Извори финансирања:
Приходе из буџета: 10.000.000,00
5. Радови на реконструкцији некатегорисаних путева на територији општине
Љубовија: 1. некатегорисани пут у насељу Рогота; 2. некатегорисани пут у
насељу Врхпоље (Митровићи); 3. некатегорисани пут у насељу Дрлаче
(деоница Дрлаче-Војина-Стара судница):
Година почетка финансирања: 2021
Година завршетка финансирања: 2021
Укупна вредност пројекта: 10.000.000,00
Извори финансирања:
Приходе из буџета: 10.000.000,00
6. Реконструкција парка у Карађорђевој улици:
Година почетка финансирања: 2021
Година завршетка финансирања: 2021
Укупна вредност пројекта: 5.400.000,00
Извори финансирања:
Приходе из буџета: 5.400.000,00
7. Уређење парка испред зграде општине Љубовија:
Година почетка финансирања: 2021
Година завршетка финансирања: 2021
Укупна вредност пројекта: 1.166.000,00
Извори финансирања:
Приходе из буџета: 1.166.000,00
8. Изградња отвореног базена у оквиру спортско рекреативног комплекса у
Љубовији:

2020
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Економ.
класиф.
1

Ред.
број
2

Опис

2021.

2022.

2023.

3

4

5

6

Година почетка финансирања: 2020
Година завршетка финансирања: 2021
Укупна вредност пројекта: 7.100.000,00
Извори финансирања:
Приходе из буџета: 200.000,00
Неутрошена средства донација из ранијих година: 6.900.000,00
9. Доградња просторије за боравак деце у предшколској установи у
Љубовији:
Година почетка финансирања: 2021

5.000.000,00

0,00

15.000.000,00

15.000.000,00

0,00

Година завршетка финансирања: 2021
Укупна вредност пројекта: 5.000.000,00
Извори финансирања:
Приходе из буџета: 5.000.000,00
10. Изградња нових пословних објеката за ЈП „Љубовија“ Љубовија
Година почетка финансирања: 2021
Година завршетка финансирања: 2022
Укупна вредност пројекта: 30.000.000,00
Извори финансирања:
Приходе из буџета: 15.000.000,00

Издаци за заједничке пројекте, планирани за буџетску 2021 годину и наредне две године, исказани су у табели:
Економ.
класиф.
1

Ред.
број
2

Опис

2021.

2022.

2023.

3

4

5

6

Б. ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОЈЕКТИ
511

1. Подизање иновационих капацитета општине Љубовија кроз увођење
СМАРТ лед система расвете, управљањем отпадом и паркинг местима:
Година почетка финансирања: 2020

17.273.648,00

0,00

0,00

Година завршетка финансирања: 2021
Укупна вредност пројекта: 17.273.648,00
Извори финансирања:
Неутрошена средства донација из ранијих година: 16.923.648,00
Приходе из буџета: 350.000,00

Издаци за стандардне пројекте, планирани за буџетску 2021 годину и наредне две године, исказани су у табели:
Економ.
класиф.
1

Ред.
број
2

Опис

2021.

2022.

2023.

3

4

5

6

В. СТАНДАРДНИ ПРОЈЕКТИ
472

1. Помоћ у кући:
Година почетка финансирања: 2021

500.000,00

0,00

0,00

1.000.000,00

0,00

0,00

Година завршетка финансирања: 2021
Укупна вредност пројекта: 500.000,00
Извори финансирања:
Приходе из буџета: 500.000,00
423

2. Обележавање дана општине Љубовија:
Година почетка финансирања: 2021
Година завршетка финансирања: 2021
Укупна вредност пројекта: 1.000.000,00
Извори финансирања:
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Економ.
класиф.
1

Ред.
број
2

Опис

2021.

2022.

2023.

3

4

5

6

Приходе из буџета: 1.000.000,00

II ПОСЕБАН ДЕО
Члан 7.
Средства буџета у износу 552.814.352,00 динара и средства из осталих извора у износу од 30.325.648,00
динара, распоређују се по корисницима и врстама издатака и то:

2020
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0

ПЛАН РАСХОДА
2021

БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

Шифра
функц.
класиф.
Раздео
Функц. клас.
Програм

Број
позиције
1
110
2101

Активност
0001
110
1/0
110
2/0
110
3/0
110
4/0
110
5/0
110
6/0
110
7/0
Укупно за активност

Економ.
класиф.

Опис

Средства из буџета
01

Средства из
Средства из осталих
сопствених извора 04
извора

Укупно

Структура
(%)

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови
ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Функционисање скупштине
411000
ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)
412000
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА
416000
НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ
422000
ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА
423000
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
426000
МАТЕРИЈАЛ
481000
ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА
0001
Функционисање скупштине

3.113.200,00
518.800,00
170.000,00
25.000,00
4.060.000,00
40.000,00
220.000,00
8.147.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

3.113.200,00
518.800,00
170.000,00
25.000,00
4.060.000,00
40.000,00
220.000,00
8.147.000,00

0,53
0,09
0,03
0,00
0,70
0,01
0,04
1,40

8.147.000,00
8.147.000,00

0,00

0,00

8.147.000,00

1,40

8.147.000,00
8.147.000,00

0,00

0,00

8.147.000,00

1,40

3.397.000,00
565.000,00
50.000,00
50.000,00
1.585.000,00
5.647.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

3.397.000,00
565.000,00
50.000,00
50.000,00
1.585.000,00
5.647.000,00

0,58
0,10
0,01
0,01
0,27
0,97

Пројекат
2101-4002 Обележавање дана општине Љубовија
111
13/0
423000
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
Укупно за пројекат
2101-4002
Обележавање дана општине Љубовија

1.000.000,00
1.000.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

1.000.000,00
1.000.000,00

0,17
0,17

Извори финансирања за функцију 111:
Приходе из буџета

6.647.000,00

Укупно за функц. клас.

01
110

Укупно за раздео

01
1

Раздео
Функц. клас.
Програм

2
111
2101

Активност
0002
111
8/0
111
9/0
111
10/0
111
11/0
111
12/0
Укупно за активност

Извори финансирања за раздео 1:
Приходе из буџета
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Извршни и законодавни органи
ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Функционисање извршних органа
411000
ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)
412000
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА
415000
НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
422000
ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА
423000
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
0002
Функционисање извршних органа

01

2020

Извори финансирања за функцију 110:
Приходе из буџета
Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и
спољни послови
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Шифра
Број
функц.
позиције
класиф.
Укупно за функц. клас.
Функц. клас.
Програм

360
2101

Активност
0002
360
14/0
360
15/0
Укупно за активност

Економ.
класиф.
111

Опис
Извршни и законодавни органи

Функционисање извршних органа
423000
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
424000
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ
0002
Функционисање извршних органа

Укупно за функц. клас.

Извори финансирања за функцију 360:
Приходе из буџета
Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту

Укупно за раздео

01
2

Извори финансирања за раздео 2:
Приходе из буџета
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

3
111
2101

Активност
0002
111
16/0
111
17/0
111
18/0
Укупно за активност

Средства из
Средства из осталих
сопствених извора 04
извора

Укупно

Структура
(%)

6.647.000,00

0,00

0,00

6.647.000,00

1,14

550.000,00
6.000.000,00
6.550.000,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

550.000,00
6.000.000,00
6.550.000,00

0,09
1,03
1,12

6.550.000,00
6.550.000,00

0,00

0,00

6.550.000,00

1,12

13.197.000,00
13.197.000,00

0,00

0,00

13.197.000,00

2,26

1.284.000,00
213.000,00
650.000,00
2.147.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

1.284.000,00
213.000,00
650.000,00
2.147.000,00

0,22
0,04
0,11
0,37

Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту
ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

01
360

Раздео
Функц. клас.
Програм

Средства из буџета
01

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Извршни и законодавни органи
ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Функционисање извршних органа
411000
ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)
412000
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА
423000
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
0002
Функционисање извршних органа

Укупно за функц. клас.

01
111

Извори финансирања за функцију 111:
Приходе из буџета
Извршни и законодавни органи

2.147.000,00
2.147.000,00

0,00

0,00

2.147.000,00

0,37

Укупно за раздео

01
3

Извори финансирања за раздео 3:
Приходе из буџета
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

2.147.000,00
2.147.000,00

0,00

0,00

2.147.000,00

0,37

2.056.000,00
342.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

2.056.000,00
342.000,00

0,35
0,06

Раздео
Функц. клас.
Програм

4
330
0602

ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО
Судови
ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Активност
330
330

0004
19/0
20/0

Општинско/градско правобранилаштво
411000
ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)
412000
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА

2020
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Шифра
Број
Економ.
функц.
позиције
класиф.
класиф.
330
21/0
415000
330
22/0
422000
330
23/0
423000
330
24/0
426000
Укупно за активност
0004

Опис

Средства из буџета
01

Средства из
Средства из осталих
сопствених извора 04
извора

Укупно

Структура
(%)

НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
МАТЕРИЈАЛ
Општинско/градско правобранилаштво

35.000,00
5.000,00
15.000,00
80.000,00
2.533.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

35.000,00
5.000,00
15.000,00
80.000,00
2.533.000,00

0,01
0,00
0,00
0,01
0,43

Укупно за функц. клас.

01
330

Извори финансирања за функцију 330:
Приходе из буџета
Судови

2.533.000,00
2.533.000,00

0,00

0,00

2.533.000,00

0,43

Укупно за раздео

01
4

Извори финансирања за раздео 4:
Приходе из буџета
ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО

2.533.000,00
2.533.000,00

0,00

0,00

2.533.000,00

0,43

Раздео
Функц. клас.
Програм

5
040
0901

ОПШТИНСКА УПРАВА
Породица и деца
СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА

Активност
0001
040
25/0
Укупно за активност

Једнократне помоћи и други облици помоћи
472000
НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА
0001
Једнократне помоћи и други облици помоћи

1.200.000,00
1.200.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

1.200.000,00
1.200.000,00

0,21
0,21

Активност
0006
040
26/0
Укупно за активност

Подршка деци и породици са децом
472000
НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА
0006
Подршка деци и породици са децом

14.000.000,00
14.000.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

14.000.000,00
14.000.000,00

2,40
2,40

15.200.000,00
15.200.000,00

0,00

0,00

15.200.000,00

2,61

3.300.000,00
3.200.000,00
6.500.000,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

3.300.000,00
3.200.000,00
6.500.000,00

0,57
0,55
1,11

6.500.000,00
6.500.000,00

0,00

0,00

6.500.000,00

1,11

Укупно за функц. клас.
Функц. клас.
Програм

070
0901

Активност
0001
070
27/0
070
28/0
Укупно за активност

Укупно за функц. клас.

2020

01
040

Извори финансирања за функцију 040:
Приходе из буџета
Породица и деца

Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту
СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА
Једнократне помоћи и други облици помоћи
463000
ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ
472000
НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА
0001
Једнократне помоћи и други облици помоћи

01
070

Извори финансирања за функцију 070:
Приходе из буџета
Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на
другом месту
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Шифра
функц.
класиф.
Функц. клас.
Програм

Број
позиције
090
0901

Економ.
класиф.

Опис

Средства из буџета
01

Средства из
Средства из осталих
сопствених извора 04
извора

Укупно

Структура
(%)

Социјална заштита некласификована на другом месту
СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА

Активност
0003
090
29/0
Укупно за активност

Дневне услуге у заједници
481000
ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА
0003
Дневне услуге у заједници

400.000,00
400.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

400.000,00
400.000,00

0,07
0,07

Активност
0005
090
30/0
Укупно за активност

Подршка реализацији програма Црвеног крста
481000
ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА
0005
Подршка реализацији програма Црвеног крста

915.000,00
915.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

915.000,00
915.000,00

0,16
0,16

500.000,00
500.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

500.000,00
500.000,00

0,09
0,09

1.815.000,00
1.815.000,00

0,00

0,00

1.815.000,00

0,31

43.958.000,00
7.319.000,00
40.000,00
770.000,00
1.600.000,00
150.000,00
7.850.000,00
200.000,00
10.570.000,00
1.300.000,00
3.850.000,00
250.000,00
600.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

43.958.000,00
7.319.000,00
40.000,00
770.000,00
1.600.000,00
150.000,00
7.850.000,00
200.000,00
10.570.000,00
1.300.000,00
3.850.000,00
250.000,00
600.000,00

7,54
1,26
0,01
0,13
0,27
0,03
1,35
0,03
1,81
0,22
0,66
0,04
0,10

1.200.000,00

0,00

0,00

1.200.000,00

0,21

12.800.000,00
3.100.000,00
95.557.000,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

12.800.000,00
3.100.000,00
95.557.000,00

2,20
0,53
16,39

Пројекат
0901-4001 Помоћ у кући
090
31/0
472000
НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА
Укупно за пројекат
0901-4001
Помоћ у кући

Укупно за функц. клас.

01
090

Извори финансирања за функцију 090:
Приходе из буџета
Социјална заштита некласификована на другом месту

Функц. клас.
Програм

130
0602

Опште услуге
ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Активност
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130

0001
32/0
33/0
34/0
35/0
36/0
37/0
38/0
39/0
40/0
41/0
42/0
43/0
44/0

Функционисање локалне самоуправе и градских општина
411000
ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)
412000
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА
413000
НАКНАДЕ У НАТУРИ
414000
СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА
415000
НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
416000
НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ
421000
СТАЛНИ ТРОШКОВИ
422000
ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА
423000
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
425000
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ
426000
МАТЕРИЈАЛ
482000
ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ
483000
НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА
НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ
485000
ДРЖАВНИХ ОРГАНА
511000
ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ
512000
МАШИНЕ И ОПРЕМА
0001
Функционисање локалне самоуправе и градских општина

130

45/0

130
46/0
130
47/0
Укупно за активност

01

2020

Извори финансирања за функцију 130:
Приходе из буџета

95.557.000,00
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Шифра
Број
функц.
позиције
класиф.
Укупно за функц. клас.
Функц. клас.
Програм

160
0602

Економ.
класиф.
130

Опис
Опште услуге

Средства из буџета
01

Средства из
Средства из осталих
сопствених извора 04
извора

Укупно

Структура
(%)

95.557.000,00

0,00

0,00

95.557.000,00

16,39

Опште јавне услуге некласификоване на другом месту
ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Активност
0009
160
48/0
Укупно за активност

Текућа буџетска резерва
499000
СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ
0009
Текућа буџетска резерва

8.898.458,00
8.898.458,00

0,00
0,00

0,00
0,00

8.898.458,00
8.898.458,00

1,53
1,53

Активност
0010
160
49/0
Укупно за активност

Стална буџетска резерва
499000
СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ
0010
Стална буџетска резерва

100.000,00
100.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

100.000,00
100.000,00

0,02
0,02

8.998.458,00
8.998.458,00

0,00

0,00

8.998.458,00

1,54

Сервисирање јавног дуга
441000
ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА
611000
ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА
0003
Сервисирање јавног дуга

450.000,00
23.823.648,00
24.273.648,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

450.000,00
23.823.648,00
24.273.648,00

0,08
4,09
4,16

Извори финансирања за функцију 170:
Приходе из буџета
Трансакције јавног дуга

24.273.648,00
24.273.648,00

0,00

0,00

24.273.648,00

4,16

300.000,00
1.750.000,00
1.450.000,00
3.500.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

300.000,00
1.750.000,00
1.450.000,00
3.500.000,00

0,05
0,30
0,25
0,60

3.500.000,00
3.500.000,00

0,00

0,00

3.500.000,00

0,60

Укупно за функц. клас.
Функц. клас.
Програм

170
0602

Активност
0003
170
50/0
170
51/0
Укупно за активност

Укупно за функц. клас.
Функц. клас.
Програм

360
0701

Активност
0005
360
52/0
360
53/0
360
54/0
Укупно за активност

Укупно за функц. клас.
Функц. клас.

2020

411

01
160

Извори финансирања за функцију 160:
Приходе из буџета
Опште јавне услуге некласификоване на другом месту

Трансакције јавног дуга
ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

01
170

Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту
ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА
Унапређење безбедности саобраћаја
423000
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
511000
ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ
512000
МАШИНЕ И ОПРЕМА
0005
Унапређење безбедности саобраћаја

01
360

Извори финансирања за функцију 360:
Приходе из буџета
Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту

Општи економски и комерцијални послови
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Шифра
функц.
класиф.
Програм

Број
позиције
1501

Активност
0003
411
55/0
Укупно за активност

Укупно за функц. клас.

Економ.
класиф.

Опис

Подршка економском развоју и промоцији предузетништва
511000
ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ
0003
Подршка економском развоју и промоцији предузетништва

01
411

Извори финансирања за функцију 411:
Приходе из буџета
Општи економски и комерцијални послови

412
1501

Општи послови по питању рада
ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

Активност

0002

Мере активне политике запошљавања
ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО
464000
ОСИГУРАЊЕ
481000
ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА
0002
Мере активне политике запошљавања

56/0

412
57/0
Укупно за активност

Укупно за функц. клас.

01
412

Извори финансирања за функцију 412:
Приходе из буџета
Општи послови по питању рада

Функц. клас.
Програм

421
0101

Пољопривреда
ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ

Активност
421

0002
58/0

Мере подршке руралном развоју
423000
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И
451000
ОРГАНИЗАЦИЈАМА
0002
Мере подршке руралном развоју

421

59/0

Укупно за активност

Укупно за функц. клас.

01
421

Извори финансирања за функцију 421:
Приходе из буџета
Пољопривреда

Функц. клас.
Програм

451
0701

Друмски саобраћај
ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

Активност
451
451
451

0002
60/0
61/0
62/0

Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре
424000
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ
425000
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ
451000
СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И

2020

Средства из
Средства из осталих
сопствених извора 04
извора

Укупно

Структура
(%)

ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

Функц. клас.
Програм

412

Средства из буџета
01

25.000.000,00
25.000.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

25.000.000,00
25.000.000,00

4,29
4,29

25.000.000,00
25.000.000,00

0,00

0,00

25.000.000,00

4,29

2.000.000,00

0,00

0,00

2.000.000,00

0,34

1.200.000,00
3.200.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

1.200.000,00
3.200.000,00

0,21
0,55

3.200.000,00
3.200.000,00

0,00

0,00

3.200.000,00

0,55

1.500.000,00

0,00

0,00

1.500.000,00

0,26

10.000.000,00

0,00

0,00

10.000.000,00

1,71

11.500.000,00

0,00

0,00

11.500.000,00

1,97

11.500.000,00
11.500.000,00

0,00

0,00

11.500.000,00

1,97

9.500.000,00
34.000.000,00
1.000.000,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

9.500.000,00
34.000.000,00
1.000.000,00

1,63
5,83
0,17
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Шифра
функц.
класиф.

Број
позиције

Економ.
класиф.

Опис
ОРГАНИЗАЦИЈАМА
ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ
Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре

451
63/0
Укупно за активност

511000
0002

Активност

Јавни градски и приградски превоз путника
СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И
451000
ОРГАНИЗАЦИЈАМА
0004
Јавни градски и приградски превоз путника

Средства из буџета
01

Средства из
Средства из осталих
сопствених извора 04
извора

Укупно

Структура
(%)

25.610.000,00
70.110.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

25.610.000,00
70.110.000,00

4,39
12,02

4.000.000,00

0,00

0,00

4.000.000,00

0,69

4.000.000,00

0,00

0,00

4.000.000,00

0,69

540.000,00
540.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

540.000,00
540.000,00

0,09
0,09

13.300.000,00
13.300.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

13.300.000,00
13.300.000,00

2,28
2,28

Пројекат
0701-5028 Изградња тротоара у улици Војводе Мишића и претварање у двосмерни саобраћај
451
67/0
511000
ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ
Укупно за пројекат
0701-5028
Изградња тротоара у улици Војводе Мишића и претварање у
двосмерни саобраћај

11.500.000,00
11.500.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

11.500.000,00
11.500.000,00

1,97
1,97

Пројекат
0701-5029 Радови на реконструкцији локалних путева на територији општине Љубовија
451
68/0
511000
ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ
Укупно за пројекат
0701-5029
Радови на реконструкцији локалних путева на територији општине
Љубовија

10.000.000,00
10.000.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

10.000.000,00
10.000.000,00

1,71
1,71

Пројекат
0701-5030 Радови на реконструкцији некатегорисаних путева на територији општине Љубвовија
451
69/0
511000
ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ
Укупно за пројекат
0701-5030
Радови на реконструкцији некатегорисаних путева на територији
општине Љубвовија

10.000.000,00
10.000.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

10.000.000,00
10.000.000,00

1,71
1,71

119.450.000,00
119.450.000,00

0,00

0,00

119.450.000,00

20,48

10.000.000,00
10.000.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

10.000.000,00
10.000.000,00

1,71
1,71

451

0004
64/0

Укупно за активност

Пројекат
0701-5026 Реконструкција пута у насељу Узовница - пут ка Колонији
451
65/0
511000
ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ
Укупно за пројекат
0701-5026
Реконструкција пута у насељу Узовница - пут ка Колонији
Пројекат
0701-5027 Изградња паркинга у Азбуковачкој улици
451
66/0
511000
ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ
Укупно за пројекат
0701-5027
Изградња паркинга у Азбуковачкој улици

Укупно за функц. клас.
Функц. клас.
Програм

510
1102

Активност
0003
510
70/0
Укупно за активност

2020

01
451

Извори финансирања за функцију 451:
Приходе из буџета
Друмски саобраћај

Управљање отпадом
КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
Одржавање чистоће на површинама јавне намене
421000
СТАЛНИ ТРОШКОВИ
0003
Одржавање чистоће на површинама јавне намене
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Шифра
функц.
класиф.

Број
позиције

Укупно за функц. клас.
Функц. клас.
Програм

540
1102

Економ.
класиф.

01
510

Опис
Извори финансирања за функцију 510:
Приходе из буџета
Управљање отпадом

Одржавање јавних зелених површина
424000
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ
0002
Одржавање јавних зелених површина

Активност
0004
540
72/0
Укупно за активност

Зоохигијена
424000
0004

Функц. клас.
Програм

560
0401

Средства из
Средства из осталих
сопствених извора 04
извора

Укупно

Структура
(%)

10.000.000,00
10.000.000,00

0,00

0,00

10.000.000,00

1,71

3.200.000,00
3.200.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

3.200.000,00
3.200.000,00

0,55
0,55

500.000,00
500.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

500.000,00
500.000,00

0,09
0,09

3.700.000,00
3.700.000,00

0,00

0,00

3.700.000,00

0,63

Заштита биљног и животињског света и крајолика
КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Активност
0002
540
71/0
Укупно за активност

Укупно за функц. клас.

Средства из буџета
01

01
540

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ
Зоохигијена
Извори финансирања за функцију 540:
Приходе из буџета
Заштита биљног и животињског света и крајолика

Заштита животне средине некласификована на другом месту
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Активност
0001
560
73/0
560
74/0
560
75/0
560
76/0
Укупно за активност

Управљање заштитом животне средине
423000
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
424000
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ
426000
МАТЕРИЈАЛ
512000
МАШИНЕ И ОПРЕМА
0001
Управљање заштитом животне средине

500.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
3.500.000,00
6.000.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

500.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
3.500.000,00
6.000.000,00

0,09
0,17
0,17
0,60
1,03

Активност
0004
560
77/0
Укупно за активност

Управљање отпадним водама
511000
ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ
0004
Управљање отпадним водама

4.400.000,00
4.400.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

4.400.000,00
4.400.000,00

0,75
0,75

10.400.000,00
10.400.000,00

0,00

0,00

10.400.000,00

1,78

150.000,00
1.300.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

150.000,00
1.300.000,00

0,03
0,22

Укупно за функц. клас.

01
560

Извори финансирања за функцију 560:
Приходе из буџета
Заштита животне средине некласификована на другом месту

Функц. клас.
Програм

610
1101

Стамбени развој
СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

Активност
610
610

0003
78/0
79/0

Управљање грађевинским земљиштем
423000
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
424000
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ

2020
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Шифра
функц.
класиф.

Број
позиције

Економ.
класиф.

Опис

610

80/0

485000

610
81/0
Укупно за активност

541000
0003

Активност
0005
610
82/0
Укупно за активност

Остваривање јавног интереса у одржавању зграда
481000
ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА
0005
Остваривање јавног интереса у одржавању зграда

НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ
ДРЖАВНИХ ОРГАНА
ЗЕМЉИШТЕ
Управљање грађевинским земљиштем

Средства из буџета
01

Средства из
Средства из осталих
сопствених извора 04
извора

Укупно

Структура
(%)

200.000,00

0,00

0,00

200.000,00

0,03

22.000.000,00
23.650.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

22.000.000,00
23.650.000,00

3,77
4,06

200.000,00
200.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

200.000,00
200.000,00

0,03
0,03

23.850.000,00
23.850.000,00

0,00

0,00

23.850.000,00

4,09

6.000.000,00
6.000.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

6.000.000,00
6.000.000,00

1,03
1,03

Пројекат
1101-5002 Реконструкција парка у Карађорђевој улици
620
84/0
511000
ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ
Укупно за пројекат
1101-5002
Реконструкција парка у Карађорђевој улици

5.400.000,00
5.400.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

5.400.000,00
5.400.000,00

0,93
0,93

Пројекат
1101-5003 Уређење парка испред зграде општине Љубовија
620
85/0
425000
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ
Укупно за пројекат
1101-5003
Уређење парка испред зграде општине Љубовија

1.166.000,00
1.166.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

1.166.000,00
1.166.000,00

0,20
0,20

12.566.000,00
12.566.000,00

0,00

0,00

12.566.000,00

2,15

10.000.000,00

0,00

0,00

10.000.000,00

1,71

10.000.000,00

0,00

0,00

10.000.000,00

1,71

10.000.000,00
10.000.000,00

0,00

0,00

10.000.000,00

1,71

Укупно за функц. клас.
Функц. клас.
Програм

620
1101

Активност
0003
620
83/0
Укупно за активност

Укупно за функц. клас.

