На основу члана 48. Закона о локалним изборима («Службени гласник РС», број
129/2007 и 34/2010), члана 47. Статута општине Љубовија („Службени лист општине
Љубовија“, број: 6/2008) и члана 58. Пословника Скупштине општине Љубовија
(«Службени лист општине Љубовија» брј 6/2008), Kомисија за административно мандтана
питања, на седници одржаној 24.01.2013. сачинила је

И З В Е Ш Т А Ј
О ВЕРИФИКАЦИЈИ МАНДАТА ОДБОРНИКА
Комисија за административно мандатна питања именована је Решењем Скупштине
општине Љубовија број: 06- 154/2012-03, од 18.07.2012. године, у саставу:
1) Драган Станојевић,
2) Велимир Пантић,
3) Србослав Јагодић.
На V седници Комисије за административно мандатна питања, одржаној
24.01.2013. године присутни су сви чланови Комисије. Изборна комисија општине
Љубовија је дана 15.01.2013. године издала Уверење о избору за одборника Скупштине
општине Љубовија, број: 013-1/13-03, којим се потврђује да је Милан Петровић из Доње
Буковице изабран за одборника Скупштине општине Љубовија. Задатак Комисије је да
утврди да ли су подаци из Уверења о избору одборника истоветни са подацима из
Извештаја Општинске изборне комисије и да о томе поднесе извештај Скупштини
општине. Комисија за административно мандатна питања је разматрала достављену
документацију и констатовала следеће:
Изборна комисија општине Љубовија је на седници одржаној дана 15.01.2013.
године издала Уверење о избору за одборника Скупштине општине Љубовија Милану
Петровићу, кандидату са изборне листе Српска напредна странка „Покренимо Љубовију“ Томислав Николић, Српска напредна странка, по утврђивању престанка мандата
одборнику Светлани Шишић са исте изборне листе, којој је мандат престао због
подношења оставке на седници Скупштине општине оджаној 17.12.2012. године. Мандат
новоизабраног одборника траје до истека мандата одборника Скупштине општине
Љубовија изабраних на локалним изборима одржаним 06.05.2012. године и на
поновљеним изборима 13.05. 2012. године. Законом о локалним изборима, чланом 48. став
1. прописано је да, када одборнику престане мандат пре истека времена на које је изабран,
мандат се додељује првом следећем кандидату са исте изборне листе коме није био
додељен мандат одборника. Такође, утврђено је да је Милан Петровић из Доње Буковице,
Решењем Скупштине општине Љубовија, број 06- 171/2012-03 од 18.07.2012. године
изабран за члана Општинског Већа општине Љубовија. Законом о локалној самоуправи
прописано је да даном потврђивања одборничког мандата лицима које је именовала,
односно поставила скупштина јединице локалне самоуправе, престаје функција на коју су
именовани, односно постављени.

Комисија за административно мандатана питања је након провере и упоређивања
података из извештаја Општинске изборне комисије и остале документације са подацима
из Уверења костатовала да је, Уверење о избору за одборника Скупштине општине
Љубовија, број: 013- 1/13-03 од 15.01.2013 .године и додела мандата, у складу са Законом
о локалним изборима и предлаже Скупштини општине да донесе одлуку о потврђивању
мандата одборника Милану Петровићу из Доња Буковице, а након тога и Решење о
престанку функције члана Општинског већа општине Љубовија, због потврђивања
мандата одборника.
КОМИСИЈА ЗА АДМИНИСТРАТИВНО МАНДАТНА ПИТАЊА
Број: 06 - 9 /2013-03
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Драган Станојевић

На основу члана 56. Закона о локалним изборима („Службени гласник Републике
Србије“, број 129/2007 и 54/2011), члана 31. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Србије“, број 129/2007) и члана 8. Пословника Скупштине бопштине
Љубовија („Службени лист општине Љубовија“, бр.6/2008), Скупштина општине
Љубовија, на седници одржаној 25.02.2013. године, донела je

ОДЛУКУ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

I
Потврђује се мандат одборника у Скупштини општине Љубовија Милану
Петровићу из Доње Буковице, кандидату изабраном за одборника са изборне листе
Српска напредна странка „Покренимо Љубовију“ – Томислав Николић, Српска напредна
странка.
II
Мандат одборника из члана I ове Одлуке почиње тећи даном потврђивања мандата
и траје до истека мандата одборника Скупштине општине Љубовија, изабраних на
изборима 06.05. и 13.05.2012. године.
III
Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу
општине Љубовија“.
IV
Против ове Одлуке може се изјавити жалба Управном суду у року од 48 часова од
дана доношења.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА
Број: 06 - 66 /2013 - 03
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Марковић

На основу члана 46. став 1. тачка 1. Закона о локалним изборима („Службени
гласник Републике Србије“ број: 129/2007, 34/2010- УС, 54/2011174) и члана 174.
Пословника Скупштине општине Љубовија („Службени лист општине Љубовија“, број
6/2008), Скупштина општине Љубовија, на седници одржаној дана 25.02.2013. године,
донела је

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ОДБОРНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

I
Утврђује се престанак мандата одборника у Скупштини општине Љубовија
Љиљани Ђорђић, изабраној са изборне листе ИВИЦА ДАЧИЋ – Социјалистичка партија
Србије СПС – Партија Уједињених Пензионера Србије ПУПС – МИРОСЛАВ МИЋИЋ,
дана 25.02.2013. године, због подношења оставке.
II
Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу
општине Љубовија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА
Број: 06 - 16 /2013-03
25.02.2013. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Марковић