01
610

Извори финансирања за функцију 610:
Приходе из буџета
Стамбени развој

Развој заједнице
СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
Управљање грађевинским земљиштем
425000
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ
0003
Управљање грађевинским земљиштем

01
620

Извори финансирања за функцију 620:
Приходе из буџета
Развој заједнице

Функц. клас.
Програм

630
1102

Водоснабдевање
КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Активност

0008

Управљање и снабдевање водом за пиће
СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И
451000
ОРГАНИЗАЦИЈАМА
0008
Управљање и снабдевање водом за пиће

630

86/0

Укупно за активност

Укупно за функц. клас.

2020

01
630

Извори финансирања за функцију 630:
Приходе из буџета
Водоснабдевање

Страна
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Шифра
функц.
класиф.

Број
позиције

Функц. клас.
Програм

640
1102

Активност
0001
640
87/0
640
88/0
640
89/0
Укупно за активност

Економ.
класиф.

Опис

Средства из буџета
01

Средства из
Средства из осталих
сопствених извора 04
извора

Укупно

Структура
(%)

Улична расвета
КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
Управљање/одржавање јавним осветљењем
421000
СТАЛНИ ТРОШКОВИ
425000
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ
426000
МАТЕРИЈАЛ
0001
Управљање/одржавање јавним осветљењем

0,00
0,00
0,00
0,00

7.000.000,00
750.000,00
750.000,00
8.500.000,00

1,20
0,13
0,13
1,46

Пројекат
1102-7001 Подизање иновационих капацитета општине Љубовија кроз увођење СМАРТ лед система расвете, управљањем отпадом и паркинг местима
640
90/0
511000
ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ
350.000,00
0,00
16.923.648,00
Укупно за пројекат
1102-7001
Подизање иновационих капацитета општине Љубовија кроз увођење
350.000,00
0,00
16.923.648,00
СМАРТ лед система расвете, управљањем отпадом и паркинг местима

17.273.648,00
17.273.648,00

2,96
2,96

Укупно за функц. клас.
Функц. клас.
Програм

660
1101

Активност
0001
660
91/0
Укупно за активност

Укупно за функц. клас.

01
15
640

Извори финансирања за функцију 640:
Приходе из буџета
Неутрошена средства донација из ранијих година
Улична расвета

Просторно и урбанистичко планирање
511000
ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ
0001
Просторно и урбанистичко планирање

01
660

Извори финансирања за функцију 660:
Приходе из буџета
Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту

740
1801

Услуге јавног здравства
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

Активност
740

0001
92/0

Укупно за активност

Функционисање установа примарне здравствене заштите
426000
МАТЕРИЈАЛ
ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО
464000
ОСИГУРАЊЕ
0001
Функционисање установа примарне здравствене заштите

Активност
0002
740
94/0
Укупно за активност

Мртвозорство
424000
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ
0002
Мртвозорство

2020

93/0

0,00
0,00
0,00
0,00

8.850.000,00
8.850.000,00

0,00

16.923.648,00
16.923.648,00

25.773.648,00

4,42

10.100.000,00
10.100.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

10.100.000,00
10.100.000,00

1,73
1,73

10.100.000,00
10.100.000,00

0,00

0,00

10.100.000,00

1,73

400.000,00

0,00

0,00

400.000,00

0,07

6.600.000,00

0,00

0,00

6.600.000,00

1,13

7.000.000,00

0,00

0,00

7.000.000,00

1,20

300.000,00
300.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

300.000,00
300.000,00

0,05
0,05

Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту
СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

Функц. клас.
Програм

740

7.000.000,00
750.000,00
750.000,00
8.500.000,00
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Шифра
функц.
класиф.

Број
позиције

Укупно за функц. клас.
Функц. клас.
Програм

810
1301

Активност
0001
810
95/0
Укупно за активност

Економ.
класиф.

01
740

Опис

Извори финансирања за функцију 740:
Приходе из буџета
Услуге јавног здравства

Функц. клас.
Програм

830
1201

Активност
0004
830
97/0
Укупно за активност

Укупно за функц. клас.
Функц. клас.
Програм

840
1201

Активност
0003
840
98/0
Укупно за активност

2020

Средства из
Средства из осталих
сопствених извора 04
извора

Укупно

Структура
(%)

7.300.000,00
7.300.000,00

0,00

0,00

7.300.000,00

1,25

14.000.000,00
14.000.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

14.000.000,00
14.000.000,00

2,40
2,40

200.000,00
200.000,00

0,00
0,00

6.900.000,00
6.900.000,00

7.100.000,00
7.100.000,00

1,22
1,22

14.200.000,00

0,00

6.900.000,00
6.900.000,00

21.100.000,00

3,62

2.000.000,00
2.000.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

2.000.000,00
2.000.000,00

0,34
0,34

2.000.000,00
2.000.000,00

0,00

0,00

2.000.000,00

0,34

700.000,00
700.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

700.000,00
700.000,00

0,12
0,12

Услуге рекреације и спорта
РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ
Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима
481000
ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА
0001
Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и
савезима

Пројекат
1301-5001 Изградња отвореног базена у оквиру спортско рекреативног комплекса у Љубовији
810
96/0
511000
ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ
Укупно за пројекат
1301-5001
Изградња отвореног базена у оквиру спортско рекреативног
комплекса у Љубовији

Укупно за функц. клас.

Средства из буџета
01

01
15
810

Извори финансирања за функцију 810:
Приходе из буџета
Неутрошена средства донација из ранијих година
Услуге рекреације и спорта

14.200.000,00

Услуге емитовања и штампања
РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА
Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања
481000
ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА
0004
Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног
информисања

01
830

Извори финансирања за функцију 830:
Приходе из буџета
Услуге емитовања и штампања

Верске и остале услуге заједнице
РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА
Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа
481000
ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА
0003
Унапређење система очувања и представљања културно-историјског
наслеђа

Страна
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Шифра
функц.
класиф.

Број
позиције

Укупно за функц. клас.
Функц. клас.
Програм

860
1201

Активност
0003
860
99/0
Укупно за активност

Укупно за функц. клас.
Функц. клас.
Програм

911
2001

Економ.
класиф.

01
840

Опис
Извори финансирања за функцију 840:
Приходе из буџета
Верске и остале услуге заједнице

Функц. клас.
Програм

912
2002

Активност
0001
912
101/0
Укупно за активност

Укупно за функц. клас.

Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа
481000
ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА
0003
Унапређење система очувања и представљања културно-историјског
наслеђа

01
860

Извори финансирања за функцију 860:
Приходе из буџета
Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом месту

Укупно

Структура
(%)

700.000,00
700.000,00

0,00

0,00

700.000,00

0,12

3.500.000,00
3.500.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

3.500.000,00
3.500.000,00

0,60
0,60

3.500.000,00
3.500.000,00

0,00

0,00

3.500.000,00

0,60

5.000.000,00
5.000.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

5.000.000,00
5.000.000,00

0,86
0,86

5.000.000,00
5.000.000,00

0,00

0,00

5.000.000,00

0,86

28.500.000,00
28.500.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

28.500.000,00
28.500.000,00

4,89
4,89

28.500.000,00
28.500.000,00

0,00

0,00

28.500.000,00

4,89

Предшколско образовање
ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

01
911

Извори финансирања за функцију 911:
Приходе из буџета
Предшколско образовање

Основно образовање
ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ
Функционисање основних школа
463000
ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ
0001
Функционисање основних школа

01
912

Извори финансирања за функцију 912:
Приходе из буџета
Основно образовање

Функц. клас.
Програм

920
2003

Средње образовање
СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

Активност

0001

Функционисање средњих школа

2020

Средства из
Средства из осталих
сопствених извора 04
извора

Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом месту
РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

Пројекат
2001-5001 Доградња просторије за боравак деце у предшколској установи у Љубовији
911
100/0
511000
ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ
Укупно за пројекат
2001-5001
Доградња просторије за боравак деце у предшколској установи у
Љубовији

Укупно за функц. клас.

Средства из буџета
01

Страна
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Шифра
Број
Економ.
функц.
позиције
класиф.
класиф.
920
102/0
463000
Укупно за активност
0001

Укупно за функц. клас.
Глава
Функц. клас.
Програм

5.01
820
1201

Активност
0001
820
103/0
820
104/0
820
105/0
820
106/0
820
107/0
820
108/0
820
109/0
820
110/0
820
111/0
820
112/0
820
113/0
820
114/0
820
115/0
820
116/0
Укупно за активност

01
920

Опис

Средства из
Средства из осталих
сопствених извора 04
извора

Укупно

Структура
(%)

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ
Функционисање средњих школа

9.000.000,00
9.000.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

9.000.000,00
9.000.000,00

1,54
1,54

Извори финансирања за функцију 920:
Приходе из буџета
Средње образовање

9.000.000,00
9.000.000,00

0,00

0,00

9.000.000,00

1,54

6.429.000,00
1.071.000,00
30.000,00
70.000,00
130.000,00
1.194.000,00
92.000,00
650.000,00
384.000,00
222.080,00
413.000,00
7.000,00
42.612,00
400.000,00
11.134.692,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00

6.429.000,00
1.071.000,00
30.000,00
70.000,00
130.000,00
1.194.000,00
92.000,00
650.000,00
384.000,00
222.080,00
413.000,00
7.000,00
1.042.612,00
400.000,00
12.134.692,00

1,10
0,18
0,01
0,01
0,02
0,20
0,02
0,11
0,07
0,04
0,07
0,00
0,18
0,07
2,08

0,00

1.000.000,00
1.000.000,00

12.134.692,00

2,08

0,00

1.000.000,00
1.000.000,00

12.134.692,00

2,08

БИБЛИОТЕКА МИЛОВАН ГЛИШИЋ
Услуге културе
РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА
Функционисање локалних установа културе
411000
ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)
412000
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА
413000
НАКНАДЕ У НАТУРИ
414000
СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА
415000
НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
421000
СТАЛНИ ТРОШКОВИ
422000
ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА
423000
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
424000
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ
425000
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ
426000
МАТЕРИЈАЛ
482000
ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ
512000
МАШИНЕ И ОПРЕМА
515000
НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА
0001
Функционисање локалних установа културе

Укупно за функц. клас.

01
07
820

Извори финансирања за функцију 820:
Приходе из буџета
Трансфере од других нивоа власти
Услуге културе

Укупно за главу

01
07
5.01

Извори финансирања за главу 5.01:
Приходе из буџета
Трансфере од других нивоа власти
БИБЛИОТЕКА МИЛОВАН ГЛИШИЋ

Глава
Функц. клас.
Програм

5.02
473
1502

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА
Туризам
РАЗВОЈ ТУРИЗМА

Активност

0001

Управљање развојем туризма

2020

Средства из буџета
01

11.134.692,00
11.134.692,00

11.134.692,00
11.134.692,00

Страна
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Шифра
Број
Економ.
функц.
позиције
класиф.
класиф.
473
117/0
411000
473
118/0
412000
473
119/0
421000
473
120/0
422000
473
121/0
423000
473
122/0
425000
473
123/0
426000
473
124/0
482000
473
125/0
511000
473
126/0
512000
Укупно за активност
0001
Активност
0002
473
127/0
Укупно за активност

Опис
ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА
СТАЛНИ ТРОШКОВИ
ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ
МАТЕРИЈАЛ
ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ
ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ
МАШИНЕ И ОПРЕМА
Управљање развојем туризма

Промоција туристичке понуде
423000
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
0002
Промоција туристичке понуде

Средства из буџета
01

Средства из
Средства из осталих
сопствених извора 04
извора

Укупно

Структура
(%)

1.746.000,00
249.000,00
250.000,00
200.000,00
2.070.000,00
50.000,00
910.000,00
25.000,00
500.000,00
200.000,00
6.200.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1.746.000,00
249.000,00
250.000,00
200.000,00
2.070.000,00
50.000,00
910.000,00
25.000,00
500.000,00
200.000,00
6.200.000,00

0,30
0,04
0,04
0,03
0,35
0,01
0,16
0,00
0,09
0,03
1,06

500.000,00
500.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

500.000,00
500.000,00

0,09
0,09

6.700.000,00
6.700.000,00

0,00

0,00

6.700.000,00

1,15

6.700.000,00
6.700.000,00

0,00

0,00

6.700.000,00

1,15

27.204.000,00
4.529.000,00
450.000,00
0,00
200.000,00
256.000,00
0,00
370.000,00
383.717,00
504.000,00
235.000,00
63.837,00
34.195.554,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
200.000,00
480.000,00
0,00
1.390.000,00
400.000,00
930.000,00
100.000,00
0,00
2.002.000,00
0,00
5.502.000,00

27.204.000,00
4.529.000,00
650.000,00
480.000,00
200.000,00
1.646.000,00
400.000,00
1.300.000,00
483.717,00
504.000,00
2.237.000,00
63.837,00
39.697.554,00

4,67
0,78
0,11
0,08
0,03
0,28
0,07
0,22
0,08
0,09
0,38
0,01
6,81

Извори финансирања за функцију 473:

Укупно за функц. клас.

01
473

Приходе из буџета
Туризам
Извори финансирања за главу 5.02:

01
5.02

Укупно за главу
Глава
Функц. клас.
Програм

5.03
911
2001

Активност
0001
911
128/0
911
129/0
911
130/0
911
131/0
911
132/0
911
133/0
911
134/0
911
135/0
911
136/0
911
137/0
911
138/0
911
139/0
Укупно за активност

2020

Приходе из буџета
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ПОЛЕТАРАЦ
Предшколско образовање
ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ
Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања
411000
ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)
412000
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА
414000
СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА
415000
НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
416000
НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ
421000
СТАЛНИ ТРОШКОВИ
422000
ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА
423000
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
424000
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ
425000
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ
426000
МАТЕРИЈАЛ
472000
НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА
0001
Функционисање и остваривање предшколског васпитања и
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0

ПЛАН РАСХОДА
2021

БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

Шифра
функц.
класиф.

Број
позиције

Економ.
класиф.

Опис

Средства из буџета
01

Средства из
Средства из осталих
сопствених извора 04
извора

Укупно

Структура
(%)

образовања

Укупно за функц. клас.

01
07
911

Извори финансирања за функцију 911:
Приходе из буџета
Трансфере од других нивоа власти
Предшколско образовање

Укупно за главу

01
07
5.03

Извори финансирања за главу 5.03:
Приходе из буџета
Трансфере од других нивоа власти
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ПОЛЕТАРАЦ

Глава
Функц. клас.
Програм

5.04
160
0602

Активност
0002
160
140/0
Укупно за активност

34.195.554,00
0,00

5.502.000,00
5.502.000,00

39.697.554,00

6,81

34.195.554,00

0,00

5.502.000,00
5.502.000,00

39.697.554,00

6,81

100.000,00
100.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

100.000,00
100.000,00

0,02
0,02

34.195.554,00

34.195.554,00

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Опште јавне услуге некласификоване на другом месту
ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Функционисање месних заједница
421000
СТАЛНИ ТРОШКОВИ
0002
Функционисање месних заједница

Укупно за функц. клас.

01
160

Извори финансирања за функцију 160:
Приходе из буџета
Опште јавне услуге некласификоване на другом месту

100.000,00
100.000,00

0,00

0,00

100.000,00

0,02

Укупно за главу

01
5.04

Извори финансирања за главу 5.04:
Приходе из буџета
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

100.000,00
100.000,00

0,00

0,00

100.000,00

0,02

Укупно за раздео

01
07
15
5

Извори финансирања за раздео 5:
Приходе из буџета
Трансфере од других нивоа власти
Неутрошена средства донација из ранијих година
ОПШТИНСКА УПРАВА

0,00

6.502.000,00
23.823.648,00
30.325.648,00

557.116.000,00

95,54

Укупно за БК

01
07
15
0

Извори финансирања за БК 0:
Приходе из буџета
Трансфере од других нивоа власти
Неутрошена средства донација из ранијих година
БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

0,00

6.502.000,00
23.823.648,00
30.325.648,00

583.140.000,00

100,00

2020

526.790.352,00

526.790.352,00

552.814.352,00

552.814.352,00
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ПЛАН РАСХОДА ПО ФУНКЦИОНАЛНИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА
За период: 01.01.2021-31.12.2021

Раздео

Назив раздела

Функц. клас. 040
5
Општинска управа
Укупно за функц. клас. 040 Породица и деца

План

Средства из буџета
01

Средства из сопствених
извора 04

Средства из осталих
извора

15.200.000,00
15.200.000,00

15.200.000,00
15.200.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Функц. клас. 070
5
Општинска управа
Укупно за функц. клас. 070 Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту

6.500.000,00
6.500.000,00

6.500.000,00
6.500.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Функц. клас. 090
5
Општинска управа
Укупно за функц. клас. 090 Социјална заштита некласификована на другом месту

1.815.000,00
1.815.000,00

1.815.000,00
1.815.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Функц. клас. 110
1
Скупштина општине
Укупно за функц. клас. 110 Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови

8.147.000,00
8.147.000,00

8.147.000,00
8.147.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Функц. клас. 111
2
Председник општине
3
Општинско веће
Укупно за функц. клас. 111 Извршни и законодавни органи

6.647.000,00
2.147.000,00
8.794.000,00

6.647.000,00
2.147.000,00
8.794.000,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

95.557.000,00
95.557.000,00

95.557.000,00
95.557.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

9.098.458,00
9.098.458,00

9.098.458,00
9.098.458,00

0,00
0,00

0,00
0,00

24.273.648,00
24.273.648,00

24.273.648,00
24.273.648,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Функц. клас. 330
4
Општинско јавно правобранилаштво
Укупно за функц. клас. 330 Судови

2.533.000,00
2.533.000,00

2.533.000,00
2.533.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Функц. клас. 360
2
Председник општине

6.550.000,00

6.550.000,00

0,00

0,00

Функц. клас. 130
5
Општинска управа
Укупно за функц. клас. 130 Опште услуге
Функц. клас. 160
5
Општинска управа
Укупно за функц. клас. 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту
Функц. клас. 170
5
Општинска управа
Укупно за функц. клас. 170 Трансакције јавног дуга

2020
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ПЛАН РАСХОДА ПО ФУНКЦИОНАЛНИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА
За период: 01.01.2021-31.12.2021

Раздео

Назив раздела

План

Средства из буџета Средства из сопствених
01
извора 04
3.500.000,00
0,00
10.050.000,00
0,00

Средства из осталих
извора
0,00
0,00

5
Општинска управа
Укупно за функц. клас. 360 Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту

3.500.000,00
10.050.000,00

Функц. клас. 411
5
Општинска управа
Укупно за функц. клас. 411 Општи економски и комерцијални послови

25.000.000,00
25.000.000,00

25.000.000,00
25.000.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

3.200.000,00
3.200.000,00

3.200.000,00
3.200.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

11.500.000,00
11.500.000,00

11.500.000,00
11.500.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

119.450.000,00
119.450.000,00

119.450.000,00
119.450.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

6.700.000,00
6.700.000,00

6.700.000,00
6.700.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

10.000.000,00
10.000.000,00

10.000.000,00
10.000.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

3.700.000,00
3.700.000,00

3.700.000,00
3.700.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Функц. клас. 560
5
Општинска управа
Укупно за функц. клас. 560 Заштита животне средине некласификована на другом месту

10.400.000,00
10.400.000,00

10.400.000,00
10.400.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Функц. клас. 610
5
Општинска управа
Укупно за функц. клас. 610 Стамбени развој

23.850.000,00
23.850.000,00

23.850.000,00
23.850.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Функц. клас. 620
5
Општинска управа
Укупно за функц. клас. 620 Развој заједнице

12.566.000,00
12.566.000,00

12.566.000,00
12.566.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Функц. клас. 412
5
Општинска управа
Укупно за функц. клас. 412 Општи послови по питању рада
Функц. клас. 421
5
Општинска управа
Укупно за функц. клас. 421 Пољопривреда
Функц. клас. 451
5
Општинска управа
Укупно за функц. клас. 451 Друмски саобраћај
Функц. клас. 473
5
Општинска управа
Укупно за функц. клас. 473 Туризам
Функц. клас. 510
5
Општинска управа
Укупно за функц. клас. 510 Управљање отпадом
Функц. клас. 540
5
Општинска управа
Укупно за функц. клас. 540 Заштита биљног и животињског света и крајолика
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ПЛАН РАСХОДА ПО ФУНКЦИОНАЛНИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА
За период: 01.01.2021-31.12.2021

Раздео

Назив раздела

План

Средства из буџета
01

Средства из сопствених
извора 04

Средства из осталих
извора

Функц. клас. 630
5
Општинска управа
Укупно за функц. клас. 630 Водоснабдевање

10.000.000,00
10.000.000,00

10.000.000,00
10.000.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Функц. клас. 640
5
Општинска управа
Укупно за функц. клас. 640 Улична расвета

25.773.648,00
25.773.648,00

8.850.000,00
8.850.000,00

0,00
0,00

16.923.648,00
16.923.648,00

Функц. клас. 660
5
Општинска управа
Укупно за функц. клас. 660 Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту

10.100.000,00
10.100.000,00

10.100.000,00
10.100.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

7.300.000,00
7.300.000,00

7.300.000,00
7.300.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Функц. клас. 810
5
Општинска управа
Укупно за функц. клас. 810 Услуге рекреације и спорта

21.100.000,00
21.100.000,00

14.200.000,00
14.200.000,00

0,00
0,00

6.900.000,00
6.900.000,00

Функц. клас. 820
5
Општинска управа
Укупно за функц. клас. 820 Услуге културе

12.134.692,00
12.134.692,00

11.134.692,00
11.134.692,00

0,00
0,00

1.000.000,00
1.000.000,00

2.000.000,00
2.000.000,00

2.000.000,00
2.000.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

700.000,00
700.000,00

700.000,00
700.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

3.500.000,00
3.500.000,00

3.500.000,00
3.500.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

44.697.554,00
44.697.554,00

39.195.554,00
39.195.554,00

0,00
0,00

5.502.000,00
5.502.000,00

Функц. клас. 740
5
Општинска управа
Укупно за функц. клас. 740 Услуге јавног здравства

Функц. клас. 830
5
Општинска управа
Укупно за функц. клас. 830 Услуге емитовања и штампања
Функц. клас. 840
5
Општинска управа
Укупно за функц. клас. 840 Верске и остале услуге заједнице
Функц. клас. 860
5
Општинска управа
Укупно за функц. клас. 860 Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом месту
Функц. клас. 911
5
Општинска управа
Укупно за функц. клас. 911 Предшколско образовање
Функц. клас. 912

2020
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Раздео

Назив раздела

План

5
Општинска управа
Укупно за функц. клас. 912 Основно образовање

28.500.000,00
28.500.000,00

Функц. клас. 920
5
Општинска управа
Укупно за функц. клас. 920 Средње образовање

9.000.000,00
9.000.000,00

2020

Средства из буџета Средства из сопствених
01
извора 04
28.500.000,00
0,00
28.500.000,00
0,00

9.000.000,00
9.000.000,00

Средства из осталих
извора
0,00
0,00

0,00
0,00

Страна
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ПЛАН РАСХОДА ПО ПРОЈЕКТИМА
За период: 01.01.2021-31.12.2021
Назив пројекта
Програм 0701 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА
0701-5026
Реконструкција пута у насељу Узовница - пут ка Колонији
0701-5027
Изградња паркинга у Азбуковачкој улици
0701-5028
Изградња тротоара у улици Војводе Мишића и претварање у двосмерни саобраћај
0701-5029
Радови на реконструкцији локалних путева на територији општине Љубовија
0701-5030
Радови на реконструкцији некатегорисаних путева на територији општине Љубвовија
Укупно за програм: 0701 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

Износ у динарима
540.000,00
13.300.000,00
11.500.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
45.340.000,00

Програм 0901 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА
0901-4001
Помоћ у кући
Укупно за програм: 0901 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА

500.000,00
500.000,00

Програм 1101 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
1101-5002
Реконструкција парка у Карађорђевој улици
1101-5003
Уређење парка испред зграде општине Љубовија
Укупно за програм: 1101 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

5.400.000,00
1.166.000,00
6.566.000,00

Програм 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
Подизање иновационих капацитета општине Љубовија кроз увођење СМАРТ лед система расвете, управљањем
1102-7001
отпадом и паркинг местима
Укупно за програм: 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

17.273.648,00
17.273.648,00

Програм 1301 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ
1301-5001
Изградња отвореног базена у оквиру спортско рекреативног комплекса у Љубовији
Укупно за програм: 1301 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

7.100.000,00
7.100.000,00

Програм 2001 ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ
2001-5001
Доградња просторије за боравак деце у предшколској установи у Љубовији
Укупно за програм: 2001 ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

5.000.000,00
5.000.000,00

Програм 2101 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
2101-4002
Обележавање дана општине Љубовија
Укупно за програм: 2101 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

1.000.000,00
1.000.000,00

Укупно за БК 0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

2020

82.779.648,00

Страна

163 од 251

III РЕКАПИТУЛАЦИЈА
Члан 8.
Средства буџета у износу од 552.814.352,00 динара, средства из сопствених извора и износу од 0,00 динара и средства из осталих извора у износу од
30.325.648,00 динара, утврђена су и распоређена по програмској класификацији, и то:
Програм / ПА /
пројекат

Шифра

Основ

Опис

Циљ

1

2

3

4

5

1СТАНОВАЊЕ,
УРБАНИЗАМ
И
ПРОСТОРНО
ПЛАНИРАЊЕ

Просторно и
урбанистичко
планирање

Управљање
грађевинским
земљиштем

Остваривање
јавног интереса
у одржавању
зграда

2020

1101

Закон о планирању и
изградњи, Закон о
локалној самоуправи,
Закон о становању и
одржавању зграда

6
Проценат
Обезбеђење средстава и
покривености
услова за израду
територије
планске документације
урбанистичком
Просторни развој у складу
у циљу просторног
планском
са плановима
развоја и повећање
документацијо
покривености
м
територије планском и
урбанистичком
документацијом и
обезбеђивање услова
очувања стамбеног
фонда кроз
инвестиционо
одржавање.

Повећање покривености
територије планском и
урбанистичком
документацијом
0001

0003

0005

Закон о становању и
одржавању зграда

Преузимање послова
одржавању зграда

Закон о јавним
набавкама, Закон о
комуналним
делатностима, Закон о
планирању и изградњи

Геодетске услуге,
Стављање у функцију
геомеханичка
грађевинског земљишта
испитивања, набавка
земљишта, накнаде штете
настале изградњом
путева, канализације и
остале инфраструктуре,
техничка контрола и
усаглашавање пројекта.

Закон о становању и
одржавању зграда

Индикатор

Преузимање послова
одржавања зграда и
унапређење својстава
зграде ради остварења
јавног интереса у складу
са Законом

Број усвојених
планова
генералне
регулације у
односу на број
предвиђених
планова вишег
реда

Базна
вредност у
2019.
7

Очекивана
вредност у
2020.
8

Циљна
вредност у
2021.
9

Циљна
вредност у
2022.
10

Циљна
вредност у
2023.
11

40%

40%

50%

50%

50%

Средства из
буџета
01
12

1

1

1

Очување и унапређење
стамбеног фонда

2

2

2

2

0

1

1

1

14

15

Извор
Одговорно лице
верификације
16

17

0,00

0,00

Мирослав
Ненадовић
Начелник ОУ

46.516.000,00

Одлука о усвајању
планова

0,00

0,00

Мирослав
Ненадовић
Начелник ОУ

10.100.000,00

Извештај
комуналног
инспектора

2

29.650.000,00

Број склопљених
уговора о
бесповратном
суфинансирању
активности на
инвестиционом
одржавању и
унапређењу
својстава зграде

Укупно

1

10.100.000,00

Број локација
комунално
опремљеног
земљишта

Средства из
осталих извора

Извештај служе за
урбанизам

46.516.000,00

1

Средства из
сопствених
извора 04
13

0,00

0,00

Мирослав
Ненадовић
Начелник ОУ

29.650.000,00

Уговор о
бесповратном
финансирању

1

200.000,00

0,00

0,00

200.000,00

Страна

Мирослав
Ненадовић,
Начелник ОУ
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Програм / ПА /
пројекат

Шифра

Основ

Опис

Циљ

Индикатор

1

2

3

4

5

6

Очување и уређење јавних
зелених површина
Реконструкција
парка у
Карађорђевој
улици

2КОМУНАЛНЕ
ДЕЛАТНОСТИ

Управљање/одр
жавање јавним
осветљењем

Одржавање
јавних зелених
површина

2020

Очекивана
вредност у
2020.
8

Циљна
вредност у
2021.
9

Циљна
вредност у
2022.
10

Циљна
вредност у
2023.
11

0

0

1

0

0

1101-5002

1101-5003

1102

0001

0002

Средства из
буџета
01
12

Број уређених
паркова

0

0

1

0

Повећање покривености
насеља и територије
рационалним јавним
осветљењем

Укупна
количина
потрошене
електричне
енергије
(годишње)

Повећање покривености
корисника и територије
квалитетним услугама
водоснабдевања

Број насељених
места
обухваћених
услугама у
односу на
укупан број
насеља

12/27

12/27

12/27

13/27

13/27

Укупан број
светиљки које су
замењене
савременијим
(кумулативно из
године у годину)

0

417

270

0

0

Закон о локалној
самоуправи, Закон о
комуналним
делатностима

Закон о комуналним
делатностима, Закон о
јавним набавкама

Ефикасно и рационално
У оквиру ове програмске спровођење јавног
активности врши се
осветљења и минималан
финансирање трошкова негативан утицај на
јавне расвете по мерним животну средину
местима, набавка
материјала за јавну
расвету, одржавање јавне
расвете, трошкови атеста,
прикључака и набавке
бројила

Закон о комуналним
делатностима

Одржавање јавних
зелених површина ја
Максимална могућа
уређење, текуће и
покривеност насеља и
инвестиционо
територије услугама
одржавање,
уређења и одржавања
реконструкција и
зеленила
санација зелених,
рекреативних површина
и приобаља. Програмска
активност обухвата
послове који се односе на

8000000

7000000

7000000

89615

89615

90000

15

Извор
Одговорно лице
верификације
16

17

0,00

0,00

Мирослав
Ненадовић
Начелник ОУ

5.400.000,00

0,00

0,00

Мирослав
Ненадовић
Начелник ОУ

1.166.000,00

План и извршење
расхода и план и
остварење прихода

32.550.000,00

85000

14

7000000

0,00

16.923.648,00

49.473.648,00

Извештај
комуналног
инспектора

Мирослав
Ненадовић
Начелник ОУ

Подаци из
тендерске
документације и
закљученог уговора

8.500.000,00

Број м2 јавних
зелених
површина на
којима се
уређује и
одржава
зеленило

Укупно

Записник о
примопредаји и
Решење о стављању
у употребу објекта

1.166.000,00

7975000

Средства из
осталих извора

0

Закон о локалној
самоуправе

Спровођење радњи из
области комуналне
делатности у циљу
унапређења квалитета
живота кроз
рационално обављање
комуналних делатности
и повећања обухвата
комуналних услуга.
Финансирање
активности које су у
функцији
егзистенцијалних
потреба грађана.

Средства из
сопствених
извора 04
13

Записник о
примопредаји и
Решење о стављању
у употребу објекта

5.400.000,00

Очување и уређење јавних
зелених површина
Уређење парка
испред зграде
општине
Љубовија

Број уређених
паркова

Базна
вредност у
2019.
7

0,00

0,00

8.500.000,00

Мирјана
Арсеновић,
комунални
инспектор

Програм пословања
ЈП Љубовија
Мирјана

90000
3.200.000,00

0,00

0,00

3.200.000,00

Страна

Арсеновић,
комунални
инспектор
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Програм / ПА /
пројекат

Шифра

Основ

1

2

3

Одржавање
чистоће на
површинама
јавне намене

Зоохигијена

0003

0004

Закон о комуналним
делатностима, Одлука о
одржавању чистоће на
територији општине,
План чишћења улица и
тротоара

закон о комуналним
делатностима, Споразум
закључен са општином
Крупањ

Опис
4
кошење и одржавање
зелених површина и
цвећа.

Ова програмска
активност обухвата
чишћење улица и других
јавних површина. План
чишћења је усмерен ка
редовном чишћењу
јавних површина и то:
улице, тротоари и
површина у општој
употреби

Суфинансирање азила за
псе луталице у Крупњу,
на основу закљученог
споразума

0008

закон о локалној
самоуправи

Подизање
иновационих
капацитета
Закон о локалној
општине
самоуправи, Уговор
Љубовија кроз
закључен са Кабинетом
увођење СМАРТ 1102-7001
Министра без портфеља
лед система
задуженог за иновације и
расвете,
технолошки развој
управљањем
отпадом и
паркинг местима

3 - ЛОКАЛНИ
ЕКОНОМСКИ
РАЗВОЈ

2020

1501

Закон о локалној
самоуправи, локални
акциони план
запошљавања

Очекивана
вредност у
2020.
8

Циљна
вредност у
2021.
9

Циљна
вредност у
2022.
10

Циљна
вредност у
2023.
11

Степен
покривености
територије
услугама
одржавања
чистоће јавнопрометних
површина (број
улица које се
чисте у односу
на укупан број
улица у
граду/општини)

26/49

26/49

26/49

26/49

26/49

Број ухваћенних
и збринутих паса
и мачака
луталица

60

Индикатор

5

6

Максимална могућа
покривеност насеља и
територије услугама
одржавања чистоће јавних
површина

Унапређење заштите од
заразних и других болести
које преносе животиње

20

30

40

Број кварова по
км водоводне
мреже

1

1

1

1

Повећање запослености
на територији
града/општине

Број замењених
постојећих
светиљки ЛЕД
светиљкама

0

0

270

0

9ж/11м

13ж/15м

13ж/15м

15ж/20м

Укупно

14

15

0,00

0,00

16

17

Мирјана
Арсеновић,
комунални
инспектор

10.000.000,00

0,00

0,00

Мирјана
Арсеновић,
комунални
инспектор

500.000,00

Извештај о раду
ЈКП Стандард
Љубовија

1

0,00

0,00

Мирослав
Ненадовић
Начелник ОУ

10.000.000,00

Извештај о
реализацији
пројекта

0

15ж/20м

Извор
Одговорно лице
верификације

Извештај о
реализацији

350.000,00

Број
становника
града/општине
који су
запослени на
новим радним
местима, а
налазили су се
на евиденцији

Средства из
осталих извора

40

10.000.000,00

Подизање иновационих
капацитета општине
Љубовија кроз увођење Унапређење система јавног
осветљења
СМАРТ лед система
расвете, управљањем
отпадом и паркинг
местима којим се
имплементирају нове
технологије и апликације
у оквиру концепта
паметних и безбедних
градова.

Средства из
сопствених
извора 04
13

Извештај о раду
ЈКП Стандард
Љубовија

10.000.000,00

повецање покривености
територије општине
водоснабдевањем

Спровођење мера
активне политике
запошљавања

Средства из
буџета
01
12

500.000,00

Адекватан квалитет
пружених услуга
водоснабдевања
Управљање и
снабдевање
водом за пиће

Базна
вредност у
2019.
7

Циљ

28.200.000,00

0,00

0,00

16.923.648,00

0,00

17.273.648,00

Мирослав
Ненадовић,
начелник ОУ

Мићо Бабић,
руководилац
Евиденција одсека одсека за
28.200.000,00 за ЛЕР
локални
економски
развој

Страна
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Програм / ПА /
пројекат

Шифра

Основ

Опис

Циљ

Индикатор

1

2

3

4

5

6
НСЗ
(разврстаних
по полу и
старости)

Мере активне
политике
запошљавања

Подршка
економском
развоју и
промоцији
предузетништва

0002

0003

Број
новозапослених
жена кроз
реализацију
мера активне
Повећање броја запослених
политике
Програми и мере
кроз мере активне политике запошљавања у
запошљавања које су
запошљавања
Закон о запошљавању и
односу
на
усмерене ка унапређењу
осигурању за случај
укупан број
запослености општине
незапослености, ЛАПЗ и
запослених
Љубовија у складу са
Закон о локалној
програмима и мерама
самоуправи
активне политике
запошљавања

Закон о планирању и
изградњи, Закон о
локалној самоуправи

Подршка економском
развоју кроз стварање
услова за унапређење
индустријске производње
и отварање нових радних
места

Подстицаји града/општине
за развој предузетништва

Повећање прихода од
туризма
4 - РАЗВОЈ
ТУРИЗМА

Управљање
развојем туризма

2020

Базна
вредност у
2019.
7

Очекивана
вредност у
2020.
8

Циљна
вредност у
2021.
9

Циљна
вредност у
2022.
10

Циљна
вредност у
2023.
11

9ж/20

13ж/28

13ж/28

15ж/35

15ж/35

Број
новооснованих
предузећа на
територији
града/општине
уз учешће
подстицаја
локалне
самоуправе у
односу на
укупан број
новооснованих
предузећа

0

Пораст прихода
од боравишне
таксе

4,8%

0

15,4%

1

10%

0

15%

Закон о локалној
самоуправи

0001

Ова програмска
активност обухвата
Стратегија локалног
пружање подршке у
одрживог развоја
области туризма на
општине Љубовија, Закон
територији општине
о локалној самоуправи
Љубовија, редовне
послове установе,

Проценат
реализације
програма развоја
Повећање квалитета
туризма
туристичке понуде и услуге
града/општине у
односу на
годишњи план

71%

71%

80%

80%

Средства из
сопствених
извора 04
13

Средства из
осталих извора

Укупно

14

15

Извор
Одговорно лице
верификације
16

17

Евиденција одсека
за ЛЕР

3.200.000,00

0,00

0,00

Мићо Бабић,
руководилац
одсека за
локални
економски
развој

3.200.000,00

Извештај о
реализацији

0

Мирослав
Ненадовић,
начелник ОУ

25.000.000,00

0,00

0,00

25.000.000,00

6.700.000,00

0,00

0,00

6.700.000,00

Мирослав
Ненадовић
Начелник ОУ

6.200.000,00

0,00

0,00

6.200.000,00 Извештај о раду

Јелена Тешић,
в.д. директора

15%

Побољшање туристичке
понуде општине
Љубовија и повећање
броја посетилаца

1502

Средства из
буџета
01
12

90%

Страна

167 од 251

Програм / ПА /
пројекат

Шифра

Основ

Опис

Циљ

Индикатор

1

2

3

4
представљање на сајму
туризма и промотивне
активности током године

5

6

Промоција
туристичке
понуде

5ПОЉОПРИВР
ЕДА И
РУРАЛНИ
РАЗВОЈ

0002

0101

Мере подршке
руралном
развоју

0002

6 - ЗАШТИТА

0401

2020

Број догађаја
који промовишу
туристичку
понуду
Подржавање локалних
града/општине
у
Адекватна
промоција
туристичких
земљи и/или
манифестација и њихова туристичке понуде
иностранству
на
града/општине на циљаним
промоција.
којима учествује
тржиштима
Манифестације су:
Стратегија локалног
ТО
Гастро фестивал,
одрживог развоја, Закон о
града/општине
Ускршња олимпијада у
локалној самоуправи
Д.Оровици, Дани
међаша, Регата за особе
са инвалидитетом,
Скобаљијада у Врхпољу
и Скобаљијада у Црнчи

Закон о пољопривреди
и руралном развоју,
Закон о
пољопривредном
земљишту, Закон о
одбрани од града, Закон
о локалној самоуправи

Раст производње и
Израда нацрта
стабилност дохотка
програма, његово
произвођача
упућивање ресорном
министарству на
сагласност, спровођење
програма и израда
извештаја о
реализацији програма

Расподела средстава
Унапређење руралног
предвиђених мерама по развоја
годишњем програму кроз
Закон о подстицајима у конкурсе и јавне позиве,
пољопривреди и Закон о набавка противградних
одбрани од града
ракета и исплата накнада
стрелцима, као и
суфинансирање пројеката
у пољопривреди

Закон о заштити

Програм обухвата

Унапређење управљања

Удео
регистрованих
пољопривредни
х газдинстава у
укупном броју
пољопривредни
х газдинстава

Базна
вредност у
2019.
7

Очекивана
вредност у
2020.
8

Циљна
вредност у
2021.
9

Циљна
вредност у
2022.
10

Циљна
вредност у
2023.
11

5

5

5

11

11

Средства из
буџета
01
12

66%

66%

67%

Проценат

150/2140

178/2140

180/2140

185/2150

Укупно

14

15

0,00

0,00

0,00

0,00

40ж/140м

40ж/140м

45ж/145м

60%

70%

70%

70%

70%

17

Јелена Тешић,
в.д. директора

Ненадовић
Начелник ОУ

11.500.000,00

Извештај стручне
службе за
пољопривреду и
Програм
спровођења
пољопривредне
политике и
политике руралног
развоја

190/2150

40ж/138м

16

500.000,00

67%

15ж/135м

Извор
Одговорно лице
верификације

Извештај стручне
службе за
пољопривреду и
Програм
спровођења
пољопривредне
политике и
политике руралног
развоја
Мирослав

11.500.000,00

Број
регистрованих
пољопривредних
газдинстава која
су корисници
мера руралног
развоја у односу
на укупан број
активних
пољопривредних
газдинстава
Број жена
носилаца
пољопривредних
газдинстава која
су корисници
мера руралног
развоја у односу
на број
мушкараца

Средства из
осталих извора

Извештај о раду

500.000,00

66%

Средства из
сопствених
извора 04
13

11.500.000,00

0,00

10.400.000,00

0,00

0,00

11.500.000,00

0,00

10.400.000,00 Извештај о раду

Страна

Извештај стручне
службе за
пољопривреду

Милисав
Вићентић,
стручни
сарадник за
пољопривреду

Мирослав

168 од 251

Програм / ПА /
пројекат
1
ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ

Управљање
заштитом
животне средине

Управљање
отпадним
водама

7ОРГАНИЗАЦИ
ЈА
САОБРАЋАЈА
И
САОБРАЋАЈН
А
ИНФРАСТРУК
ТУРА

Управљање и
одржавање
саобраћајне
инфраструктуре

2020

Шифра

Основ

2

3
животне средине, Закон
о управљању отпадом,
Закон о јавним
набавкама, Закон о
локалној самоуправи

0001

0004

0701

0002

Опис

Циљ

4
5
израду нацрта
комуналним и осталим
Програма коришћења отпадом
средстава буџетског
фонда за заштиту
животне средине и
упућивање ресорном
министарству на
сагласност, спровођење
усвојеног програма;
Изградња
канализационе мреже и
погона за
пречишћавање
отпадних вода

Индикатор
6
становништва
покривеног
услугом
прикупљања
комуналног
отпада

Усвојен програм
Испуњење обавеза у складу заштите животне
средине са
са
законима
у
домену
ПА је усмерена на
акционим
прикупљање и одвожење постојања стратешких и
Закон о заштити животне
планом
оперативних планова као и
отпада на регионалну
средине, Закон о
мера
заштите
депонију у Лозницу,
управљању отпадом,
набавку опреме за
Програм коришћења
заштиту животне средине
средстава од накнаде за
и трошкове хранилишта
заштиту животне средине
белоглавог супа у
Трешњици

Максимална могућа
ПА је усмерена на израду покривеност корисника и
Закон о комуналним
пројектно техничке
територије услугама
делатностима, Закон о
документације, техничку уклањања отпадних вода
планирању и изградњи, контролу и усаглашавање
закон о заштити животне пројектне документације
средине, Програм
како би се створили
субвенција ЈКП, Закон о услови за реконструкцију
јавним набавкама
постојеће и изградњу
канализационе мреже.

Проценат
домаћинстава
обухваћених
услугом у
односу на
укупан број
домаћинстава

Број насеља до
којих не
постоји
Развијеност
Закон о јавним
Реализација активности инфраструктуре у
приступ
путевима, Закон о
на унапређењу
асфалтним
контексту доприноса
планирању и изградњи, развијности путне
путем
социо економском развоју
Закон о јавним
инфраструктуре у
набавкама, Закон о
контексту доприноса
безбедности саобраћаја, социо-економског
Програм коришћења
развоја, као и повећање
средстава од казни за
безбедности учесника у
прекршаје
саобраћају

ПА врши израда
пројектне документације
за путеве, одржавање
локалних и некатегори.
Закон о јавним путевима,
путева и улица, уређење
Закон о јавним
банкина, чишћење
набавкама, Закон о
коловоза и осталих
планирању и изградњи,
елемената пута, јаркова,
Одлука о искључивом
ригола, пропуста,
праву
крпљење ударних рупа,
хориз. и вер.
сигнализација, чишћење
снега

Број километара
Одржавање квалитета путне санираних и/или
мреже кроз реконструкцију реконструисаних
путева
и редовно одржавање
асфалтног покривача

Базна
вредност у
2019.
7

Очекивана
вредност у
2020.
8

Циљна
вредност у
2021.
9

Циљна
вредност у
2022.
10

Циљна
вредност у
2023.
11

Средства из
буџета
01
12

Средства из
сопствених
извора 04
13

Средства из
осталих извора

Укупно

14

15

Извор
Одговорно лице
верификације
16
ЈКП Стандард
Љубовија

1

1

1

1

Одлука о усвајању
планова

1

6.000.000,00

27%

27%

27%

27%

10

10

10

50

55

60

0,00

Митар Јовић,
Инспектор за
заштиту
животне средине

6.000.000,00

Извештај о раду
ЈКП Стандард
Љубовија

0,00

0,00

Митар Јовић,
Инспектор за
заштиту
животне средине

4.400.000,00

Извештај о
реализацији

9

122.950.000,00

45

0,00

27%

4.400.000,00

12

17
Ненадовић
Начелник ОУ

0,00

0,00

Мирослав
Ненадовић
Начелник ОУ

122.950.000,00

Извештај ЈП
Љубовија Љубовија

60

70.110.000,00

0,00

0,00

70.110.000,00

Страна

Александар
Перић,
помоћник
председника

169 од 251

Програм / ПА /
пројекат

Шифра

Основ

Опис

Циљ

Индикатор

1

2

3

4

5

6
Проценат
покривености
грађана услугом
јавног превоза
(број грађана
који живе у
насељима где
постоји
организован
јавни превоз
односу на
укупни број
грађана у
граду/општини)

Јавни градски и
приградски
превоз путника

Унапређење
безбедности
саобраћаја

Реконструкција
пута у насељу
Узовница - пут
ка Колонији

0004

0005

Закон о локалној
самоуправи

Закон о локалној
самоуправи, Закон о
безбедности саобраћаја,
Програм унапређења
безбедности саобраћаја
општине Љубовија

Закон о планирању и
0701-5026 изградњи, Закон о
локалној самоуправи

Максимална могућа
покривеност корисника и
територије услугама јавног
У оквиру ове програмске превоза
активности врши се
субвенција у локалном
саобраћају

Број
поправљених и
новопостављени
Повећање безбедности Повећање безбедности
х саобраћајних
учесника у саобраћају и
саобраћаја кроз
знакова и
унапређење саобраћајне смањење броја саобраћајних
семафора
незгода
инфраструктуре,
обезбеђивање опреме за
унапређење рада
полицијске станице и
континуирану едукацију
у области безбедности
саобраћаја

Побољшање путне
инфраструктуре у
сеоским насељима у виду
реконструкције постојеће
путне мреже

Побољшање квалитета
путне инфраструктуре

0701-5027

Циљна
вредност у
2021.
9

Циљна
вредност у
2022.
10

Циљна
вредност у
2023.
11

85%

85%

85%

85%

85%

Средства из
буџета
01
12

20

20

20

20

0,2

0,2

0

Број нових
паркинг места

0

0

1

0

Побољшање путне
инфраструктуре

Број километара
изграђених
тротоара

0

0

1

0

Укупно

14

15

Извор
Одговорно лице
верификације
16

17

0,00

0,00

Александар
Перић,
помоћник
председника

4.000.000,00

Извештај
саобраћајног
инспектора

0,00

0,00

Александар
Перић,
помоћник
председника

3.500.000,00

Записник о
примопредаји и
Решење о стављању
у употребу објекта

0

0,00

0,00

Александар
Перић,
помоћник
председника

540.000,00

Записник о
примопредаји и
Решење о стављању
у употребу објекта

0

13.300.000,00

Побољшање квалитета
путне инфраструктуре

Средства из
осталих извора

20

3.500.000,00

0

Средства из
сопствених
извора 04
13

Извештај
саобраћајног
инспектора

4.000.000,00

Закон о локалној
самоуправи

Изградња
тротоара у улици
Војводе Мишића
Закон о локалној
0701-5028
и претварање у
самоуправи
двосмерни
саобраћај

2020

Очекивана
вредност у
2020.
8

540.000,00

Побољшање квалитета
путне инфраструктуре
Изградња
паркинга у
Азбуковачкој
улици

Број километара
реконструисаног
пута

Базна
вредност у
2019.
7

0,00

0,00

13.300.000,00

Записник о
примопредаји и
Решење о стављању
у употребу објекта

0

11.500.000,00

0,00

0,00

11.500.000,00

Страна

Мирослав
Ненадовић
Начелник ОУ

170 од 251

Програм / ПА /
пројекат

Шифра

Основ

Опис

Циљ

Индикатор

1

2

3

4

5

6

Радови на
реконструкцији
Закон о локалној
локалних путева
0701-5029 самоуправи, Закон о
на територији
планирањи изградњи
општине
Љубовија

Радови на
реконструкцији
некатегорисаних
Закон о локалној
путева на
0701-5030 самоуправи, Закон о
територији
планирању и изградњи
општине
Љубвовија

8ПРЕДШКОЛС
КО
ОБРАЗОВАЊЕ
И
ВАСПИТАЊЕ

2001

закон о локалној
самоуправи и Закон о
основама система
образовања

Побољшање квалитета
путне инфраструктуре

0001

Побољшање квалитета
путне инфраструктуре

2020

Циљна
вредност у
2022.
10

Циљна
вредност у
2023.
11

0

0

1,5

0

0

Број километара
реконструисаног
пута

0

0

1,5

0

Побољшање квалитета
предшколског
образовања

Проширивање
капацитета постојећег
објекта ПУ Полетарац
Љубовија

Средства из
буџета
01
12

Повећање обухвата деце
предшколским
васпитањем и
образовањем

100%

100%

100%

100%

Унапређење квалитета
предшколског образовања

234/21

229/21

240/21

250/21

Укупно

14

15

Извор
Одговорно лице
верификације
16

17

0,00

0,00

Мирослав
Ненадовић
Начелник ОУ

10.000.000,00

Записник о
примопредаји и
Решење о стављању
у употребу објекта

0,00

0,00

Мирослав
Ненадовић
Начелник ОУ

10.000.000,00

Извештај о раду

100%

39.195.554,00

Просечан број
деце по
васпитачу/васпи
тачици (јасле,
предшколски,
припремни
предшколски
програм)

Средства из
осталих извора

Записник о
примопредаји и
Решење о стављању
у употребу објекта

10.000.000,00

Проценат
уписане деце у
односу на број
укупно
пријављене
деце

Средства из
сопствених
извора 04
13

0

Побољшање путне
инфраструктуре

Стварање услова за
Закон о систему
унапређење квалитета и
образовања и васпитања,
обезбеђивање правичног
Закон о локалној
обухвата предшколског
самоуправи
васпитања

Закон о локалној
2001-5001 самоуправи, Закон о
планирању и изградњи

Циљна
вредност у
2021.
9

10.000.000,00

Унапређење квалитета
предшколског образовања

Доградња
просторије за
боравак деце у
предшколској
установи у
Љубовији

Очекивана
вредност у
2020.
8

Побољшање путне
инфраструктуре

Обезбеђени адекватни
услови за васпитнообразовни рад са децом уз
повећан обухват
Функционисање
и остваривање
предшколског
васпитања и
образовања

Број километара
реконструисаног
пута

Базна
вредност у
2019.
7

0,00

5.502.000,00

Мирослав
Ненадовић
Начелник ОУ

44.697.554,00

Извештај о раду

250/21

Маја Андрић,
директор

Број посебних и
специјалних
програма у
објекту
предшколске
установе

1

1

1

1

1

Извештај о раду

Број изграђених
објеката

0

0

1

0

0

Записник о
примопредаји и
Решење о стављању
у употребу објекта

34.195.554,00

5.000.000,00

0,00

0,00

5.502.000,00

0,00

39.697.554,00

5.000.000,00

Страна

Мирослав
Ненадовић
Начелник ОУ
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Програм / ПА /
пројекат

Шифра

Основ

Опис

Циљ

Индикатор

1

2

3

4

5

6

Потпуни обухват
основним образовањем и
васпитањем

9 - Основно
образовање и
васпитање

2002

Закон о локалној
самоуправи и Закон о
основама ситема
образовања и
васпитања

Побољшање квалитета
основног образовања
Унапређен квалитет
основног образовања

Обезбеђени прописани
услови за васпитнообразовни рад са децом у
основним школама

Функционисање
основних школа

10 - СРЕДЊЕ
ОБРАЗОВАЊЕ
И
ВАСПИТАЊЕ

Функционисање
средњих школа

2020

0001

2003

0001

Стварање услова за
побољшање квалитета
Закон о систему
основног образовања и
образовања и васпитања обухвата деце на
територији општине
Љубовија

закон о локалној
самоуправи и Закон о
основама ситема
образовања и
васпитања

Унапређење квалитета
образовања и васпитања у
основним школама

Повећање обухвата
средњошколског
образовања

Обухват деце
основним
образовањем
(разложено
према полу)

Проценат
ученика који је
учествовао на
републичким
такмичењима

Базна
вредност у
2019.
7

427м/426ж

Очекивана
вредност у
2020.
8

420м/415ж

Циљна
вредност у
2021.
9

431м/363ж

Циљна
вредност у
2022.
10

436м/368ж

Циљна
вредност у
2023.
11

1%

3%

3%

3%

Унапређење квалитета
образовања у средњим
школама

14

15

0,00

0,00

Извор
Одговорно лице
верификације
16

28.500.000,00 остваривању
годишњег плана
рада Основне
школе Петар
Враголић
Љубовија

3%

7м/8ж

6м/6ж

7м/6ж

7м/7ж

7м/6ж

Број ученица
који похађају
ваннаставне
активности/у
односу на
укупан број
ученика

125ж/853

120ж/835

123ж/794

121ж/804

117ж/797

Број деце која
су обухваћена
средњим
образовањем
(разложено
према полу)

330

Број ученица
које похађају
ваннаставне
активности у
односу на
укупан број
ученика

Укупно

Извештај о

28.500.000,00

Просечан број
ученика по
одељењу
(разврстани по
полу)

Просечан број
ученика по
одељењу

Средства из
осталих извора

17

Извештај о
остваривању
годишњег плана
рада Основне
школе Петар
Враголић
Љубовија

Мирослав
Ненадовић
Начелник ОУ

Извештај о
остваривању
годишњег плана
рада Основне школе
Петар Враголић
Љубовија

Извештај о

28.500.000,00

0,00

0,00

Василије
Ђукановић,
рада Основне школе директор

28.500.000,00 остваривању
годишњег плана
Петар Враголић
Љубовија

330

92м/209ж

100м/220ж

Извештај о
остваривању
годишњег плана
рада Гимназије
Вук Караџић

100м/220ж

9.000.000,00

Обезбеђени прописани
услови за васпитнообразовни рад у средњим
школама и безбедно
одвијање наставе

Средства из
сопствених
извора 04
13

434м/363ж

Побољшање квалитета
средњег образовања

Закон о основама
Стварање услова за
образовања и васпитања,
побољшање квалитета
Закон о средњем
средњег образовања
образовању

Средства из
буџета
01
12

22

22

21

24

20ж/330

20ж/301

25ж/320

0,00

Мирослав
Ненадовић
Начелник ОУ

9.000.000,00

Извештај о
остваривању
годишњег плана
рада Гимназије Вук
Караџић

24

9.000.000,00
20ж/330

0,00

0,00

0,00

9.000.000,00
Извештај о
остваривању
годишњег плана
рада Гимназије Вук
Караџић

30ж/320

Страна

Драгана Арсић,
директор
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Програм / ПА /
пројекат

Шифра

Основ

Опис

Циљ

Индикатор

1

2

3

4

5

6

Повећање доступности
права и услуга социјалне
заштите

11 СОЦИЈАЛНА
И ДЕЧЈА
ЗАШТИТА

0901

Закон о локалној
самоуправи и Закон о
социјалној заштити

Побољшање квалитета
услуга социјалне
заштите

Једнократне
помоћи и други
облици помоћи

Једнократне
помоћи и други
облици помоћи

2020

0001

0001

0001

Закон о социјалној
заштити и Закон о
локалној самоуправи

Закон о социјалној
заштити

Исплата новчаних
помоћи по предлогу
интерресорне комисије

3.6%

Циљна
вредност у
2021.
9

3.6%

Циљна
вредност у
2022.
10

3.5%

Циљна
вредност у
2023.
11

Средства из
буџета
01
12

Средства из
сопствених
извора 04
13

Средства из
осталих извора

Укупно

14

15

Извор
Одговорно лице
верификације
16

3.5%

23.515.000,00

0,00

0,00

23.515.000,00

65%

65%

65%

65%

65%

Број корисника
једнократне
новчане помоћи
у односу на
укупан број
грађана

1.87%

1.8%

1.8%

1.7%

1.7%

Дневни извештаји
социјалних радника

3.200.000,00

Унапређење заштите
сиромашних

Број корисника
једнократне
новчане помоћи
у односу на
укупан број
грађана

Број корисника
једнократне
новчане помоћи
у односу на
укупан број
грађана (нпр.
набавка огрева и
сл.) у односу на
укупан број

1.87%

15/14469

1.8%

10/14469

1.8%

10/14469

1.7%

10/14469

17

Евиденција службе
рачуноводства о
броју корисника
по свакој ПА и
пројекту на број
становника по
попису

Евиденција
рачуноводства о
броју жена
корисница
једнократне
помоћи

Пружање помоћи
социјално угроженом
становништву у виду
једнократних помоћи

Закон о социјалној
заштити, Закон о
локалној самоуправи,
Стварање услова за
Одлука општине којом се несметано и ефикасно
регулишу проширена
функционисање установе
права из области
социјалне заштите

2,6%

Очекивана
вредност у
2020.
8

Удео жена
корисница
социјлних
помоћи у
Повећање доступности
укупном
броју
права и механизама
корисника
социјалне заштите за жене
социјалне
у локалној заједници
помоћи

Унапређење заштите
сиромашних
Једнократне
помоћи и други
облици помоћи

Проценат
корисника мера
и услуга
социјалне и
дечје заштите
који се
финансирају из
буџета
града/општине
у односу на број
становника

Базна
вредност у
2019.
7

0,00

0,00

Мирослав
Ненадовић,
Начелник ОУ

Мирослав
Ненадовић
Начелник ОУ

3.200.000,00

Извештај о раду
Центра за социјални
рад

1.7%

Верица
Милутиновић,
директор

3.300.000,00

0,00

0,00

3.300.000,00

1.200.000,00

0,00

0,00

1.200.000,00 Решења

10/14469

Страна

Мирослав
Ненадовић

интерресорне
Начелник ОУ
комисије о исплати
новчане помоћи
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Програм / ПА /
пројекат

Шифра

Основ

Опис

Циљ

Индикатор

1

2

3

4

5

6
грађана

Дневне услуге у
заједници

Подршка
реализацији
програма
Црвеног крста

Подршка деци и
породици са
децом

Помоћ у кући

2020

0003

0005

0006

Закон о удружењима,
Уредба о средствима за
подстицање програма
или недостајућег дела
средстава за
финансирање програма
од јавног интереса

Закон о Црвеном крсту

Закон о финансијској
подршци породици са
децом и Одлука о
финансијској помоћи
породиљама

Подстицање развоја
разноврсних социјалних и
Подстицање развоја
разноврсних социјалних других услуга у заједници
и других услуга у
заједници финансирањем
програма удружења, а на
основу расписаног
конкурса

Број
удружења/хуман
итарних
организација
које добијају
средства из
буџета
града/општине

Додатни облици заштите
породиља на територији
општине по Закључку
председника општине

Помоћ старим и угроженим
Закон о социјалној
Ангажовањем
лицима
заштити, Закон о
герантодомаћица
локалној самоуправи,
омогућава се адекватно
0901-4001
Уговор о наменским
пружање помоћи старим,
трансферима у социјалној болесним и угроженим
заштити
лицима

Очекивана
вредност у
2020.
8

Циљна
вредност у
2021.
9

Циљна
вредност у
2022.
10

Циљна
вредност у
2023.
11

4

5

5

5

5

Средства из
буџета
01
12

300

300

300

300

1

Број корисника
услуге
(разложено по
полу)

0

1

1

1

20м/45ж

20м/45ж

Укупно

14

15

Извор
Одговорно лице
верификације
16

17

0,00

0,00

Мирослав
Ненадовић
Начелник ОУ

400.000,00

Евиденција стручне
службе Црвеног
крста Љубовија

0,00

0,00

Љубица Илић,
секретар ЦК

915.000,00

Одлука скупштине
општине о
финансијској
помоћи породиљама

1

14.000.000,00

16м/43ж

Средства из
осталих извора

300

915.000,00

Број мера
материјалне
подршке
намењен мерама
локалне
популационе
политике (нпр.
подршка
материнству,
подршка
породиљама,
накнада за
новорођену
децу)

Средства из
сопствених
извора 04
13

Закључени уговори
о финансирању

400.000,00

Број
Социјално деловањеолакшавање људске патње дистрибуираних
пакета за
пружањем неопходне
Црвеном крсту поверава ургентне помоћи лицима у
социјално
се вршење јавних
угрожено
невољи, развијањем
овлашћења и
солидарности међу људима, становништво
то:покретање,
организовањем различитих
организовање и
облика помоћи
спровођење редовних и
ванредних акција
солидарности за помоћ
угроженима

Унапређење популационе
политике

Базна
вредност у
2019.
7

0,00

0,00

Мирослав
Ненадовић
Начелник ОУ

14.000.000,00

Извештај о
реализацији

20м/45ж

500.000,00

0,00

0,00

500.000,00

Страна

Мирослав
Ненадовић,
начелник ОУ
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Програм / ПА /
пројекат

Шифра

Основ

Опис

Циљ

Индикатор

1

2

3

4

5

6

Унапређење здравља
становништва
12 ЗДРАВСТВЕН
А ЗАШТИТА

Функционисање
установа
примарне
здравствене
заштите

1801

0001

Закон о здравственој
заштити члан 13 и 13а

Закон о здравственој
заштити, Закон о
Обезбеђивање услова за
здравственом осигурању, несметано
Закон о локалној
функционисање установе
самоуправи

0001

Закон о здравственој
заштити, Закон о
Унапређење рада
здравственом осигурању, установе кроз набавку
Закон о локалној
нове опреме
самоуправи

Мртвозорство

0002

Закон о здравственој
заштити

2020

Циљна
вредност у
2021.
9

Циљна
вредност у
2022.
10

Циљна
вредност у
2023.
11

100%

100%

100%

100%

100%

Средства из
буџета
01
12

Унапређење доступности,
квалитета и ефикасности
примарне здравствене
заштите

Број обраћања
саветнику за
заштиту права
пацијената

1

1

1

0

Број обраћања
саветнику за
заштиту права
пацијената

1

1

1

0

Побољшање квалитета
културних
манифестација на
територији општине

1201

закон о локалној
самоуправи

0001

Спровођење активности у
Закон о култури и
циљу повећања
Обезбеђење редовног
библиотечкој делатности, капацитета установе
функционисања установа
Закон о локалној
којим би се обезбедио
културе
самоуправи
већи број културних
манифестација на

Број запослених
у установама
културе у односу
на укупан број
запослених у
ЈЛС

550

8

600

8

650

8

700

8

Укупно

14

15

0,00

0,00

16

17

Мирослав
Ненадовић
Начелник ОУ

Годишњи извештај
Заштитника права
пацијената

0,00

0,00

Бранка
Радовановић,
директор

6.600.000,00

Годишњи извештај
Заштитника права
пацијената

400.000,00

0,00

0,00

400.000,00

Мирослав
Ненадовић,
начелник ОУ

300.000,00

0,00

0,00

300.000,00

Мирослав
Ненадовић
Начелник ОУ

Извештај о раду

700

8

Извор
Одговорно лице
верификације

7.300.000,00

0

Накнаде за рад
мртвозорника

Укупан број
чланова
удружења
грађана из
области
културе

Средства из
осталих извора

0

6.600.000,00

Унапређење доступности,
квалитета и ефикасности
примарне здравствене
заштите

Средства из
сопствених
извора 04
13

Извештај о раду

7.300.000,00

Подстицање развоја
културе

Функционисање
локалних
установа
културе

Очекивана
вредност у
2020.
8

Унапеђење квалитета
здравствене заштите

Функционисање
установа
примарне
здравствене
заштите

13 - РАЗВОЈ
КУЛТУРЕ И
ИНФОРМИСА
ЊА

Покривеност
становништва
примарном
здравственом
заштитом

Базна
вредност у
2019.
7

17.334.692,00

0,00

1.000.000,00

18.334.692,00

Мирослав
Ненадовић,
начелник
Општинске
управе

11.134.692,00

0,00

1.000.000,00

12.134.692,00 Извештај о раду

Маријана
Петаковић,
директор

Страна
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Програм / ПА /
пројекат

Шифра

Основ

1

2

3

Унапређење
система очувања
и представљања
културноисторијског
наслеђа

Унапређење
система очувања
и представљања
културноисторијског
наслеђа

Остваривање и
унапређивање
јавног интереса
у области јавног
информисања

14 - РАЗВОЈ
СПОРТА И
ОМЛАДИНЕ

2020

Опис
4
територији општине
Љубовија

Очување и заштита
У оквиру ове програмске културног наслеђа
активности врши се
финансирање и
суфинансирање пројеката
по конкурсима за верске
заједнице

0003

1301

Повећана понуда
квалитетних медијских
Програмска активност се садржаја из области
односи на
друштвеног живота локалне
суфинансирање пројеката заједнице
производње медијских
садржаја из области
јавног информисања на
терторији општине по
јавним конкурсима

Финансирање
годишњих и посебних
програма спортских
организација на
територији општине
Љубовија, подстицање
развоја рекреативног

Циљна
вредност у
2022.
10

Циљна
вредност у
2023.
11

Број пројеката за
очување и
заштиту
културног
наслеђа у
надлежности
ЈЛС са
комплетном
пројектнотехничком
документацијом
за
рехабилитацију

3

3

3

3

3

Број
реализованих
програма који
промовишу
локално
културно
наслеђе у односу
на број
планираних
програма

6

Број
програмских
садржаја
подржаних на
конкурисма
јавног
информисања

6

6

Ова програмска
активност се спроводи
кроз расподелу средстава
Закон о култури и Уредба
по конкурсима
о критеријумима,
намењених за пројекте
мерилима и начину
невладиних организација Унапређење презентације
избора пројеката у
и других субјеката у
културног наслеђа
култури који се
култури чији се годишњи
финансирају или
програми или део
суфинансирају из буџета
програма финансирају у
складу са чланом 76.
Закона о култури

Закон о спорту,
Правилник о
одобравању и
финансирању програма
у области спорта којим
се остварује општи
интерес у области

Циљна
вредност у
2021.
9

5

Закон о црквама и
верским заједницама

Закон о информисању и
медијима

Очекивана
вредност у
2020.
8

Индикатор

0003

0004

Базна
вредност у
2019.
7

Циљ

Обезбеђење услова за
бављење спортом свих
грађана и грађанки
града/општине

15

7

15

7

15

7

Средства из
буџета
01
12

Средства из
осталих извора

Укупно

14

15

700.000,00

0,00

0,00

3.500.000,00

0,00

0,00

16

16

16

194ж/500

200ж/500

200ж/500

220ж/520

220ж/520

17

Мирослав
Ненадовић
Начелник ОУ

700.000,00

3.500.000,00 пројекта

Мирослав
Ненадовић
Начелник ОУ

Закључени уговори
о финансирању

7

16

16

Извештај о
реализацији

15

14

Извор
Одговорно лице
верификације

Извештај о
реализацији
пројекта

2.000.000,00

Број спортских
организација
преко којих се
остварује јавни
интерес у
области спорта
Број жена

Средства из
сопствених
извора 04
13

14.200.000,00

0,00

0,00

0,00

6.900.000,00

Мирослав
Ненадовић
Начелник ОУ

2.000.000,00

Извештај о
21.100.000,00 реализацији

Мирослав
Ненадовић,
начелник
Општинске
управе

Евиденција

Страна

176 од 251

Програм / ПА /
пројекат

Шифра

1

2

Подршка
локалним
спортским
организацијама,
удружењима и
савезима

0001

Основ
3
спорта на територији
општине

Закон о спорту,
Правилник о одобравању
и финансирању програма
којим се остварује општи
интерес у области спорта
на територији општине
Љубовија

Изградња
отвореног базена
Закон о локалној
у оквиру
самоуправи, Закон о
спортско
1301-5001
спорту, Закон о
рекреативног
планирању и изградњи
комплекса у
Љубовији

15 - ОПШТЕ
УСЛУГЕ
ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ

Функционисање
локалне
самоуправе и
градских
општина

2020

0602

0001

Закон о локалној
самоуправи, Закон о
финан. локалне
самоуправе, Статут
општине Љубовија,
Закон о запосленима у
АП и ЈЛС, Закон о
буџетском систему,
Закон о јавним
набавкама, Одлука о
општинској управи

Закон о локалној
самоуправи, Закон о
финансирању локалне
самоуправе, Закон о
запосленима у
аутономним покрајинама
и јединицама локалне
самоуправе, Закон о
буџетском систему,
Закон о јавним
набавкама, Одлука о
општинској управи

Опис
4
спорта, повећање
мобилности младих
кроз унапређење
спортских и других
садржаја за младе

Циљ

Индикатор

5

6
чланова
спортских
организација и
удружења у
односу на
укупан број
чланова

Број годишњих
програма
спортских
Унапређење подршке
Право на расподелу
организација
локалним спортским
средстава за
задовољавање потреба и организацијама преко којих финансираних
од стране
се
остварује
јавни
интерес
у
интереса грађана имају
града/општине
организације у области области спорта
спорта са седиштем на
територији општине
Љубовија. Општинско
Веће доноси одлуку о
одобравању програма на
предлог Комисије.

На основу Уговора са
Министарством трговине
и туризма обезбеђена су
средства из Републике за
финансирање наведеног
пројекта

Повецање броја спортова на
територији општине

Припремање нацрта
прописа и других аката, Одрживо управно и
финансијско
решавање у првост.
функционисање
управном поступку и
вршење других законом града/општине у складу
надлежностима и
прописаних
пословима локалне
надлежности.
самоуправе
Програмском

Пустање у рад
базена

Базна
вредност у
2019.
7

Очекивана
вредност у
2020.
8

Циљна
вредност у
2021.
9

Циљна
вредност у
2022.
10

Циљна
вредност у
2023.
11

Средства из
буџета
01
12

Средства из
осталих извора

Укупно

14

15

Извор
Одговорно лице
верификације
16

14

16

16

16

Извештај о
реализацији
пројекта

16

14.000.000,00

0

0

1

0

59/132

60/132

61/132

62/132

0,00

0,00

Драгивој Матић,
виши референт
за омладину и
спорт

14.000.000,00

Записник о
примопредаји и
Решење о стављању
у употребу објекта

0

0,00

6.900.000,00

Мирослав
Ненадовић,
начелник ОУ

7.100.000,00

Регистар
запослених и
Одлука о
максималном
броју запослених
из 2017. године

62/132

131.462.106,00

0,00

0,00

131.462.106,00

активношћу се
обухватају текући
административни
трошкови ради
несметаног обављања
изворних и поверених
послова

Припрема нацрта
прописа и других аката
које доносе законодавни
Функционисање управе
и извршни органи,
решавање у
првостепеном управном
поступку, квалитетно и
ефикасно обављање
изворних и поверених
послова

Проценат
попуњености
радних места
која
подразумевају
вођење управног
поступка

17

Спортског савеза
општине Љубовија

200.000,00

Однос броја
запослених у
граду/општини
и законом
утврђеног
максималног
броја
запослених

Средства из
сопствених
извора 04
13

100%

100%

100%

100%

Систематизација
радних места

100%
95.557.000,00

0,00

0,00

95.557.000,00

Страна

Мирослав
Ненадовић,
начелник
Општинске
управе

Мирослав
Ненадовић,
начелник
Општинске
управе
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Базна
вредност у
2019.
7

Очекивана
вредност у
2020.
8

Циљна
вредност у
2021.
9

Циљна
вредност у
2022.
10

Циљна
вредност у
2023.
11

Број
иницијатива/пре
длога месних
заједница према
Обезбеђено задовољавање граду/општини у
вези са
потреба и интереса локалног
питањима од
становништва деловањем
интереса за
месних заједница
локално
становништво

0

1

1

1

1

Учешће издатака
за сервисирање
дугова у
Одржавање финансијске
текућим
стабилности града/општине
приходима ≤
и финансирање капиталних
15%
инвестиционих расхода

0

Програм / ПА /
пројекат

Шифра

Основ

Опис

Циљ

Индикатор

1

2

3

4

5

6

Функционисање
месних
заједница

Сервисирање
јавног дуга

Општинско/град
ско
правобранилашт
во

0002

0003

Ѕакон о локалној
самоуправи

Закон о јавном дугу,
Закон о буџетском
систему, Закон о
локалној самоуправи

0004

Закон о локалној
самоуправи, Закон о
правобранилаштву

0009

Закон о буџетском
систему

Стална буџетска
резерва

0010

ЗАкон о буџетском
систему

16 -

2101

Закон о локалној

Текућа буџетска
резерва

2020

функционисање МЗ

Отплата дугорочног
кредита за финансирање
капитаних
инвестиционих расхода

Давање мишљења и
заштита имовинских
права и интереса
општине

Средства из
буџета
01
12

5.06%

2.56%

205/250

211/260

230/260

235/270

15

0,00

0,00

16

17

Мирослав
Ненадовић
Начелник ОУ

100.000,00

0,00

0,00

Мирослав
Ненадовић,
начелник ОУ

24.273.648,00

Извештај о раду

235/270

2.533.000,00

Ефикасно и ефективно

14

Извор
Одговорно лице
верификације

План и извршење
расхода и план и
остварење прихода

8.898.458,00

Обезбеђено несметано

Укупно

0.00

24.273.648,00

Број решених
предмета у
односу на
укупан
број
Заштита имовинских права
предмета на
и интереса града/општине
годишњем нивоу

Средства из
осталих извора

Извештај о раду

100.000,00

6.59%

Средства из
сопствених
извора 04
13

0,00

0,00

0,00

0,00

2.533.000,00

Радмила Тријић,
општински
правобранилац

8.898.458,00

Милан
Јовановић,
председник
Општинског
већа

Милан
Јовановић,
председник
Општинског
већа

100.000,00

0,00

0,00

100.000,00

23.491.000,00

0,00

0,00

23.491.000,00

Страна

Горан
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Програм / ПА /
пројекат
1
ПОЛИТИЧКИ
СИСТЕМ
ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ

Функционисање
скупштине

Шифра
2

0001

Основ
3
самоуправи

Закон о локалној
самоуправи

Опис
4
функционисање
законодавне власти и
доношење одлука за
несметано
функционисање
јединице локалне
самоуправе.

Циљ
5
функционисање органа
политичког система
локалне самоуправе

Функционисање локалне
Обезбеђен континуиран скуштине
рад Скупштине општине
Љубовија и доношење
општих аката потребних
за редовно
функционисање локалне
самоуправе

Функционисање извршних
органа
Функционисање
извршних органа

0002

Закон о локалној
самоуправи

Индикатор
6

Број седница
скупштине

0002

Закон о локалној
самоуправи

Број седница
извршних органа

2020

2101-4002

Закон о локалној
самоуправи

Циљна
вредност у
2021.
9

Циљна
вредност у
2022.
10

Циљна
вредност у
2023.
11

7

8

10

10

10

18

15

20

20

150

150

150

150

0

100

100

Средства из
осталих извора

Укупно

14

15

Извор
Одговорно лице
верификације
16

17
Јосиповић,
председник
Скупштине
општине

0,00

0,00

Горан
Јосиповић,
председник
Скупштине

8.147.000,00

Записник са
седница опстинског
већа

0,00

0,00

Милан
Јовановић,
председник
Општинског
већа

2.147.000,00

Извештај о раду

150

12.197.000,00

0

Средства из
сопствених
извора 04
13

Записник о
одржаним
седницама

2.147.000,00

У складу са чланом 4251. Закона о локалној
самоуправи

Обележавање дана
општине Љубовија

Средства из
буџета
01
12

20

У складу са чланом 4251. Закона о локалној
самоуправи

Број посетилаца
Очување традиције општине манифестације
Љубовија
Обележавање
дана општине
Љубовија

Очекивана
вредност у
2020.
8

8.147.000,00

Број донетих
аката
Функционисање
извршних органа

Базна
вредност у
2019.
7

0,00

0,00

Милан
Јовановић
председник
општине

12.197.000,00

Извештај о
реализацији

100

1.000.000,00

0,00

0,00

1.000.000,00

Страна

Милан
Јовановић
Председник
општине
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ПЛАН ПРИХОДА
0

БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА
Економ.
класиф.
1
311712
311000
711111
711121
711122
711123
711145
711146
711147
711191
711193
711000
713121
713122
713311
713421
713423
713000
714513
714543
714552
714553
714562
714565
714566
714567
714572
714000
716111
716000
733151
733154
733251
733000
741151
741511

2020

2021
Опис

2
Пренета неутрошена средства за посебне намене
КАПИТАЛ
Порез на зараде
Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по
решењу Пореске управе
Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по
решењу Пореске управе
Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу
самоопорезивањем
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
Порез на земљиште
Порез на остале приходе
Порез на приходе спортиста и спортских стручњака
ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ
Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге
Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге
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 ИМОВИНУ
Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и
машина
Накнада за промену намене пољопривредног земљишта
Боравишна такса
Боравишна такса, по решењу надлежног органа јединице локалне самоуправе
Накнада за заштиту и унапређивање животне средине
Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе, осим ради продаје
штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности
Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других лица
Накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и за извођење
грађевинских радова и изградњу
Комунална такса за држање средстава за игру (забавне игре)
ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ
Комунална такса за истицање фирме на пословном простору
ДРУГИ ПОРЕЗИ
Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина
Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина
Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина
ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ
Приходи буџета општине од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит
банака
Накнада за коришћење ресурса и резерви минералних сировина

Средства из буџета
Средства из
Средства из осталих
01
сопствених извора 04
извора
3
4
5
0,00
0,00
23.823.648,00
0,00
0,00
23.823.648,00
121.000.000,00
0,00
0,00
150.000,00
0,00
0,00

Укупно
6
23.823.648,00
23.823.648,00
121.000.000,00
150.000,00

Структура
(%)
7
4,09
4,09
20,75
0,03

10.700.000,00

0,00

0,00

10.700.000,00

1,83

10.000.000,00

0,00

0,00

10.000.000,00

1,71

100.000,00

0,00

0,00

100.000,00

0,02

50.000,00
50.000,00
10.000.000,00
300.000,00
152.350.000,00
16.500.000,00
12.000.000,00
3.200.000,00
3.500.000,00
2.000.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

50.000,00
50.000,00
10.000.000,00
300.000,00
152.350.000,00
16.500.000,00
12.000.000,00
3.200.000,00
3.500.000,00
2.000.000,00

0,01
0,01
1,71
0,05
26,13
2,83
2,06
0,55
0,60
0,34

37.200.000,00
6.000.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

37.200.000,00
6.000.000,00

6,38
1,03

750.000,00
450.000,00
100.000,00
6.000.000,00
250.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

750.000,00
450.000,00
100.000,00
6.000.000,00
250.000,00

0,13
0,08
0,02
1,03
0,04

50.000,00
200.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

50.000,00
200.000,00

0,01
0,03

50.000,00
13.850.000,00
6.000.000,00
6.000.000,00
200.000.000,00
0,00
0,00
200.000.000,00
4.800.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.502.000,00
1.000.000,00
6.502.000,00
0,00

50.000,00
13.850.000,00
6.000.000,00
6.000.000,00
200.000.000,00
5.502.000,00
1.000.000,00
206.502.000,00
4.800.000,00

0,01
2,38
1,03
1,03
34,30
0,94
0,17
35,41
0,82

25.000.000,00

0,00

0,00

25.000.000,00

4,29
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БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

2021

Економ.
Опис
класиф.
1
2
741522 Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредног објекта у
државној својини
741531 Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у
пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и
уметничких заната и домаће радиности
741534 Накнада за коришћење грађевинског земљишта
741596 Накнада за коришћење дрвета
741000 ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ
742152 Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе
општине и индиректни корисници њиховог буџета
742155 Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у општинској својини које користе
општине и индиректни корисници њиховог буџета
742156 Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист
нивоа општина
742251 Општинске административне таксе
742253 Накнада за уређивање грађевинског земљишта
742255 Такса за озакоњење објеката у корист општина
742351 Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације општина
742000 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА
743324 Приходи од новчаних казни за прекршаје и привредне преступе предвиђене прописима о безбедности
саобраћаја на путевима
743351 Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом
скупштине општине, као и одузета имовинска корист у том поступку
743924 Увећање пореског дуга у поступку принудне наплате, који је правна последица принудне наплате
изворних прихода јединица локалне самоуправе
743000 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ
745151 Остали приходи у корист нивоа општина
745153 Део добити јавног предузећа и других облика организовања, у корист нивоа општина
745000 МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ
841151 Примања од продаје земљишта у корист нивоа општина
841000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА
Укупно

2020

Средства из буџета
Средства из
Средства из осталих
01
сопствених извора 04
извора
3
4
5
300.000,00
0,00
0,00

Укупно

Структура
(%)
7

6
300.000,00

0,05

100.000,00

0,00

0,00

100.000,00

0,02

100.000,00
1.000.000,00
31.300.000,00
1.000.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

100.000,00
1.000.000,00
31.300.000,00
1.000.000,00

0,02
0,17
5,37
0,17

1.000.000,00

0,00

0,00

1.000.000,00

0,17

5.900.000,00

0,00

0,00

5.900.000,00

1,01

2.000.000,00
1.100.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
16.000.000,00
3.500.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2.000.000,00
1.100.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
16.000.000,00
3.500.000,00

0,34
0,19
0,43
0,43
2,74
0,60

300.000,00

0,00

0,00

300.000,00

0,05

300.000,00

0,00

0,00

300.000,00

0,05

4.100.000,00
2.500.000,00
700.000,00
3.200.000,00
88.814.352,00
88.814.352,00
552.814.352,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.325.648,00

4.100.000,00
2.500.000,00
700.000,00
3.200.000,00
88.814.352,00
88.814.352,00
583.140.000,00

0,70
0,43
0,12
0,55
15,23
15,23
100,00
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ИЗДАЦИ БУЏЕТА ПО НАМЕНАМА
2021

БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА
Економ.
класиф.
1
411000
412000
413000
414000
415000
416000
410000
421000
422000
423000
424000
425000
426000
420000
441000
440000
451000
450000
463000
464000
460000
472000
470000
481000
482000
483000
485000
480000
499000
490000

511000
512000
515000
510000
541000
540000
611000
610000
Укупно

2020

Опис
2
ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА
НАКНАДЕ У НАТУРИ
СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА
НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ
РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
СТАЛНИ ТРОШКОВИ
ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ
МАТЕРИЈАЛ
КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА
ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА
ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА
СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА
СУБВЕНЦИЈЕ
ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ
ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ
ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ
НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА
СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА
ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ
НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА
НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА
ОСТАЛИ РАСХОДИ
СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ
АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ БУЏЕТА, ОД ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА
ИНДИРЕКТНИМ БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА ИЛИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА
ИСТОМ НИВОУ И СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ
ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ
МАШИНЕ И ОПРЕМА
НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА
ОСНОВНА СРЕДСТВА
ЗЕМЉИШТЕ
ПРИРОДНА ИМОВИНА
ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА
ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ

Средства из буџета
Средства из
Средства из осталих
01
сопствених извора 04
извора
3
4
5
89.187.200,00
0,00
0,00
14.806.800,00
0,00
0,00
70.000,00
0,00
0,00
1.290.000,00
0,00
200.000,00
1.815.000,00
0,00
480.000,00
520.000,00
0,00
0,00
107.689.000,00
0,00
680.000,00
26.650.000,00
0,00
1.390.000,00
572.000,00
0,00
400.000,00
24.470.000,00
0,00
930.000,00
22.567.717,00
0,00
100.000,00
43.992.080,00
0,00
0,00
7.678.000,00
0,00
2.002.000,00
125.929.797,00
0,00
4.822.000,00
450.000,00
0,00
0,00
450.000,00
0,00
0,00
25.000.000,00
0,00
0,00
25.000.000,00
0,00
0,00
40.800.000,00
0,00
0,00
8.600.000,00
0,00
0,00
49.400.000,00
0,00
0,00
18.963.837,00
0,00
0,00
18.963.837,00
0,00
0,00
23.135.000,00
0,00
0,00
282.000,00
0,00
0,00
600.000,00
0,00
0,00
1.400.000,00
0,00
0,00
25.417.000,00
0,00
0,00
8.998.458,00
0,00
0,00
8.998.458,00
0,00
0,00

136.450.000,00
8.292.612,00
400.000,00
145.142.612,00
22.000.000,00
22.000.000,00
23.823.648,00
23.823.648,00
552.814.352,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

23.823.648,00
1.000.000,00
0,00
24.823.648,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.325.648,00

Страна

Укупно
6
89.187.200,00
14.806.800,00
70.000,00
1.490.000,00
2.295.000,00
520.000,00
108.369.000,00
28.040.000,00
972.000,00
25.400.000,00
22.667.717,00
43.992.080,00
9.680.000,00
130.751.797,00
450.000,00
450.000,00
25.000.000,00
25.000.000,00
40.800.000,00
8.600.000,00
49.400.000,00
18.963.837,00
18.963.837,00
23.135.000,00
282.000,00
600.000,00
1.400.000,00
25.417.000,00
8.998.458,00
8.998.458,00

Структура
(%)
7
15,29
2,54
0,01
0,26
0,39
0,09
18,58
4,81
0,17
4,36
3,89
7,54
1,66
22,42
0,08
0,08
4,29
4,29
7,00
1,47
8,47
3,25
3,25
3,97
0,05
0,10
0,24
4,36
1,54
1,54

160.273.648,00
9.292.612,00
400.000,00
169.966.260,00
22.000.000,00
22.000.000,00
23.823.648,00
23.823.648,00
583.140.000,00

27,48
1,59
0,07
29,15
3,77
3,77
4,09
4,09
100,00
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БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

УПОРЕДНИ ПЛАНОВИ - РАСХОДИ И ИЗДАЦИ
2021
План

411000
412000
413000
414000
415000
416000
421000
422000
423000
424000
425000
426000
441000
451000
463000
464000
472000
481000
482000
483000
485000
499000
511000
512000
515000
541000
611000

2020

1
ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА
НАКНАДЕ У НАТУРИ
СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА
НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ
СТАЛНИ ТРОШКОВИ
ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ
МАТЕРИЈАЛ
ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА
СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА
ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ
ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ
НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА
ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА
ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ
НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА
НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА
СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ
ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ
МАШИНЕ И ОПРЕМА
НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА
ЗЕМЉИШТЕ
ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА
Укупно

Структура у
%
2
3
89.187.200,00
15,29
14.806.800,00
2,54
70.000,00
0,01
1.490.000,00
0,26
2.295.000,00
0,39
520.000,00
0,09
28.040.000,00
4,81
972.000,00
0,17
25.400.000,00
4,36
22.667.717,00
3,89
43.992.080,00
7,54
9.680.000,00
1,66
450.000,00
0,08
25.000.000,00
4,29
40.800.000,00
7,00
8.600.000,00
1,47
18.963.837,00
3,25
23.135.000,00
3,97
282.000,00
0,05
600.000,00
0,10
1.400.000,00
0,24
8.998.458,00
1,54
160.273.648,00
27,48
9.292.612,00
1,59
400.000,00
0,07
22.000.000,00
3,77
23.823.648,00
4,09
583.140.000,00
100,00

Валута: ДИН

Ребаланс
4

Структура у
%
5
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Индекс
План за наредну
(2:4)
годину
6
7
1,00
0,00
1,00
0,00
1,00
0,00
1,00
0,00
1,00
0,00
1,00
0,00
1,00
0,00
1,00
0,00
1,00
0,00
1,00
0,00
1,00
0,00
1,00
0,00
1,00
0,00
1,00
0,00
1,00
0,00
1,00
0,00
1,00
0,00
1,00
0,00
1,00
0,00
1,00
0,00
1,00
0,00
1,00
0,00
1,00
0,00
1,00
0,00
1,00
0,00
1,00
0,00
1,00
0,00
1,00
0,00

Страна

Индекс
(7:2)
8
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА
2021

Број
Економ. Расходи по
позиције класиф. наменама
Раздео
1
1/0
411000
411100
2/0
412000
412200
2/0
412000
412100
3/0
416000
416100
4/0
422000
422200
4/0
422000
422100
5/0
423000
423700
5/0
423000
423900
5/0
423000
423500
6/0
426000
426300
7/0
481000
481900
Укупно за раздео
1

Скупштина општине
Плате, додаци и накнаде запослених
Допринос за здравствено осигурање
Допринос за пензијско и инвалидско осигурање
Награде запосленима и остали посебни расходи
Трошкови службених путовања у иностранство
Трошкови службених путовања у земљи
Репрезентација
Остале опште услуге
Стручне услуге
Материјали за образовање и усавршавање запослених
Дотације осталим непрофитним институцијама
Скупштина општине

Раздео
8/0
411000
9/0
412000
9/0
412000
10/0
415000
11/0
422000
12/0
423000
12/0
423000
12/0
423000
12/0
423000
13/0
423000
14/0
423000
15/0
424000
Укупно за раздео

2
411100
412100
412200
415100
422100
423400
423500
423700
423900
423900
423200
424900
2

Раздео
16/0
411000
17/0
412000
17/0
412000
18/0
423000
Укупно за раздео
Раздео
19/0
411000
20/0
412000
20/0
412000
21/0
415000
22/0
422000
23/0
423000
24/0
426000
Укупно за раздео

2020

Опис

Средства из буџета
01

Средства из
Средства из осталих
сопствених извора 04
извора

Укупно

Структура
(%)

3.113.200,00
160.500,00
358.300,00
170.000,00
20.000,00
5.000,00
400.000,00
660.000,00
3.000.000,00
40.000,00
220.000,00
8.147.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

3.113.200,00
160.500,00
358.300,00
170.000,00
20.000,00
5.000,00
400.000,00
660.000,00
3.000.000,00
40.000,00
220.000,00
8.147.000,00

0,59
0,03
0,07
0,03
0,00
0,00
0,08
0,13
0,57
0,01
0,04
1,55

Председник општине
Плате, додаци и накнаде запослених
Допринос за пензијско и инвалидско осигурање
Допринос за здравствено осигурање
Накнаде трошкова за запослене
Трошкови службених путовања у земљи
Услуге информисања
Стручне услуге
Репрезентација
Остале опште услуге
Остале опште услуге
Компјутерске услуге
Остале специјализоване услуге
Председник општине

3.397.000,00
390.500,00
174.500,00
50.000,00
50.000,00
35.000,00
100.000,00
1.200.000,00
250.000,00
1.000.000,00
550.000,00
6.000.000,00
13.197.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

3.397.000,00
390.500,00
174.500,00
50.000,00
50.000,00
35.000,00
100.000,00
1.200.000,00
250.000,00
1.000.000,00
550.000,00
6.000.000,00
13.197.000,00

0,65
0,07
0,03
0,01
0,01
0,01
0,02
0,23
0,05
0,19
0,10
1,14
2,52

3
411100
412100
412200
423500
3

Општинско веће
Плате, додаци и накнаде запослених
Допринос за пензијско и инвалидско осигурање
Допринос за здравствено осигурање
Стручне услуге
Општинско веће

1.284.000,00
147.000,00
66.000,00
650.000,00
2.147.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1.284.000,00
147.000,00
66.000,00
650.000,00
2.147.000,00

0,24
0,03
0,01
0,12
0,41

4
411100
412100
412200
415100
422100
423300
426300
4

Општинско јавно правобранилаштво
Плате, додаци и накнаде запослених
Допринос за пензијско и инвалидско осигурање
Допринос за здравствено осигурање
Накнаде трошкова за запослене
Трошкови службених путовања у земљи
Услуге образовања и усавршавања запослених
Материјали за образовање и усавршавање запослених
Општинско јавно правобранилаштво

2.056.000,00
236.440,00
105.560,00
35.000,00
5.000,00
15.000,00
80.000,00
2.533.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2.056.000,00
236.440,00
105.560,00
35.000,00
5.000,00
15.000,00
80.000,00
2.533.000,00

0,39
0,05
0,02
0,01
0,00
0,00
0,02
0,48

Страна
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Број
позиције

Економ. Расходи по
класиф. наменама

Раздео
25/0
26/0
27/0
27/0
27/0
27/0
27/0
27/0
27/0
27/0
27/0
27/0
27/0
27/0
27/0
28/0
28/0
29/0
30/0
31/0
32/0
33/0
33/0
34/0
35/0

472000
472000
463000
463000
463000
463000
463000
463000
463000
463000
463000
463000
463000
463000
463000
472000
472000
481000
481000
472000
411000
412000
412000
413000
414000

5
472300
472300
426400
423200
422100
426100
421200
511400
426300
426900
421500
425200
424300
421300
512900
472800
472900
481900
481900
472800
411100
412100
412200
413100
414100

35/0

414000

414400

35/0
36/0
37/0
38/0
38/0
38/0
38/0
38/0
38/0
38/0
39/0
39/0
40/0
40/0
40/0
40/0
40/0
40/0

414000
415000
416000
421000
421000
421000
421000
421000
421000
421000
422000
422000
423000
423000
423000
423000
423000
423000

414300
415100
416100
421300
421900
421100
421400
421600
421500
421200
422200
422100
423200
423700
423500
423300
423900
423400

2020

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА
2021
Опис

Општинска управа
Накнаде из буџета за децу и породицу
Накнаде из буџета за децу и породицу
Материјали за саобраћај
Компјутерске услуге
Трошкови службених путовања у земљи
Административни материјал
Енергетске услуге
Пројектно планирање
Материјали за образовање и усавршавање запослених
Материјали за посебне намене
Трошкови осигурања
Текуће поправке и одржавање опреме
Медицинске услуге
Комуналне услуге
Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема
Накнаде из буџета за становање и живот
Остале накнаде из буџета
Дотације осталим непрофитним институцијама
Дотације осталим непрофитним институцијама
Накнаде из буџета за становање и живот
Плате, додаци и накнаде запослених
Допринос за пензијско и инвалидско осигурање
Допринос за здравствено осигурање
Накнаде у натури
Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова
Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи
запосленом
Отпремнине и помоћи
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Комуналне услуге
Остали трошкови
Трошкови платног промета и банкарских услуга
Услуге комуникација
Закуп имовине и опреме
Трошкови осигурања
Енергетске услуге
Трошкови службених путовања у иностранство
Трошкови службених путовања у земљи
Компјутерске услуге
Репрезентација
Стручне услуге
Услуге образовања и усавршавања запослених
Остале опште услуге
Услуге информисања

Средства из буџета
01

Средства из
Средства из осталих
сопствених извора 04
извора

Укупно

Структура
(%)

1.200.000,00
14.000.000,00
50.000,00
86.000,00
90.000,00
45.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
54.000,00
300.000,00
54.000,00
30.000,00
91.000,00
300.000,00
200.000,00
200.000,00
3.000.000,00
400.000,00
915.000,00
500.000,00
43.958.000,00
5.055.170,00
2.263.830,00
40.000,00
20.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1.200.000,00
14.000.000,00
50.000,00
86.000,00
90.000,00
45.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
54.000,00
300.000,00
54.000,00
30.000,00
91.000,00
300.000,00
200.000,00
200.000,00
3.000.000,00
400.000,00
915.000,00
500.000,00
43.958.000,00
5.055.170,00
2.263.830,00
40.000,00
20.000,00

0,23
2,67
0,01
0,02
0,02
0,01
0,19
0,19
0,01
0,06
0,01
0,01
0,02
0,06
0,04
0,04
0,57
0,08
0,17
0,10
8,38
0,96
0,43
0,01
0,00

200.000,00

0,00

0,00

200.000,00

0,04

550.000,00
1.600.000,00
150.000,00
950.000,00
30.000,00
1.100.000,00
2.000.000,00
450.000,00
440.000,00
2.880.000,00
100.000,00
100.000,00
2.030.000,00
1.350.000,00
400.000,00
700.000,00
5.390.000,00
700.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

550.000,00
1.600.000,00
150.000,00
950.000,00
30.000,00
1.100.000,00
2.000.000,00
450.000,00
440.000,00
2.880.000,00
100.000,00
100.000,00
2.030.000,00
1.350.000,00
400.000,00
700.000,00
5.390.000,00
700.000,00

0,10
0,31
0,03
0,18
0,01
0,21
0,38
0,09
0,08
0,55
0,02
0,02
0,39
0,26
0,08
0,13
1,03
0,13

Страна
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Број
позиције
41/0
41/0
42/0
42/0
42/0
42/0
42/0
43/0
43/0
44/0
45/0
46/0
46/0
47/0
47/0
48/0
49/0
50/0
51/0
52/0
53/0
54/0
55/0
56/0
57/0
58/0
59/0
60/0
61/0
62/0
63/0
63/0
63/0
64/0
65/0
65/0
66/0
66/0
67/0
67/0
68/0
68/0
69/0
69/0
70/0
71/0
72/0

2020

Економ. Расходи по
класиф. наменама
425000
425100
425000
425200
426000
426800
426000
426900
426000
426300
426000
426100
426000
426400
482000
482100
482000
482200
483000
483100
485000
485100
511000
511100
511000
511400
512000
512100
512000
512200
499000
499100
499000
499100
441000
441400
611000
611400
423000
423300
511000
511400
512000
512800
511000
511100
464000
464100
481000
481900
423000
423900
451000
451100
424000
424900
425000
425100
451000
451200
511000
511400
511000
511100
511000
511200
451000
451100
511000
511200
511000
511400
511000
511400
511000
511200
511000
511200
511000
511400
511000
511400
511000
511200
511000
511200
511000
511400
421000
421300
424000
424900
424000
424900

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА
2021
Опис

Текуће поправке и одржавање зграда и објеката
Текуће поправке и одржавање опреме
Материјали за одржавање хигијене и угоститељство
Материјали за посебне намене
Материјали за образовање и усавршавање запослених
Административни материјал
Материјали за саобраћај
Остали порези
Обавезне таксе
Новчане казне и пенали по решењу судова
Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа
Куповина зграда и објеката
Пројектно планирање
Опрема за саобраћај
Административна опрема
Средства резерве
Средства резерве
Отплата камата домаћим пословним банкама
Отплата главнице домаћим пословним банкама
Услуге образовања и усавршавања запослених
Пројектно планирање
Опрема за јавну безбедност
Куповина зграда и објеката
Текуће дотације организацијама за обавезно социјално осигурање
Дотације осталим непрофитним институцијама
Остале опште услуге
Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама
Остале специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање зграда и објеката
Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама
Пројектно планирање
Куповина зграда и објеката
Изградња зграда и објеката
Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама
Изградња зграда и објеката
Пројектно планирање
Пројектно планирање
Изградња зграда и објеката
Изградња зграда и објеката
Пројектно планирање
Пројектно планирање
Изградња зграда и објеката
Изградња зграда и објеката
Пројектно планирање
Комуналне услуге
Остале специјализоване услуге
Остале специјализоване услуге

Средства из буџета
Средства из
Средства из осталих
01
сопствених извора 04
извора
500.000,00
0,00
0,00
800.000,00
0,00
0,00
400.000,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
500.000,00
0,00
0,00
1.150.000,00
0,00
0,00
1.600.000,00
0,00
0,00
150.000,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
600.000,00
0,00
0,00
1.200.000,00
0,00
0,00
5.000.000,00
0,00
0,00
7.800.000,00
0,00
0,00
2.100.000,00
0,00
0,00
1.000.000,00
0,00
0,00
8.898.458,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
450.000,00
0,00
0,00
23.823.648,00
0,00
0,00
300.000,00
0,00
0,00
1.750.000,00
0,00
0,00
1.450.000,00
0,00
0,00
25.000.000,00
0,00
0,00
2.000.000,00
0,00
0,00
1.200.000,00
0,00
0,00
1.500.000,00
0,00
0,00
10.000.000,00
0,00
0,00
9.500.000,00
0,00
0,00
34.000.000,00
0,00
0,00
1.000.000,00
0,00
0,00
6.080.000,00
0,00
0,00
15.000.000,00
0,00
0,00
4.530.000,00
0,00
0,00
4.000.000,00
0,00
0,00
525.000,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
350.000,00
0,00
0,00
12.950.000,00
0,00
0,00
11.150.000,00
0,00
0,00
350.000,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
9.800.000,00
0,00
0,00
9.800.000,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
10.000.000,00
0,00
0,00
3.200.000,00
0,00
0,00
500.000,00
0,00
0,00

Страна

Укупно
500.000,00
800.000,00
400.000,00
200.000,00
500.000,00
1.150.000,00
1.600.000,00
150.000,00
100.000,00
600.000,00
1.200.000,00
5.000.000,00
7.800.000,00
2.100.000,00
1.000.000,00
8.898.458,00
100.000,00
450.000,00
23.823.648,00
300.000,00
1.750.000,00
1.450.000,00
25.000.000,00
2.000.000,00
1.200.000,00
1.500.000,00
10.000.000,00
9.500.000,00
34.000.000,00
1.000.000,00
6.080.000,00
15.000.000,00
4.530.000,00
4.000.000,00
525.000,00
15.000,00
350.000,00
12.950.000,00
11.150.000,00
350.000,00
200.000,00
9.800.000,00
9.800.000,00
200.000,00
10.000.000,00
3.200.000,00
500.000,00

Структура
(%)
0,10
0,15
0,08
0,04
0,10
0,22
0,31
0,03
0,02
0,11
0,23
0,95
1,49
0,40
0,19
1,70
0,02
0,09
4,54
0,06
0,33
0,28
4,77
0,38
0,23
0,29
1,91
1,81
6,48
0,19
1,16
2,86
0,86
0,76
0,10
0,00
0,07
2,47
2,13
0,07
0,04
1,87
1,87
0,04
1,91
0,61
0,10
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Број
позиције
73/0
74/0
75/0
76/0
77/0
78/0
79/0
79/0
80/0
81/0
82/0
83/0
84/0
84/0
85/0
86/0
87/0
88/0
89/0
90/0
90/0
91/0
92/0
93/0
93/0
93/0
93/0
93/0
93/0
93/0
93/0
93/0
94/0
95/0
96/0
96/0
97/0
98/0
99/0
100/0
100/0
101/0
101/0
101/0
101/0
101/0
101/0

2020

Економ. Расходи по
класиф. наменама
423000
423900
424000
424600
426000
426400
512000
512400
511000
511400
423000
423500
424000
424600
424000
424900
485000
485100
541000
541100
481000
481900
425000
425100
511000
511400
511000
511200
425000
425100
451000
451200
421000
421200
425000
425100
426000
426900
511000
511300
511000
511400
511000
511400
426000
426900
464000
424300
464000
512200
464000
512500
464000
412200
464000
423400
464000
412100
464000
512100
464000
411100
464000
425100
424000
424300
481000
481900
511000
511400
511000
511200
481000
481900
481000
481900
481000
481900
511000
511400
511000
511200
463000
423200
463000
421300
463000
422400
463000
423500
463000
482200
463000
472700

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА
2021
Опис

Остале опште услуге
Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге
Материјали за саобраћај
Опрема за заштиту животне средине
Пројектно планирање
Стручне услуге
Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге
Остале специјализоване услуге
Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа
Земљиште
Дотације осталим непрофитним институцијама
Текуће поправке и одржавање зграда и објеката
Пројектно планирање
Изградња зграда и објеката
Текуће поправке и одржавање зграда и објеката
Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама
Енергетске услуге
Текуће поправке и одржавање зграда и објеката
Материјали за посебне намене
Капитално одржавање зграда и објеката
Пројектно планирање
Пројектно планирање
Материјали за посебне намене
Медицинске услуге
Административна опрема
Медицинска и лабораторијска опрема
Допринос за здравствено осигурање
Услуге информисања
Допринос за пензијско и инвалидско осигурање
Опрема за саобраћај
Плате, додаци и накнаде запослених
Текуће поправке и одржавање зграда и објеката
Медицинске услуге
Дотације осталим непрофитним институцијама
Пројектно планирање
Изградња зграда и објеката
Дотације осталим непрофитним институцијама
Дотације осталим непрофитним институцијама
Дотације осталим непрофитним институцијама
Пројектно планирање
Изградња зграда и објеката
Компјутерске услуге
Комуналне услуге
Трошкови путовања ученика
Стручне услуге
Обавезне таксе
Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт

Средства из буџета
Средства из
Средства из осталих
01
сопствених извора 04
извора
500.000,00
0,00
0,00
1.000.000,00
0,00
0,00
1.000.000,00
0,00
0,00
3.500.000,00
0,00
0,00
4.400.000,00
0,00
0,00
150.000,00
0,00
0,00
1.200.000,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
22.000.000,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
6.000.000,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
5.200.000,00
0,00
0,00
1.166.000,00
0,00
0,00
10.000.000,00
0,00
0,00
7.000.000,00
0,00
0,00
750.000,00
0,00
0,00
750.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.923.648,00
350.000,00
0,00
0,00
10.100.000,00
0,00
0,00
400.000,00
0,00
0,00
1.500.000,00
0,00
0,00
800.000,00
0,00
0,00
700.000,00
0,00
0,00
270.000,00
0,00
0,00
500.000,00
0,00
0,00
630.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.800.000,00
0,00
0,00
400.000,00
0,00
0,00
300.000,00
0,00
0,00
14.000.000,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.900.000,00
2.000.000,00
0,00
0,00
700.000,00
0,00
0,00
3.500.000,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
4.800.000,00
0,00
0,00
120.000,00
0,00
0,00
1.650.000,00
0,00
0,00
4.700.000,00
0,00
0,00
150.000,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
120.000,00
0,00
0,00

Страна

Укупно
500.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
3.500.000,00
4.400.000,00
150.000,00
1.200.000,00
100.000,00
200.000,00
22.000.000,00
200.000,00
6.000.000,00
200.000,00
5.200.000,00
1.166.000,00
10.000.000,00
7.000.000,00
750.000,00
750.000,00
16.923.648,00
350.000,00
10.100.000,00
400.000,00
1.500.000,00
800.000,00
700.000,00
270.000,00
500.000,00
630.000,00
0,00
1.800.000,00
400.000,00
300.000,00
14.000.000,00
200.000,00
6.900.000,00
2.000.000,00
700.000,00
3.500.000,00
200.000,00
4.800.000,00
120.000,00
1.650.000,00
4.700.000,00
150.000,00
30.000,00
120.000,00

Структура
(%)
0,10
0,19
0,19
0,67
0,84
0,03
0,23
0,02
0,04
4,19
0,04
1,14
0,04
0,99
0,22
1,91
1,33
0,14
0,14
3,23
0,07
1,93
0,08
0,29
0,15
0,13
0,05
0,10
0,12
0,00
0,34
0,08
0,06
2,67
0,04
1,32
0,38
0,13
0,67
0,04
0,92
0,02
0,31
0,90
0,03
0,01
0,02
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Број
позиције
101/0
101/0
101/0
101/0
101/0
101/0
101/0
101/0
101/0
101/0
101/0
101/0
101/0
101/0
101/0
101/0
101/0
101/0
101/0
101/0
101/0
101/0
101/0
101/0
101/0

Економ. Расходи по
класиф. наменама
463000
425200
463000
426800
463000
424300
463000
426300
463000
422100
463000
423300
463000
512600
463000
421400
463000
423900
463000
415100
463000
421200
463000
421500
463000
425100
463000
426100
463000
424900
463000
421100
463000
416100
463000
426900
463000
472300
463000
426600
463000
422900
463000
426400
463000
482300
463000
423700
463000
515100

101/0

463000

414400

102/0
102/0
102/0
102/0
102/0
102/0
102/0
102/0
102/0
102/0
102/0
102/0
102/0
102/0
102/0
102/0
102/0
102/0
102/0
102/0

463000
463000
463000
463000
463000
463000
463000
463000
463000
463000
463000
463000
463000
463000
463000
463000
463000
463000
463000
463000

421100
482100
416100
425200
422100
426900
515100
426300
426800
512200
423200
423400
426400
482300
423700
421400
426600
415100
424200
421200

2020

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА
2021
Опис

Текуће поправке и одржавање опреме
Материјали за одржавање хигијене и угоститељство
Медицинске услуге
Материјали за образовање и усавршавање запослених
Трошкови службених путовања у земљи
Услуге образовања и усавршавања запослених
Опрема за образовање, науку, културу и спорт
Услуге комуникација
Остале опште услуге
Накнаде трошкова за запослене
Енергетске услуге
Трошкови осигурања
Текуће поправке и одржавање зграда и објеката
Административни материјал
Остале специјализоване услуге
Трошкови платног промета и банкарских услуга
Награде запосленима и остали посебни расходи
Материјали за посебне намене
Накнаде из буџета за децу и породицу
Материјали за образовање, културу и спорт
Остали трошкови транспорта
Материјали за саобраћај
Новчане казне, пенали и камате
Репрезентација
Нематеријална имовина
Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи
запосленом
Трошкови платног промета и банкарских услуга
Остали порези
Награде запосленима и остали посебни расходи
Текуће поправке и одржавање опреме
Трошкови службених путовања у земљи
Материјали за посебне намене
Нематеријална имовина
Материјали за образовање и усавршавање запослених
Материјали за одржавање хигијене и угоститељство
Административна опрема
Компјутерске услуге
Услуге информисања
Материјали за саобраћај
Новчане казне, пенали и камате
Репрезентација
Услуге комуникација
Материјали за образовање, културу и спорт
Накнаде трошкова за запослене
Услуге образовања, културе и спорта
Енергетске услуге

Средства из буџета
Средства из
Средства из осталих
01
сопствених извора 04
извора
200.000,00
0,00
0,00
600.000,00
0,00
0,00
250.000,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
450.000,00
0,00
0,00
580.000,00
0,00
0,00
500.000,00
0,00
0,00
930.000,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
2.100.000,00
0,00
0,00
8.940.000,00
0,00
0,00
700.000,00
0,00
0,00
1.210.000,00
0,00
0,00
330.000,00
0,00
0,00
300.000,00
0,00
0,00
250.000,00
0,00
0,00
1.250.000,00
0,00
0,00
150.000,00
0,00
0,00
700.000,00
0,00
0,00
350.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
350.000,00
0,00
0,00
40.000,00
0,00
0,00
350.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00

Укупно
200.000,00
600.000,00
250.000,00
100.000,00
450.000,00
580.000,00
500.000,00
930.000,00
100.000,00
2.100.000,00
8.940.000,00
700.000,00
1.210.000,00
330.000,00
300.000,00
250.000,00
1.250.000,00
150.000,00
700.000,00
350.000,00
50.000,00
350.000,00
40.000,00
350.000,00
50.000,00

Структура
(%)
0,04
0,11
0,05
0,02
0,09
0,11
0,10
0,18
0,02
0,40
1,70
0,13
0,23
0,06
0,06
0,05
0,24
0,03
0,13
0,07
0,01
0,07
0,01
0,07
0,01

900.000,00

0,00

0,00

900.000,00

0,17

70.000,00
10.000,00
350.000,00
80.000,00
330.000,00
70.000,00
10.000,00
20.000,00
315.000,00
170.000,00
130.000,00
80.000,00
200.000,00
10.000,00
200.000,00
140.000,00
80.000,00
400.000,00
45.000,00
1.755.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

70.000,00
10.000,00
350.000,00
80.000,00
330.000,00
70.000,00
10.000,00
20.000,00
315.000,00
170.000,00
130.000,00
80.000,00
200.000,00
10.000,00
200.000,00
140.000,00
80.000,00
400.000,00
45.000,00
1.755.000,00

0,01
0,00
0,07
0,02
0,06
0,01
0,00
0,00
0,06
0,03
0,02
0,02
0,04
0,00
0,04
0,03
0,02
0,08
0,01
0,33

Страна
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АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА
2021

Број
Економ. Расходи по
позиције класиф. наменама
102/0
463000
425100
102/0
463000
483100
102/0
463000
423100
102/0
463000
422400
102/0
463000
512600
102/0
463000
421500
102/0
463000
482200
102/0
463000
424900
102/0
463000
423300
102/0
463000
421300
102/0
463000
426100
102/0
463000
511400
Укупно за раздео
5

Текуће поправке и одржавање зграда и објеката
Новчане казне и пенали по решењу судова
Административне услуге
Трошкови путовања ученика
Опрема за образовање, науку, културу и спорт
Трошкови осигурања
Обавезне таксе
Остале специјализоване услуге
Услуге образовања и усавршавања запослених
Комуналне услуге
Административни материјал
Пројектно планирање
Општинска управа

Укупно за БК

БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

2020

0

Опис

Средства из буџета
Средства из
Средства из осталих
01
сопствених извора 04
извора
400.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
2.000.000,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
500.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
300.000,00
0,00
0,00
170.000,00
0,00
0,00
460.000,00
0,00
0,00
175.000,00
0,00
0,00
300.000,00
0,00
0,00
474.660.106,00
0,00
23.823.648,00
500.684.106,00

0,00

23.823.648,00

Страна

Укупно
400.000,00
10.000,00
10.000,00
2.000.000,00
200.000,00
500.000,00
10.000,00
300.000,00
170.000,00
460.000,00
175.000,00
300.000,00
498.483.754,00
524.507.754,00

Структура
(%)
0,08
0,00
0,00
0,38
0,04
0,10
0,00
0,06
0,03
0,09
0,03
0,06
95,04
100,00

189 од 251

ПЛАН РАСХОДА ЗА КОРИСНИКА БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА
За период: 01.01.2021-31.12.2021
Конто

0

Расходи по
наменама

Опис

Планирано

Средства из буџета
01

Средства из
Средства из осталих
сопствених извора 04
извора

Укупно

Структура
(%)

БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

411000
411100
Укупно за конто
412000
412100
412000
412200
Укупно за конто
413000
413100
Укупно за конто
414000
414100
414000
414300
414000
414400
Укупно за конто
415000
415100
Укупно за конто
416000
416100
Укупно за конто
421000
421100
421000
421200
421000
421300
421000
421400
421000
421500
421000
421600
421000
421900
Укупно за конто
422000
422100
422000
422200
Укупно за конто
423000
423200
423000
423300
423000
423400
423000
423500
423000
423700
423000
423900
Укупно за конто
424000
424300
424000
424600
424000
424900
Укупно за конто
425000
425100
425000
425200
Укупно за конто
426000
426100
426000
426300

2020

Плате, додаци и накнаде запослених
411000
Допринос за пензијско и инвалидско осигурање
Допринос за здравствено осигурање
412000
Накнаде у натури
413000
Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова
Отпремнине и помоћи
Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже
породице и друге помоћи запосленом
414000
Накнаде трошкова за запослене
415000
Награде запосленима и остали посебни расходи
416000
Трошкови платног промета и банкарских услуга
Енергетске услуге
Комуналне услуге
Услуге комуникација
Трошкови осигурања
Закуп имовине и опреме
Остали трошкови
421000
Трошкови службених путовања у земљи
Трошкови службених путовања у иностранство
422000
Компјутерске услуге
Услуге образовања и усавршавања запослених
Услуге информисања
Стручне услуге
Репрезентација
Остале опште услуге
423000
Медицинске услуге
Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге
Остале специјализоване услуге
424000
Текуће поправке и одржавање зграда и објеката
Текуће поправке и одржавање опреме
425000
Административни материјал
Материјали за образовање и усавршавање запослених

53.808.200,00
53.808.200,00
6.187.410,00
2.770.390,00
8.957.800,00
40.000,00
40.000,00
20.000,00
550.000,00
200.000,00

53.808.200,00
53.808.200,00
6.187.410,00
2.770.390,00
8.957.800,00
40.000,00
40.000,00
20.000,00
550.000,00
200.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

53.808.200,00
53.808.200,00
6.187.410,00
2.770.390,00
8.957.800,00
40.000,00
40.000,00
20.000,00
550.000,00
200.000,00

10,26
10,26
1,18
0,53
1,71
0,01
0,01
0,00
0,10
0,04

770.000,00
1.685.000,00
1.685.000,00
320.000,00
320.000,00
1.100.000,00
9.880.000,00
10.950.000,00
2.000.000,00
440.000,00
450.000,00
30.000,00
24.850.000,00
160.000,00
120.000,00
280.000,00
2.580.000,00
1.015.000,00
735.000,00
4.300.000,00
2.950.000,00
9.300.000,00
20.880.000,00
300.000,00
2.200.000,00
19.300.000,00
21.800.000,00
42.416.000,00
800.000,00
43.216.000,00
1.150.000,00
620.000,00

770.000,00
1.685.000,00
1.685.000,00
320.000,00
320.000,00
1.100.000,00
9.880.000,00
10.950.000,00
2.000.000,00
440.000,00
450.000,00
30.000,00
24.850.000,00
160.000,00
120.000,00
280.000,00
2.580.000,00
1.015.000,00
735.000,00
4.300.000,00
2.950.000,00
9.300.000,00
20.880.000,00
300.000,00
2.200.000,00
19.300.000,00
21.800.000,00
42.416.000,00
800.000,00
43.216.000,00
1.150.000,00
620.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

770.000,00
1.685.000,00
1.685.000,00
320.000,00
320.000,00
1.100.000,00
9.880.000,00
10.950.000,00
2.000.000,00
440.000,00
450.000,00
30.000,00
24.850.000,00
160.000,00
120.000,00
280.000,00
2.580.000,00
1.015.000,00
735.000,00
4.300.000,00
2.950.000,00
9.300.000,00
20.880.000,00
300.000,00
2.200.000,00
19.300.000,00
21.800.000,00
42.416.000,00
800.000,00
43.216.000,00
1.150.000,00
620.000,00

0,15
0,32
0,32
0,06
0,06
0,21
1,88
2,09
0,38
0,08
0,09
0,01
4,74
0,03
0,02
0,05
0,49
0,19
0,14
0,82
0,56
1,77
3,98
0,06
0,42
3,68
4,16
8,09
0,15
8,24
0,22
0,12

Страна
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ПЛАН РАСХОДА ЗА КОРИСНИКА БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА
За период: 01.01.2021-31.12.2021
Конто

Расходи по
наменама
426000
426400
426000
426800
426000
426900
Укупно за конто
441000
441400
Укупно за конто
451000
451100
451000

451200

Укупно за конто
463000
414400
463000
463000
463000
463000
463000
463000
463000
463000
463000
463000
463000
463000
463000
463000
463000
463000
463000
463000
463000
463000
463000
463000
463000
463000
463000
463000
463000
463000
463000
463000
463000

2020

415100
416100
421100
421200
421300
421400
421500
422100
422400
422900
423100
423200
423300
423400
423500
423700
423900
424200
424300
424900
425100
425200
426100
426300
426400
426600
426800
426900
472300
472700
482100

Опис
Материјали за саобраћај
Материјали за одржавање хигијене и угоститељство
Материјали за посебне намене
426000
Отплата камата домаћим пословним банкама
441000
Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и
организацијама
Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и
организацијама
451000
Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже
породице и друге помоћи запосленом
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Трошкови платног промета и банкарских услуга
Енергетске услуге
Комуналне услуге
Услуге комуникација
Трошкови осигурања
Трошкови службених путовања у земљи
Трошкови путовања ученика
Остали трошкови транспорта
Административне услуге
Компјутерске услуге
Услуге образовања и усавршавања запослених
Услуге информисања
Стручне услуге
Репрезентација
Остале опште услуге
Услуге образовања, културе и спорта
Медицинске услуге
Остале специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање зграда и објеката
Текуће поправке и одржавање опреме
Административни материјал
Материјали за образовање и усавршавање запослених
Материјали за саобраћај
Материјали за образовање, културу и спорт
Материјали за одржавање хигијене и угоститељство
Материјали за посебне намене
Накнаде из буџета за децу и породицу
Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт
Остали порези

Планирано
2.600.000,00
400.000,00
1.350.000,00
6.120.000,00
450.000,00
450.000,00
14.000.000,00

Средства из буџета
Средства из
Средства из осталих
01
сопствених извора 04
извора
2.600.000,00
0,00
0,00
400.000,00
0,00
0,00
1.350.000,00
0,00
0,00
6.120.000,00
0,00
0,00
450.000,00
0,00
0,00
450.000,00
0,00
0,00
14.000.000,00
0,00
0,00

Укупно

Структура
(%)

2.600.000,00
400.000,00
1.350.000,00
6.120.000,00
450.000,00
450.000,00
14.000.000,00

0,50
0,08
0,26
1,17
0,09
0,09
2,67

11.000.000,00

11.000.000,00

0,00

0,00

11.000.000,00

2,10

25.000.000,00
900.000,00

25.000.000,00
900.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

25.000.000,00
900.000,00

4,77
0,17

2.500.000,00
1.600.000,00
320.000,00
11.695.000,00
2.410.000,00
1.070.000,00
1.254.000,00
870.000,00
6.700.000,00
50.000,00
10.000,00
336.000,00
750.000,00
80.000,00
150.000,00
550.000,00
100.000,00
45.000,00
341.000,00
600.000,00
1.610.000,00
310.000,00
550.000,00
174.000,00
600.000,00
430.000,00
915.000,00
520.000,00
700.000,00
120.000,00
10.000,00

2.500.000,00
1.600.000,00
320.000,00
11.695.000,00
2.410.000,00
1.070.000,00
1.254.000,00
870.000,00
6.700.000,00
50.000,00
10.000,00
336.000,00
750.000,00
80.000,00
150.000,00
550.000,00
100.000,00
45.000,00
341.000,00
600.000,00
1.610.000,00
310.000,00
550.000,00
174.000,00
600.000,00
430.000,00
915.000,00
520.000,00
700.000,00
120.000,00
10.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2.500.000,00
1.600.000,00
320.000,00
11.695.000,00
2.410.000,00
1.070.000,00
1.254.000,00
870.000,00
6.700.000,00
50.000,00
10.000,00
336.000,00
750.000,00
80.000,00
150.000,00
550.000,00
100.000,00
45.000,00
341.000,00
600.000,00
1.610.000,00
310.000,00
550.000,00
174.000,00
600.000,00
430.000,00
915.000,00
520.000,00
700.000,00
120.000,00
10.000,00

0,48
0,31
0,06
2,23
0,46
0,20
0,24
0,17
1,28
0,01
0,00
0,06
0,14
0,02
0,03
0,10
0,02
0,01
0,07
0,11
0,31
0,06
0,10
0,03
0,11
0,08
0,17
0,10
0,13
0,02
0,00
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ПЛАН РАСХОДА ЗА КОРИСНИКА БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА
За период: 01.01.2021-31.12.2021
Конто

Расходи по
наменама
463000
482200
463000
482300
463000
483100
463000
511400
463000
512200
463000
512600
463000
512900
463000
515100
Укупно за конто
464000
411100
464000
412100
464000
412200
464000
423400
464000
424300
464000
425100
464000
464100
464000
512100
464000
512200
464000
512500
Укупно за конто
472000
472300
472000
472800
472000
472900
Укупно за конто
481000
481900
Укупно за конто
482000
482100
482000
482200
Укупно за конто
483000
483100
Укупно за конто
485000
485100
Укупно за конто
499000
499100
Укупно за конто
511000
511100
511000
511200
511000
511300
511000
511400
Укупно за конто
512000
512100
512000
512200
512000
512400

2020

Опис
Обавезне таксе
Новчане казне, пенали и камате
Новчане казне и пенали по решењу судова
Пројектно планирање
Административна опрема
Опрема за образовање, науку, културу и спорт
Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема
Нематеријална имовина
463000
Плате, додаци и накнаде запослених
Допринос за пензијско и инвалидско осигурање
Допринос за здравствено осигурање
Услуге информисања
Медицинске услуге
Текуће поправке и одржавање зграда и објеката
Текуће дотације организацијама за обавезно социјално осигурање
Опрема за саобраћај
Административна опрема
Медицинска и лабораторијска опрема
464000
Накнаде из буџета за децу и породицу
Накнаде из буџета за становање и живот
Остале накнаде из буџета
472000
Дотације осталим непрофитним институцијама
481000
Остали порези
Обавезне таксе
482000
Новчане казне и пенали по решењу судова
483000
Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних
органа
485000
Средства резерве
499000
Куповина зграда и објеката
Изградња зграда и објеката
Капитално одржавање зграда и објеката
Пројектно планирање
511000
Опрема за саобраћај
Административна опрема
Опрема за заштиту животне средине

Планирано
40.000,00
50.000,00
10.000,00
1.300.000,00
170.000,00
700.000,00
200.000,00
60.000,00
40.800.000,00
1.800.000,00
630.000,00
270.000,00
500.000,00
1.500.000,00
400.000,00
2.000.000,00
0,00
800.000,00
700.000,00
8.600.000,00
15.200.000,00
700.000,00
3.000.000,00
18.900.000,00
23.135.000,00
23.135.000,00
150.000,00
100.000,00
250.000,00
600.000,00
600.000,00
1.400.000,00
1.400.000,00
8.998.458,00
8.998.458,00
45.000.000,00
65.655.000,00
16.923.648,00
32.195.000,00
159.773.648,00
2.100.000,00
1.000.000,00
3.500.000,00

Средства из буџета
Средства из
Средства из осталих
01
сопствених извора 04
извора
40.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
1.300.000,00
0,00
0,00
170.000,00
0,00
0,00
700.000,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
60.000,00
0,00
0,00
40.800.000,00
0,00
0,00
1.800.000,00
0,00
0,00
630.000,00
0,00
0,00
270.000,00
0,00
0,00
500.000,00
0,00
0,00
1.500.000,00
0,00
0,00
400.000,00
0,00
0,00
2.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
800.000,00
0,00
0,00
700.000,00
0,00
0,00
8.600.000,00
0,00
0,00
15.200.000,00
0,00
0,00
700.000,00
0,00
0,00
3.000.000,00
0,00
0,00
18.900.000,00
0,00
0,00
23.135.000,00
0,00
0,00
23.135.000,00
0,00
0,00
150.000,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
250.000,00
0,00
0,00
600.000,00
0,00
0,00
600.000,00
0,00
0,00
1.400.000,00
0,00
0,00
1.400.000,00
8.998.458,00
8.998.458,00
45.000.000,00
58.755.000,00
0,00
32.195.000,00
135.950.000,00
2.100.000,00
1.000.000,00
3.500.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
6.900.000,00
16.923.648,00
0,00
23.823.648,00
0,00
0,00
0,00

Укупно

Структура
(%)

40.000,00
50.000,00
10.000,00
1.300.000,00
170.000,00
700.000,00
200.000,00
60.000,00
40.800.000,00
1.800.000,00
630.000,00
270.000,00
500.000,00
1.500.000,00
400.000,00
2.000.000,00
0,00
800.000,00
700.000,00
8.600.000,00
15.200.000,00
700.000,00
3.000.000,00
18.900.000,00
23.135.000,00
23.135.000,00
150.000,00
100.000,00
250.000,00
600.000,00
600.000,00
1.400.000,00

0,01
0,01
0,00
0,25
0,03
0,13
0,04
0,01
7,78
0,34
0,12
0,05
0,10
0,29
0,08
0,38
0,00
0,15
0,13
1,64
2,90
0,13
0,57
3,60
4,41
4,41
0,03
0,02
0,05
0,11
0,11
0,27

1.400.000,00
8.998.458,00
8.998.458,00
45.000.000,00
65.655.000,00
16.923.648,00
32.195.000,00
159.773.648,00
2.100.000,00
1.000.000,00
3.500.000,00

0,27
1,72
1,72
8,58
12,52
3,23
6,14
30,46
0,40
0,19
0,67

Страна
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ПЛАН РАСХОДА ЗА КОРИСНИКА БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА
За период: 01.01.2021-31.12.2021
Конто

Расходи по
наменама
512000
512800
Укупно за конто
541000
541100
Укупно за конто
611000
611400
Укупно за конто
Укупно за БК

2020

Опис
Опрема за јавну безбедност
512000
Земљиште
541000
Отплата главнице домаћим пословним банкама
611000

Планирано
1.450.000,00
8.050.000,00
22.000.000,00
22.000.000,00
23.823.648,00
23.823.648,00
524.507.754,00

Средства из буџета
Средства из
Средства из осталих
01
сопствених извора 04
извора
1.450.000,00
0,00
0,00
8.050.000,00
0,00
0,00
22.000.000,00
0,00
0,00
22.000.000,00
0,00
0,00
23.823.648,00
0,00
0,00
23.823.648,00
0,00
0,00
500.684.106,00
0,00
23.823.648,00

Укупно

Структура
(%)

1.450.000,00
8.050.000,00
22.000.000,00
22.000.000,00
23.823.648,00
23.823.648,00
524.507.754,00

Страна

0,28
1,53
4,19
4,19
4,54
4,54
100,00
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ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2021-31.12.2021
0
БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА
1
Скупштина општине
Конто Расходи по
Опис
наменама
411000
411100 Плате, додаци и накнаде запослених
Укупно за конто
411000
412000
412100 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање
412000
412200 Допринос за здравствено осигурање
Укупно за конто
412000
416000
416100 Награде запосленима и остали посебни расходи
Укупно за конто
416000
422000
422100 Трошкови службених путовања у земљи
422000
422200 Трошкови службених путовања у иностранство
Укупно за конто
422000
423000
423500 Стручне услуге
423000
423700 Репрезентација
423000
423900 Остале опште услуге
Укупно за конто
423000
426000
426300 Материјали за образовање и усавршавање запослених
Укупно за конто
426000
481000
481900 Дотације осталим непрофитним институцијама
Укупно за конто
481000
Укупно за 1 Скупштина општине

2020

Планирано
3.113.200,00
3.113.200,00
358.300,00
160.500,00
518.800,00
170.000,00
170.000,00
5.000,00
20.000,00
25.000,00
3.000.000,00
400.000,00
660.000,00
4.060.000,00
40.000,00
40.000,00
220.000,00
220.000,00
8.147.000,00

Средства из буџета
Средства из
Средства из осталих
01
сопствених извора 04
извора
3.113.200,00
0,00
0,00
3.113.200,00
0,00
0,00
358.300,00
0,00
0,00
160.500,00
0,00
0,00
518.800,00
0,00
0,00
170.000,00
0,00
0,00
170.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
25.000,00
0,00
0,00
3.000.000,00
0,00
0,00
400.000,00
0,00
0,00
660.000,00
0,00
0,00
4.060.000,00
0,00
0,00
40.000,00
0,00
0,00
40.000,00
0,00
0,00
220.000,00
0,00
0,00
220.000,00
0,00
0,00
8.147.000,00
0,00
0,00

Укупно

Структура
(%)

3.113.200,00
3.113.200,00
358.300,00
160.500,00
518.800,00
170.000,00
170.000,00
5.000,00
20.000,00
25.000,00
3.000.000,00
400.000,00
660.000,00
4.060.000,00
40.000,00
40.000,00
220.000,00
220.000,00
8.147.000,00

Страна

194 од 251

0,59
0,59
0,07
0,03
0,10
0,03
0,03
0,00
0,00
0,00
0,57
0,08
0,13
0,77
0,01
0,01
0,04
0,04
1,55

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2021-31.12.2021
0
БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА
2
Председник општине
Конто Расходи по
Опис
наменама
411000
411100 Плате, додаци и накнаде запослених
Укупно за конто
411000
412000
412100 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање
412000
412200 Допринос за здравствено осигурање
Укупно за конто
412000
415000
415100 Накнаде трошкова за запослене
Укупно за конто
415000
422000
422100 Трошкови службених путовања у земљи
Укупно за конто
422000
423000
423200 Компјутерске услуге
423000
423400 Услуге информисања
423000
423500 Стручне услуге
423000
423700 Репрезентација
423000
423900 Остале опште услуге
Укупно за конто
423000
424000
424900 Остале специјализоване услуге
Укупно за конто
424000
Укупно за 2 Председник општине

2020

Планирано
3.397.000,00
3.397.000,00
390.500,00
174.500,00
565.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
550.000,00
35.000,00
100.000,00
1.200.000,00
1.250.000,00
3.135.000,00
6.000.000,00
6.000.000,00
13.197.000,00

Средства из буџета
Средства из
Средства из осталих
01
сопствених извора 04
извора
3.397.000,00
0,00
0,00
3.397.000,00
0,00
0,00
390.500,00
0,00
0,00
174.500,00
0,00
0,00
565.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
550.000,00
0,00
0,00
35.000,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
1.200.000,00
0,00
0,00
1.250.000,00
0,00
0,00
3.135.000,00
0,00
0,00
6.000.000,00
0,00
0,00
6.000.000,00
0,00
0,00
13.197.000,00
0,00
0,00

Укупно

Структура
(%)

3.397.000,00
3.397.000,00
390.500,00
174.500,00
565.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
550.000,00
35.000,00
100.000,00
1.200.000,00
1.250.000,00
3.135.000,00
6.000.000,00
6.000.000,00
13.197.000,00

Страна

195 од 251

0,65
0,65
0,07
0,03
0,11
0,01
0,01
0,01
0,01
0,10
0,01
0,02
0,23
0,24
0,60
1,14
1,14
2,52

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2021-31.12.2021
0
БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА
3
Општинско веће
Конто Расходи по
Опис
наменама
411000
411100 Плате, додаци и накнаде запослених
Укупно за конто
411000
412000
412100 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање
412000
412200 Допринос за здравствено осигурање
Укупно за конто
412000
423000
423500 Стручне услуге
Укупно за конто
423000
Укупно за 3 Општинско веће

2020

Планирано
1.284.000,00
1.284.000,00
147.000,00
66.000,00
213.000,00
650.000,00
650.000,00
2.147.000,00

Средства из буџета
Средства из
Средства из осталих
01
сопствених извора 04
извора
1.284.000,00
0,00
0,00
1.284.000,00
0,00
0,00
147.000,00
0,00
0,00
66.000,00
0,00
0,00
213.000,00
0,00
0,00
650.000,00
0,00
0,00
650.000,00
0,00
0,00
2.147.000,00
0,00
0,00

Укупно

Структура
(%)

1.284.000,00
1.284.000,00
147.000,00
66.000,00
213.000,00
650.000,00
650.000,00
2.147.000,00

Страна

196 од 251

0,24
0,24
0,03
0,01
0,04
0,12
0,12
0,41

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2021-31.12.2021
0
БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА
4
Општинско јавно правобранилаштво
Конто Расходи по
Опис
наменама
411000
411100 Плате, додаци и накнаде запослених
Укупно за конто
411000
412000
412100 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање
412000
412200 Допринос за здравствено осигурање
Укупно за конто
412000
415000
415100 Накнаде трошкова за запослене
Укупно за конто
415000
422000
422100 Трошкови службених путовања у земљи
Укупно за конто
422000
423000
423300 Услуге образовања и усавршавања запослених
Укупно за конто
423000
426000
426300 Материјали за образовање и усавршавање запослених
Укупно за конто
426000
Укупно за 4 Општинско јавно правобранилаштво

2020

Планирано
2.056.000,00
2.056.000,00
236.440,00
105.560,00
342.000,00
35.000,00
35.000,00
5.000,00
5.000,00
15.000,00
15.000,00
80.000,00
80.000,00
2.533.000,00

Средства из буџета
Средства из
Средства из осталих
01
сопствених извора 04
извора
2.056.000,00
0,00
0,00
2.056.000,00
0,00
0,00
236.440,00
0,00
0,00
105.560,00
0,00
0,00
342.000,00
0,00
0,00
35.000,00
0,00
0,00
35.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
80.000,00
0,00
0,00
80.000,00
0,00
0,00
2.533.000,00
0,00
0,00

Укупно

Структура
(%)

2.056.000,00
2.056.000,00
236.440,00
105.560,00
342.000,00
35.000,00
35.000,00
5.000,00
5.000,00
15.000,00
15.000,00
80.000,00
80.000,00
2.533.000,00

Страна

197 од 251

0,39
0,39
0,05
0,02
0,07
0,01
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,02
0,02
0,48

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2021-31.12.2021
0
БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА
5
Општинска управа
Конто Расходи по
Опис
наменама
411000
411100 Плате, додаци и накнаде запослених
Укупно за конто
411000
412000
412100 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање
412000
412200 Допринос за здравствено осигурање
Укупно за конто
412000
413000
413100 Накнаде у натури
Укупно за конто
413000
414000
414100 Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова
414000
414300 Отпремнине и помоћи
414000
414400 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже
породице и друге помоћи запосленом
Укупно за конто
414000
415000
415100 Накнаде трошкова за запослене
Укупно за конто
415000
416000
416100 Награде запосленима и остали посебни расходи
Укупно за конто
416000
421000
421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга
421000
421200 Енергетске услуге
421000
421300 Комуналне услуге
421000
421400 Услуге комуникација
421000
421500 Трошкови осигурања
421000
421600 Закуп имовине и опреме
421000
421900 Остали трошкови
Укупно за конто
421000
422000
422100 Трошкови службених путовања у земљи
422000
422200 Трошкови службених путовања у иностранство
Укупно за конто
422000
423000
423200 Компјутерске услуге
423000
423300 Услуге образовања и усавршавања запослених
423000
423400 Услуге информисања
423000
423500 Стручне услуге
423000
423700 Репрезентација
423000
423900 Остале опште услуге
Укупно за конто
423000
424000
424300 Медицинске услуге
424000
424600 Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге
424000
424900 Остале специјализоване услуге
Укупно за конто
424000
425000
425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката
425000
425200 Текуће поправке и одржавање опреме
Укупно за конто
425000
426000
426100 Административни материјал
426000
426300 Материјали за образовање и усавршавање запослених
426000
426400 Материјали за саобраћај
426000
426800 Материјали за одржавање хигијене и угоститељство
426000
426900 Материјали за посебне намене

2020

Планирано
43.958.000,00
43.958.000,00
5.055.170,00
2.263.830,00
7.319.000,00
40.000,00
40.000,00
20.000,00
550.000,00
200.000,00
770.000,00
1.600.000,00
1.600.000,00
150.000,00
150.000,00
1.100.000,00
9.880.000,00
10.950.000,00
2.000.000,00
440.000,00
450.000,00
30.000,00
24.850.000,00
100.000,00
100.000,00
200.000,00
2.030.000,00
1.000.000,00
700.000,00
550.000,00
1.350.000,00
7.390.000,00
13.020.000,00
300.000,00
2.200.000,00
13.300.000,00
15.800.000,00
42.416.000,00
800.000,00
43.216.000,00
1.150.000,00
500.000,00
2.600.000,00
400.000,00
1.350.000,00

Средства из буџета
Средства из
Средства из осталих
01
сопствених извора 04
извора
43.958.000,00
0,00
0,00
43.958.000,00
0,00
0,00
5.055.170,00
0,00
0,00
2.263.830,00
0,00
0,00
7.319.000,00
0,00
0,00
40.000,00
0,00
0,00
40.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
550.000,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
770.000,00
1.600.000,00
1.600.000,00
150.000,00
150.000,00
1.100.000,00
9.880.000,00
10.950.000,00
2.000.000,00
440.000,00
450.000,00
30.000,00
24.850.000,00
100.000,00
100.000,00
200.000,00
2.030.000,00
1.000.000,00
700.000,00
550.000,00
1.350.000,00
7.390.000,00
13.020.000,00
300.000,00
2.200.000,00
13.300.000,00
15.800.000,00
42.416.000,00
800.000,00
43.216.000,00
1.150.000,00
500.000,00
2.600.000,00
400.000,00
1.350.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Укупно

Структура
(%)

43.958.000,00
43.958.000,00
5.055.170,00
2.263.830,00
7.319.000,00
40.000,00
40.000,00
20.000,00
550.000,00
200.000,00

8,38
8,38
0,96
0,43
1,40
0,01
0,01
0,00
0,10
0,04

770.000,00
1.600.000,00
1.600.000,00
150.000,00
150.000,00
1.100.000,00
9.880.000,00
10.950.000,00
2.000.000,00
440.000,00
450.000,00
30.000,00
24.850.000,00
100.000,00
100.000,00
200.000,00
2.030.000,00
1.000.000,00
700.000,00
550.000,00
1.350.000,00
7.390.000,00
13.020.000,00
300.000,00
2.200.000,00
13.300.000,00
15.800.000,00
42.416.000,00
800.000,00
43.216.000,00
1.150.000,00
500.000,00
2.600.000,00
400.000,00
1.350.000,00

0,15
0,31
0,31
0,03
0,03
0,21
1,88
2,09
0,38
0,08
0,09
0,01
4,74
0,02
0,02
0,04
0,39
0,19
0,13
0,10
0,26
1,41
2,48
0,06
0,42
2,54
3,01
8,09
0,15
8,24
0,22
0,10
0,50
0,08
0,26

Страна

198 од 251

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2021-31.12.2021
Укупно за конто
441000
441400
Укупно за конто
451000
451100

426000
Отплата камата домаћим пословним банкама
441000
Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и
организацијама
451000
451200 Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и
организацијама
Укупно за конто
451000
464000
464100 Текуће дотације организацијама за обавезно социјално осигурање
Укупно за конто
464000
472000
472300 Накнаде из буџета за децу и породицу
472000
472800 Накнаде из буџета за становање и живот
472000
472900 Остале накнаде из буџета
Укупно за конто
472000
481000
481900 Дотације осталим непрофитним институцијама
Укупно за конто
481000
482000
482100 Остали порези
482000
482200 Обавезне таксе
Укупно за конто
482000
483000
483100 Новчане казне и пенали по решењу судова
Укупно за конто
483000
485000
485100 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних
органа
Укупно за конто
485000
499000
499100 Средства резерве
Укупно за конто
499000
511000
511100 Куповина зграда и објеката
511000
511200 Изградња зграда и објеката
511000
511300 Капитално одржавање зграда и објеката
511000
511400 Пројектно планирање
Укупно за конто
511000
512000
512100 Опрема за саобраћај
512000
512200 Административна опрема
512000
512400 Опрема за заштиту животне средине
512000
512800 Опрема за јавну безбедност
Укупно за конто
512000
541000
541100 Земљиште
Укупно за конто
541000
611000
611400 Отплата главнице домаћим пословним банкама
Укупно за конто
611000
Укупно за 5 Општинска управа

2020

6.000.000,00
450.000,00
450.000,00
14.000.000,00

6.000.000,00
450.000,00
450.000,00
14.000.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

6.000.000,00
450.000,00
450.000,00
14.000.000,00

1,14
0,09
0,09
2,67

11.000.000,00

11.000.000,00

0,00

0,00

11.000.000,00

2,10

25.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
15.200.000,00
700.000,00
3.000.000,00
18.900.000,00
22.915.000,00
22.915.000,00
150.000,00
100.000,00
250.000,00
600.000,00
600.000,00
1.400.000,00

25.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
15.200.000,00
700.000,00
3.000.000,00
18.900.000,00
22.915.000,00
22.915.000,00
150.000,00
100.000,00
250.000,00
600.000,00
600.000,00
1.400.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

25.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
15.200.000,00
700.000,00
3.000.000,00
18.900.000,00
22.915.000,00
22.915.000,00
150.000,00
100.000,00
250.000,00
600.000,00
600.000,00
1.400.000,00

4,77
0,38
0,38
2,90
0,13
0,57
3,60
4,37
4,37
0,03
0,02
0,05
0,11
0,11
0,27

1.400.000,00
8.998.458,00
8.998.458,00
45.000.000,00
65.655.000,00
16.923.648,00
32.195.000,00
159.773.648,00
2.100.000,00
1.000.000,00
3.500.000,00
1.450.000,00
8.050.000,00
22.000.000,00
22.000.000,00
23.823.648,00
23.823.648,00
451.083.754,00

1.400.000,00
8.998.458,00
8.998.458,00
45.000.000,00
58.755.000,00
0,00
32.195.000,00
135.950.000,00
2.100.000,00
1.000.000,00
3.500.000,00
1.450.000,00
8.050.000,00
22.000.000,00
22.000.000,00
23.823.648,00
23.823.648,00
427.260.106,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
6.900.000,00
16.923.648,00
0,00
23.823.648,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23.823.648,00

1.400.000,00
8.998.458,00
8.998.458,00
45.000.000,00
65.655.000,00
16.923.648,00
32.195.000,00
159.773.648,00
2.100.000,00
1.000.000,00
3.500.000,00
1.450.000,00
8.050.000,00
22.000.000,00
22.000.000,00
23.823.648,00
23.823.648,00
451.083.754,00

0,27
1,72
1,72
8,58
12,52
3,23
6,14
30,46
0,40
0,19
0,67
0,28
1,53
4,19
4,19
4,54
4,54
86,00

Страна

199 од 251

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2021-31.12.2021
0
БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА
5.00.01 ОШ Петар Враголић
Конто Расходи по
Опис
наменама
463000
414400 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже
породице и друге помоћи запосленом
463000
415100 Накнаде трошкова за запослене
463000
416100 Награде запосленима и остали посебни расходи
463000
421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга
463000
421200 Енергетске услуге
463000
421300 Комуналне услуге
463000
421400 Услуге комуникација
463000
421500 Трошкови осигурања
463000
422100 Трошкови службених путовања у земљи
463000
422400 Трошкови путовања ученика
463000
422900 Остали трошкови транспорта
463000
423200 Компјутерске услуге
463000
423300 Услуге образовања и усавршавања запослених
463000
423500 Стручне услуге
463000
423700 Репрезентација
463000
423900 Остале опште услуге
463000
424300 Медицинске услуге
463000
424900 Остале специјализоване услуге
463000
425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката
463000
425200 Текуће поправке и одржавање опреме
463000
426100 Административни материјал
463000
426300 Материјали за образовање и усавршавање запослених
463000
426400 Материјали за саобраћај
463000
426600 Материјали за образовање, културу и спорт
463000
426800 Материјали за одржавање хигијене и угоститељство
463000
426900 Материјали за посебне намене
463000
472300 Накнаде из буџета за децу и породицу
463000
472700 Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт
463000
482200 Обавезне таксе
463000
482300 Новчане казне, пенали и камате
463000
512600 Опрема за образовање, науку, културу и спорт
463000
515100 Нематеријална имовина
Укупно за конто
463000
Укупно за 5.00.01 ОШ Петар Враголић

2020

Планирано

Средства из буџета
Средства из
Средства из осталих
01
сопствених извора 04
извора
900.000,00
900.000,00
0,00
0,00

2.100.000,00
1.250.000,00
250.000,00
8.940.000,00
1.650.000,00
930.000,00
700.000,00
450.000,00
4.700.000,00
50.000,00
120.000,00
580.000,00
150.000,00
350.000,00
100.000,00
250.000,00
300.000,00
1.210.000,00
200.000,00
330.000,00
100.000,00
350.000,00
350.000,00
600.000,00
150.000,00
700.000,00
120.000,00
30.000,00
40.000,00
500.000,00
50.000,00
28.500.000,00
28.500.000,00

2.100.000,00
1.250.000,00
250.000,00
8.940.000,00
1.650.000,00
930.000,00
700.000,00
450.000,00
4.700.000,00
50.000,00
120.000,00
580.000,00
150.000,00
350.000,00
100.000,00
250.000,00
300.000,00
1.210.000,00
200.000,00
330.000,00
100.000,00
350.000,00
350.000,00
600.000,00
150.000,00
700.000,00
120.000,00
30.000,00
40.000,00
500.000,00
50.000,00
28.500.000,00
28.500.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Укупно

Структура
(%)

900.000,00

0,17

2.100.000,00
1.250.000,00
250.000,00
8.940.000,00
1.650.000,00
930.000,00
700.000,00
450.000,00
4.700.000,00
50.000,00
120.000,00
580.000,00
150.000,00
350.000,00
100.000,00
250.000,00
300.000,00
1.210.000,00
200.000,00
330.000,00
100.000,00
350.000,00
350.000,00
600.000,00
150.000,00
700.000,00
120.000,00
30.000,00
40.000,00
500.000,00
50.000,00
28.500.000,00
28.500.000,00

0,40
0,24
0,05
1,70
0,31
0,18
0,13
0,09
0,90
0,01
0,02
0,11
0,03
0,07
0,02
0,05
0,06
0,23
0,04
0,06
0,02
0,07
0,07
0,11
0,03
0,13
0,02
0,01
0,01
0,10
0,01
5,43
5,43

Страна

200 од 251

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2021-31.12.2021
0
БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА
5.00.02 Средња школа Вук Караџић
Конто Расходи по
Опис
наменама
463000
415100 Накнаде трошкова за запослене
463000
416100 Награде запосленима и остали посебни расходи
463000
421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга
463000
421200 Енергетске услуге
463000
421300 Комуналне услуге
463000
421400 Услуге комуникација
463000
421500 Трошкови осигурања
463000
422100 Трошкови службених путовања у земљи
463000
422400 Трошкови путовања ученика
463000
423100 Административне услуге
463000
423200 Компјутерске услуге
463000
423300 Услуге образовања и усавршавања запослених
463000
423400 Услуге информисања
463000
423700 Репрезентација
463000
424200 Услуге образовања, културе и спорта
463000
424900 Остале специјализоване услуге
463000
425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката
463000
425200 Текуће поправке и одржавање опреме
463000
426100 Административни материјал
463000
426300 Материјали за образовање и усавршавање запослених
463000
426400 Материјали за саобраћај
463000
426600 Материјали за образовање, културу и спорт
463000
426800 Материјали за одржавање хигијене и угоститељство
463000
426900 Материјали за посебне намене
463000
482100 Остали порези
463000
482200 Обавезне таксе
463000
482300 Новчане казне, пенали и камате
463000
483100 Новчане казне и пенали по решењу судова
463000
511400 Пројектно планирање
463000
512200 Административна опрема
463000
512600 Опрема за образовање, науку, културу и спорт
463000
515100 Нематеријална имовина
Укупно за конто
463000
Укупно за 5.00.02 Средња школа Вук Караџић

2020

Планирано
400.000,00
350.000,00
70.000,00
1.755.000,00
460.000,00
140.000,00
500.000,00
330.000,00
2.000.000,00
10.000,00
130.000,00
170.000,00
80.000,00
200.000,00
45.000,00
300.000,00
400.000,00
80.000,00
175.000,00
20.000,00
200.000,00
80.000,00
315.000,00
70.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
300.000,00
170.000,00
200.000,00
10.000,00
9.000.000,00
9.000.000,00

Средства из буџета
Средства из
Средства из осталих
01
сопствених извора 04
извора
400.000,00
0,00
0,00
350.000,00
0,00
0,00
70.000,00
0,00
0,00
1.755.000,00
0,00
0,00
460.000,00
0,00
0,00
140.000,00
0,00
0,00
500.000,00
0,00
0,00
330.000,00
0,00
0,00
2.000.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
130.000,00
0,00
0,00
170.000,00
0,00
0,00
80.000,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
45.000,00
0,00
0,00
300.000,00
0,00
0,00
400.000,00
0,00
0,00
80.000,00
0,00
0,00
175.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
80.000,00
0,00
0,00
315.000,00
0,00
0,00
70.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
300.000,00
0,00
0,00
170.000,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
9.000.000,00
0,00
0,00
9.000.000,00
0,00
0,00

Укупно

Структура
(%)

400.000,00
350.000,00
70.000,00
1.755.000,00
460.000,00
140.000,00
500.000,00
330.000,00
2.000.000,00
10.000,00
130.000,00
170.000,00
80.000,00
200.000,00
45.000,00
300.000,00
400.000,00
80.000,00
175.000,00
20.000,00
200.000,00
80.000,00
315.000,00
70.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
300.000,00
170.000,00
200.000,00
10.000,00
9.000.000,00
9.000.000,00

Страна

201 од 251

0,08
0,07
0,01
0,33
0,09
0,03
0,10
0,06
0,38
0,00
0,02
0,03
0,02
0,04
0,01
0,06
0,08
0,02
0,03
0,00
0,04
0,02
0,06
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,06
0,03
0,04
0,00
1,72
1,72

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2021-31.12.2021
0
БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА
5.00.03 Дом здравља
Конто Расходи по
Опис
наменама
464000
411100 Плате, додаци и накнаде запослених
464000
412100 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање
464000
412200 Допринос за здравствено осигурање
464000
423400 Услуге информисања
464000
424300 Медицинске услуге
464000
425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката
464000
512100 Опрема за саобраћај
464000
512200 Административна опрема
464000
512500 Медицинска и лабораторијска опрема
Укупно за конто
464000
Укупно за 5.00.03 Дом здравља

2020

Планирано
1.800.000,00
630.000,00
270.000,00
500.000,00
1.500.000,00
400.000,00
0,00
800.000,00
700.000,00
6.600.000,00
6.600.000,00

Средства из буџета
Средства из
Средства из осталих
01
сопствених извора 04
извора
1.800.000,00
0,00
0,00
630.000,00
0,00
0,00
270.000,00
0,00
0,00
500.000,00
0,00
0,00
1.500.000,00
0,00
0,00
400.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
800.000,00
0,00
0,00
700.000,00
0,00
0,00
6.600.000,00
0,00
0,00
6.600.000,00
0,00
0,00

Укупно

Структура
(%)

1.800.000,00
630.000,00
270.000,00
500.000,00
1.500.000,00
400.000,00
0,00
800.000,00
700.000,00
6.600.000,00
6.600.000,00

Страна

202 од 251

0,34
0,12
0,05
0,10
0,29
0,08
0,00
0,15
0,13
1,26
1,26

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2021-31.12.2021
0
БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА
5.00.04 Центар за социјални рад
Конто Расходи по
Опис
наменама
463000
421200 Енергетске услуге
463000
421300 Комуналне услуге
463000
421500 Трошкови осигурања
463000
422100 Трошкови службених путовања у земљи
463000
423200 Компјутерске услуге
463000
424300 Медицинске услуге
463000
425200 Текуће поправке и одржавање опреме
463000
426100 Административни материјал
463000
426300 Материјали за образовање и усавршавање запослених
463000
426400 Материјали за саобраћај
463000
426900 Материјали за посебне намене
463000
511400 Пројектно планирање
463000
512900 Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема
Укупно за конто
463000
Укупно за 5.00.04 Центар за социјални рад

2020

Планирано
1.000.000,00
300.000,00
54.000,00
90.000,00
86.000,00
91.000,00
30.000,00
45.000,00
54.000,00
50.000,00
300.000,00
1.000.000,00
200.000,00
3.300.000,00
3.300.000,00

Средства из буџета
Средства из
Средства из осталих
01
сопствених извора 04
извора
1.000.000,00
0,00
0,00
300.000,00
0,00
0,00
54.000,00
0,00
0,00
90.000,00
0,00
0,00
86.000,00
0,00
0,00
91.000,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
45.000,00
0,00
0,00
54.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
300.000,00
0,00
0,00
1.000.000,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
3.300.000,00
0,00
0,00
3.300.000,00
0,00
0,00

Укупно

Структура
(%)

1.000.000,00
300.000,00
54.000,00
90.000,00
86.000,00
91.000,00
30.000,00
45.000,00
54.000,00
50.000,00
300.000,00
1.000.000,00
200.000,00
3.300.000,00
3.300.000,00

Страна

203 од 251

0,19
0,06
0,01
0,02
0,02
0,02
0,01
0,01
0,01
0,01
0,06
0,19
0,04
0,63
0,63

0

БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ИНДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА
2021

Број
Економ. Расходи по
Опис
позиције класиф. наменама
Раздео
5
Општинска управа
Глава
5.01
Библиотека Милован Глишић
5.01
Библиотека Милован Глишић
103/0
411000
411100 Плате, додаци и накнаде запослених
104/0
412000
412100 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање
104/0
412000
412200 Допринос за здравствено осигурање
105/0
413000
413100 Накнаде у натури
Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи
106/0
414000
414400
запосленом
107/0
415000
415100 Накнаде трошкова за запослене
108/0
421000
421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга
108/0
421000
421200 Енергетске услуге
108/0
421000
421300 Комуналне услуге
108/0
421000
421400 Услуге комуникација
108/0
421000
421500 Трошкови осигурања
109/0
422000
422100 Трошкови службених путовања у земљи
109/0
422000
422300 Трошкови путовања у оквиру редовног рада
110/0
423000
423200 Компјутерске услуге
110/0
423000
423300 Услуге образовања и усавршавања запослених
110/0
423000
423500 Стручне услуге
110/0
423000
423700 Репрезентација
110/0
423000
423900 Остале опште услуге
111/0
424000
424200 Услуге образовања, културе и спорта
112/0
425000
425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката
112/0
425000
425200 Текуће поправке и одржавање опреме
113/0
426000
426100 Административни материјал
113/0
426000
426300 Материјали за образовање и усавршавање запослених
113/0
426000
426400 Материјали за саобраћај
113/0
426000
426600 Материјали за образовање, културу и спорт
113/0
426000
426800 Материјали за одржавање хигијене и угоститељство
113/0
426000
426900 Материјали за посебне намене
114/0
482000
482300 Новчане казне, пенали и камате
115/0
512000
512200 Административна опрема
115/0
512000
512600 Опрема за образовање, науку, културу и спорт
116/0
515000
515100 Нематеријална имовина
Укупно за аналитику
5.01
Укупно за главу
5.01
Библиотека Милован Глишић
Глава
5.02
117/0
118/0
118/0
119/0
119/0
120/0
121/0
121/0
121/0

5.02
Туристичка организација
Туристичка организација општине
411000
411100 Плате, додаци и накнаде запослених
412000
412100 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање
412000
412200 Допринос за здравствено осигурање
421000
421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга
421000
421400 Услуге комуникација
422000
422100 Трошкови службених путовања у земљи
423000
423100 Административне услуге
423000
423200 Компјутерске услуге
423000
423300 Услуге образовања и усавршавања запослених

2020

Средства из буџета
01

Средства из
Средства из осталих
сопствених извора 04
извора

Укупно

Структура
(%)

6.429.000,00
739.735,00
331.265,00
30.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

6.429.000,00
739.735,00
331.265,00
30.000,00

10,96
1,26
0,56
0,05

70.000,00

0,00

0,00

70.000,00

0,12

130.000,00
30.000,00
880.000,00
110.000,00
120.000,00
54.000,00
32.000,00
60.000,00
200.000,00
30.000,00
100.000,00
170.000,00
150.000,00
384.000,00
152.080,00
70.000,00
70.000,00
103.000,00
65.000,00
60.000,00
45.000,00
70.000,00
7.000,00
42.612,00
0,00
400.000,00
11.134.692,00
11.134.692,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000.000,00
0,00

130.000,00
30.000,00
880.000,00
110.000,00
120.000,00
54.000,00
32.000,00
60.000,00
200.000,00
30.000,00
100.000,00
170.000,00
150.000,00
384.000,00
152.080,00
70.000,00
70.000,00
103.000,00
65.000,00
60.000,00
45.000,00
70.000,00
7.000,00
42.612,00
1.000.000,00
400.000,00

0,22
0,05
1,50
0,19
0,20
0,09
0,05
0,10
0,34
0,05
0,17
0,29
0,26
0,65
0,26
0,12
0,12
0,18
0,11
0,10
0,08
0,12
0,01
0,07
1,71
0,68

0,00

1.000.000,00

12.134.692,00

20,70

1.746.000,00
175.000,00
74.000,00
100.000,00
150.000,00
200.000,00
20.000,00
90.000,00
100.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1.746.000,00
175.000,00
74.000,00
100.000,00
150.000,00
200.000,00
20.000,00
90.000,00
100.000,00

2,98
0,30
0,13
0,17
0,26
0,34
0,03
0,15
0,17
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0

БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

Број
Економ. Расходи по
позиције класиф. наменама
121/0
423000
423400
121/0
423000
423500
121/0
423000
423600
121/0
423000
423700
121/0
423000
423900
122/0
425000
425200
123/0
426000
426100
123/0
426000
426400
123/0
426000
426800
123/0
426000
426900
124/0
482000
482200
125/0
511000
511400
126/0
512000
512200
127/0
423000
423400
127/0
423000
423700
127/0
423000
423900
Укупно за аналитику
5.02
Укупно за главу
5.02
Глава
5.03
128/0
129/0
129/0
130/0
130/0
130/0
131/0
132/0
133/0
133/0
133/0
133/0
133/0
134/0
135/0
135/0
135/0
135/0
135/0
136/0
136/0
136/0
137/0
137/0
138/0
138/0
138/0

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ИНДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА
2021
Опис

Услуге информисања
Стручне услуге
Услуге за домаћинство и угоститељство
Репрезентација
Остале опште услуге
Текуће поправке и одржавање опреме
Административни материјал
Материјали за саобраћај
Материјали за одржавање хигијене и угоститељство
Материјали за посебне намене
Обавезне таксе
Пројектно планирање
Административна опрема
Услуге информисања
Репрезентација
Остале опште услуге
Туристичка организација

5.03
Предшколска установа Полетарац
Предшколска установа Полетарац
411000
411100 Плате, додаци и накнаде запослених
412000
412100 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање
412000
412200 Допринос за здравствено осигурање
414000
414100 Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова
414000
414300 Отпремнине и помоћи
Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи
414000
414400
запосленом
415000
415100 Накнаде трошкова за запослене
416000
416100 Награде запосленима и остали посебни расходи
421000
421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга
421000
421200 Енергетске услуге
421000
421300 Комуналне услуге
421000
421400 Услуге комуникација
421000
421500 Трошкови осигурања
422000
422100 Трошкови службених путовања у земљи
423000
423100 Административне услуге
423000
423300 Услуге образовања и усавршавања запослених
423000
423400 Услуге информисања
423000
423700 Репрезентација
423000
423900 Остале опште услуге
424000
424200 Услуге образовања, културе и спорта
424000
424300 Медицинске услуге
424000
424900 Остале специјализоване услуге
425000
425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката
425000
425200 Текуће поправке и одржавање опреме
426000
426100 Административни материјал
426000
426300 Материјали за образовање и усавршавање запослених
426000
426400 Материјали за саобраћај

2020

Средства из буџета
Средства из
Средства из осталих
01
сопствених извора 04
извора
300.000,00
0,00
0,00
150.000,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
210.000,00
0,00
0,00
1.000.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
60.000,00
0,00
0,00
600.000,00
0,00
0,00
25.000,00
0,00
0,00
500.000,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
150.000,00
0,00
0,00
300.000,00
0,00
0,00
6.700.000,00
6.700.000,00
0,00
0,00

Укупно
300.000,00
150.000,00
200.000,00
210.000,00
1.000.000,00
50.000,00
50.000,00
200.000,00
60.000,00
600.000,00
25.000,00
500.000,00
200.000,00
50.000,00
150.000,00
300.000,00

Структура
(%)
0,51
0,26
0,34
0,36
1,71
0,09
0,09
0,34
0,10
1,02
0,04
0,85
0,34
0,09
0,26
0,51

6.700.000,00

11,43

0,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00

27.204.000,00
3.128.000,00
1.401.000,00
200.000,00
150.000,00

46,40
5,33
2,39
0,34
0,26

27.204.000,00
3.128.000,00
1.401.000,00
0,00
150.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

300.000,00

0,00

0,00

300.000,00

0,51

0,00
200.000,00
0,00
100.000,00
30.000,00
106.000,00
20.000,00
0,00
120.000,00
100.000,00
50.000,00
100.000,00
0,00
50.000,00
233.717,00
100.000,00
234.000,00
270.000,00
0,00
0,00
185.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

480.000,00
0,00
60.000,00
950.000,00
150.000,00
80.000,00
150.000,00
400.000,00
60.000,00
320.000,00
0,00
70.000,00
480.000,00
20.000,00
80.000,00
0,00
0,00
0,00
112.000,00
170.000,00
0,00

480.000,00
200.000,00
60.000,00
1.050.000,00
180.000,00
186.000,00
170.000,00
400.000,00
180.000,00
420.000,00
50.000,00
170.000,00
480.000,00
70.000,00
313.717,00
100.000,00
234.000,00
270.000,00
112.000,00
170.000,00
185.000,00

0,82
0,34
0,10
1,79
0,31
0,32
0,29
0,68
0,31
0,72
0,09
0,29
0,82
0,12
0,54
0,17
0,40
0,46
0,19
0,29
0,32
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0

БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

Број
Економ. Расходи по
позиције класиф. наменама
138/0
426000
426500
138/0
426000
426900
139/0
472000
472300
Укупно за аналитику
5.03
Укупно за главу
5.03

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ИНДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА
2021
Опис

Материјали за очување животне средине и науку
Материјали за посебне намене
Накнаде из буџета за децу и породицу
Предшколска установа Полетарац

Глава
5.04
5.04
Месне заједнице
140/0
421000
421100
Укупно за аналитику
5.04
Укупно за главу
5.04

Месне заједнице

Укупно за раздео

Општинска управа

Укупно за БК

2020

5

Трошкови платног промета и банкарских услуга
Месне заједнице

0

БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

Средства из буџета
Средства из
Средства из осталих
01
сопствених извора 04
извора
0,00
0,00
1.100.000,00
50.000,00
0,00
620.000,00
63.837,00
0,00
0,00
34.195.554,00
34.195.554,00
0,00
5.502.000,00

Укупно

Структура
(%)
1.100.000,00
1,88
670.000,00
1,14
63.837,00
0,11

39.697.554,00

67,71

100.000,00
100.000,00
100.000,00

0,00

0,00

100.000,00

0,17

0,00

0,00

100.000,00

0,17

52.130.246,00

0,00

6.502.000,00

58.632.246,00

100,00

52.130.246,00

0,00

6.502.000,00

58.632.246,00

100,00
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IV ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА
Члан 9.
Приходи и примања буџета општине Љубовија прикупљају се и наплаћују у складу са законом и другим прописима, независно од износа
утврђених овом одлуком.
Члан 10.
Овом одлуком обезбеђују се средства за плате за број запослених код следећих корисника:
- 45 запослених у локалној администрацији на неодређено време,
- 8запослених у локалној администрацији на одређено време и
- 9 изабраних, именованих и постављених лица у локалној администрацији;
- 6 запослених у установи културе на неодређено време
- 1 запослени у установи културе на одређено време
- 1 постављено лице у установи културе;
- 1 запослени у Туристичкој организацији на неодређено време,
- 1 постављено лице у Туристичкој организацији;
- 20 запослених у предшколској установи на неодређено време,
- 9запослених у предшколској установи на одређено време,
- 1 постављено лице у предшколској установи.
Члан 11.
На терет буџетских средстава корисник може преузимати обавезе само до износа апропријација утврђене овом одлуком.
Члан 12.
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 Oпштинског већa.
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 13.
Изузетно у случају ако се буџету општине определе наменска средства са другог нивоа власти укључујући и средства за надокнаду штете услед
елементарних непогода, 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 14.
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 15.
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 корисника, најкасније 45 дана од дана ступања на снагу
ове одлуке.
Члан 16.
Приликом додељивања уговора о набавци добара, пружања услуга и извођењу радова сви корисници буџета треба да поступе на начин утврђен
Законом о јавним набавкама.

2020
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Члан 17.
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 18.
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 употреби средстава текуће резерве из става 1. овог члана доноси 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 10% вредности апропријације за расход чији се износ умањује.
Ако у току године дође до промене околности која не угрожава утврђене приоритете унутар буџета, 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 19.
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 кориснику за отварање, односно за повећање постојеће апропријације за извршење расхода из свих извора
финансирања, осим за извор 01- приходи из буџета.
Апропријације из става 1. и 2. овог члана, осим из озвора 01- Приходи из буџета, могу се мењати без ограничења.
Члан 20.
За извршење ове одлуке одговоран је Председник општине.
Наредбодавац за извршење буџета је Председник општине.
Члан 21.
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 Председник општине да поднесе захтев Министарству финансија за одобрење фискалног дефицита изнад утврђеног лимита од
10% уколико је резултат реализација јавних инвестиција.
Члан 22.
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.
Члан 23.
Распоред и коришћење средстава врши се по финасијским плановима и програмима у оквиру раздела, чији су носиоци директни корисници
буџетских 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 оригиналну документацију претходно припремљену и контролисану од стране секретара Скупшине општине.
Раздео 2- Председник општине
За коришћење средстава из одобрених апропријација у оквиру овог раздела захтеве подноси Председник општине или његов заменик, уз
пратећу оригиналну документацију претходно припремљену и контролисану од стране одговорног лица.
Раздео 3 - Општинско веће
За коришћење средстава из одобрених апропријација у оквиру овог раздела захтеве подноси Председник општине или његов заменик, уз
пратећу оригиналну документацију претходно припремљену и контролисану од стране одговорног лица.
Раздео 4 - Општинско правобранилаштво
За коришћење средстава из одобрених апропријација у оквиру овог раздела захтеве подноси Правобранилац општине , уз пратећу оригиналну
документацију.
Раздео 5 - Општинска управа
За коришћење средстава из одобрених апропријација у оквиру овог раздела, везаних за функцију 130,040,070,451,620,630,090,810,860,820, 830,
840,740, 421, 412, 360, 560,510,660,640, захтеве подноси начелник општинске управе или његов заменик, уз пратећу оригиналну документацију
претходно припремљену и контролисану од стране одговорног лица за преузимање обавезе, као и лица које припрема захтеве и лица задуженог за
оверавање у служби рачуноводства Општинске управе, а за коришћење средстава из одобрених апропријација у овом разделу, везаних за функције
740, 090, 912, 920, 820, 911,473(корисници средстава) 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.
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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 става1.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.
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 у Одељењу за финансије и буџет.
Унутар Одељења за финансије и буџет спроводи се интерна контрола поднетих докумената на плаћање из буџета, на основу одобрених
апропријација из ове одлуке, финансијских планова и програма.
Члан 24.
За законито и наменско коришћење средстава распоређених овом одлуком, одговоран је Председник општине Љубовија.
За законито и наменско коришћење средстава распоређених овом одлуком за остале кориснике одговоран је Начелник општинске управе и
руководиоци корисника средстава.
Члан 25.
Директни и индиректни корисници буџетских средстава у 2021. години обрачунату исправку
вредности нефинансијске имовине исказују на терет капитала, односно не исказују расходе амортизације
и употребе средстава за рад.
Члан 26.
У случају да за извршење одређеног плаћања корисника средстава буџета није постојао правни основ, средства се враћају у буџет.
Члан 27.
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 28.
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 29.
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Приходи који су погрешно уплаћени, или уплаћени у већем износу од прописаних, враћају се на
терет 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 30.
Корисници буџетских средстава, до 31.12.2021. године пренеће на рачун извршења буџета сва
средства која нису утрошена за финансирање расхода у 2021. години, која су тим корисницима пренета
у складу са Одлуком о буџету општине Љубовија за 2021. годину.
Члан 31.
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 до 10. у месецу
за претходно тромесечје), укуључујући и приходе из свих извора.
Члан 32.
Одлуку о капиталном задуживању доноси Скупштина општине, по претходно прибављеном мишљењу Министарства финансија.
Члан 33.
Јавна предузећа чији је оснивач Скупштина општина Љубовија дужна су да до 15.09.2021. године уплате 5% остварене добити по завршном
рачуну за претходну годину у Буџет општине Љубовија.
Члан 34.
Одлуком о буџету општине Љубовија за 2020. годину уведено је родно одговорно буџетирање у програмски модел буџета у складу са Планом
поступног увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношења Одлуке о буџету општине Љубовија за 2020. годину, донетим у
току 2019. године и објављеним на интернет страници општине Љубовија. Општина Љубовија је у току 2020. године донела нови План поступног
увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношења Одлуке о буџету општине Љубовија за 2021. годину, који је такође
објављен на интернет страници општине.
Увођење родно одговорног буџетирања подразумева да буџетски корисници укључе у своје финансијске планове принцип родне
равноправности, избором бар једног родно одговорног циља и одговарајућег индикатора за праћење остварења наведеног циља. Родно одговорно
буџетирање, у складу са донетим Планом, уводи се у оквиру раздела Општинске управе и то код следећих буџетских корисника: Општинска управа
општине Љубовија, Основна школа „Петар Враголић“ Љубовија и Средња школа „Вук Караџић“ Љубовија. Родно одговорни циљеви и индикатори
предвиђени су у оквиру следећих програма:
- Програм 3 – Локални економски развој,
- Програм 5 – Пољопривреда и рурални развој,
- Програм 9 – Основно образовање и васпитање,
- Програм 10 – Средње образовање и васпитање,
- Програм 11 – Социјална и дечија заштита,
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- Програм 14 – Развој спорта и омладине.
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Члан 35.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу општине
Љубовија, а примењује се од 01.01.2021. године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА
Број: 06-171/2020-03 од 21.12.2020. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Горан Јосиповић с.р.
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11. ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ
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12. ПОДАЦИ О ИСПЛАЋЕНИМ ПЛАТАМА, ЗАРАДАМА И
ДРУГИМ ПРИМАЊИМА –април 2019. год.

ОПИС
Р.
б.

1

Број
запослених
на
неодређено,
одређено
време и
уговор о
прив. и пов.
посл. у
априлу
2019. године
3

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

4

Сти
мул
ац.
до
30
%

5

Са стимул.
од 30%
(4+5)

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

86.562,85

86.562,85

121.302,22

121.302,22

86.562,85

86.562,85

1

82.987,06

82.987,06

116.301,23

116.301,23

82.987,06

82.987,06

1

81.790,36

81.790,36

114.494,09

114.494,09

81.790,36

81.790,36

1

79.814,03

79.814,03

111.674,79

111.674,79

79.814,03

79.814,03

4

331.154,30

331.154,30

463.772,33

463.772,33

331.154,30

331.154,30

1

75.191,78

75.191,78

105.052,47

105.052,47

75.191,78

75.191,78

62.440,11

62.440,11

86.890,31

86.890,31

62.440,11

62.440,11

21

1.070.502,21

1.070.502,21

1.529.318,42

1.529.318,42

50.976,30

50.976,30

7

244.405,58

244.405,58

348.652,75

348.652,75

34.915,08

34.915,08

18

535.630,74

535.630,74

764.095,21

764.095,21

29.757,26

29.757,26

4

111.125,21

111.125,21

158.523,83

158.523,83

27.781,30

27.781,30

/

/

/

/

/

/

42

1.886.471,96

1.886.471,96

2.691.115,49

2.691.115,49

44.915,99

44.915,99

13

556.729,64

556.729,64

794.193,50

794.193,50

42.825,38

42.825,38

7

173.999,99

173.999,99

248.216,83

248.216,83

24.857,14

24.857,14

/

/

/

/

/

/

58

2.286.047,29

2.286.047,29

3.261.123,09

3.261.123,09

39.414,61

39.414,61

2.617.201,59

3.733.525,81

3.733.525,81

42.212,91

42.212,91

62

2020

Без
стимулац.

УКУПНА БРУТО ЗАРАДА (без
пословања)

1

1

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):

УКУПНА НЕТО ЗАРАДА

2.617.201,59

/

/

/

/

/

/

/

/

13. ПОДАЦИ О СРЕДСТВИМА РАДА
ЗОС-1
ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД О СТАЊУ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ ПО ВРСТАМА
НА ДАН 31.12.2018. ГОД.
Ред.
бр.
1

Врста покретне ствари

1.
2.
3.
4.
5.

2
А. Средства опреме
Рачунарски системи
Средства веза
Канцеларијски намештај
Биротехничка опрема
Остала опрема

6.
7.

Б. Превозна средства
Путничка возила
Теретна возила

2020

колич.
бр.-повр.

Књиговодствена
ревалоризована
вредност

860
107
31
740
7

2.732.651,77
1.088.610,96
93.288,51
846.951,67
552.255,91

8
6
2

14.106.971,00
5.707.146,00
8.399.825,00

ЗОС-2
ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД
О СТАЊУ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ ПО ИЗВОРИМА
НА ДАН 31.12.2018. 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

2020

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

13

14.106.971,12

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
2020

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 из
разлога безбедности и других разлога утврђених законом.
Скупштина општине може одлучити да седница Скупштине не буде јавна због
разлога безбедности и других разлога утврђених Законом.
(Члан 43. Статута општине Љубовија, "Службени гласник РС", бр. 3/19)
Општинска управа обезбеђује јавност рада давањем информација преко
средстава јавног информисања, издавањем службених информација, 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.
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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______202__ 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.

2020

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)

2020

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 ............ 202....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 ............202... 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
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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
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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

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

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 Петар Рађеновић, 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
Директор предузећа је 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

2020

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: Јелена Тешић
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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