На основу члана 11. Закона о условном отпису камата и мировању пореског дуга
(„Сл. гласник Републике Србије“, број 119/12), члана 32. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Србије“, број 129/07) и члана 41. Статута општине
Љубовија („Службени лист општине Љубовија“, број 6/2008), Скупштина општине
Љубовија, на седници одржаној дана 25.02.2013. године, донела је

ОДЛУКУ
1.
Потврђује се Одлука о условном отпису камата и мировању пореског дуга,
број: 06-469/2012-02 од 28.12.2012. године коју је донело Општинско веће општине
Љубовија.
2.
Саставни део ове Одлуке је Одлука о условном отпису камата и мировању
пореског дуга, број: 06-469/2012-02 од 28.12.2012. године
3.
Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу
општине Љубовија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА
Број: 06 – 67/2013-03
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Марковић

Образложење
У складу са Законом о условном отпису камата и мировању пореског дуга
Општинско веће општине Љубовија, на седници одржаној дана 28.12.2012. године донело
је Одлуку о условном отпису камата и мировању пореског дуга, са почетком примене од
наредног дана од објављивања, односно од 30.12.2012. године.
О напред донетој Одлуци благовремено су обавештени сви заинтересовани
субјекти од стране Општинске управе општине Љубовија и Локалне пореске
администрације, оглашавањем на Огласној табли и на јавним местима, као путем
обавештења на радију. Локална пореска администрација је извршила програмско
усаглашавање и отпочела са применом Одлуке и радила је прековремено и у дане викенда
како би се грађанима омугућило испуњење обавеза и остваривање права у складу са овом
Одлуком. Одлука је нашла своју примену и велики број грађана се одазвао како би
олакшали плаћање својих обавеза и оставарили право на отпис камата.
Због врло кратких рокова за поступање Одлуку о условном отпису камата и
мировању пореског дуга донело је Општинско веће општине Љубовија, по хитном
поступку, а полазећи од тога да је интерес локалне самоуправе а пре свега њених грађана
да се иста одржи у примени, потребно је да исту потврди и Скупштина општине
Љубовија.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

На основу члана 11. Закона о условном отпису камата и мировању пореског дуга
(„Сл. гласник РС“, бр. 119/12), члана 60. а у вези са чланом 6. Закона о финансирању
локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 47/11 и 93/12), члана 46. Закона о
локалној самоуправи („Службени лист општине Љубовија“, бр.6/2008) и члана 71. Статута
општине Љубовија („Службени лист општине Љубовија“, бр.6/2008), Општинско веће
општине Љубовија, на седници одржаној дана 28.12.2012. године, донела је
ОДЛУКУ
О УСЛОВНОМ ОТПИСУ КАМАТА И МИРОВАЊУ ПОРЕСКОГ ДУГА
Члан 1.
Овом одлуком уређују се условни отпис камата и мировање обавезе плаћања
неплаћених изворних прихода доспелих за плаћање закључно са 31. октобром 2012.
године, услови и обим отписа обрачунате, а неплаћене камате на обавезе доспеле за
плаћање закључно са 31. октобром 2012. године по основу одређених локалних јавних
прихода, као и отпис камате у другим случајевима прописаним овом одлуком за обавезе
доспеле за плаћање закључно са 31. октобром 2012. године.
Члан 2.
Изрази који се користе у овој одлуци имају следеће значење:
1) Порески обвезник је физичко лице, предузетник, односно правно лице, које на
дан 31. октобра 2012. године има доспеле, а неплаћене обавезе по основу изворних јавних
прихода;
2) Локални јавни приходи су јавни приходи које утврђују, наплаћују и
контролишу јединице локалне самоуправе на основу закона, односно одлука њихових
скупштина, и то: порез на имовину физичких лица, порез на имовину правних лица, порез
на земљиште, накнада за коришћење грађевинског земљишта, накнада за заштиту и
унапређење животне средине и комунална такса за истицање фирме на пословном
простору.
3) Главни порески дуг је дуг по основу обавеза доспелих за плаћање закључно са
31. октобром 2012. године, а који је евидентиран у пореском рачуноводству надлежног
одељења јединице локалне самоуправе, на дан 31. октобра 2012. године;
4) Камата је износ обрачунате камате на главни порески дуг;
5) Текуће обавезе су обавезе по основу свих локалних јавних прихода које
периодично доспевају за плаћања у смислу пореских прописа и општинских одлука почев
од 1. јануара 2013. године;
6) Велики порески обвезник је правно лице које је, према прописима који уређују
рачуноводство и ревизију, разврстано као велико правно лице;
7) Мали порески обвезник је физичко лице, предузетник, односно правно лице
које није велики порески обвезник у складу са тачком 6) овог члана.

8) Надлежни орган је Општинска управа општине Љубовија – Одсек локалне
пореске администрације код које се порески обвезник задужује обавезама по основу
локалних јавних прихода.
Члан 3.
Главни порески дуг који није измирен до дана ступања на снагу ове одлуке, мирује
од 1. јануара 2013. године, на начин и по поступку прописаним овом одлуком.
Малом пореском обвезнику главни порески дуг мирује до 31. децембра 2014.
године.
Великом пореском обвезнику главни порески дуг мирује до 31. децембра 2013.
године.
Порески обвезник коме је одложено плаћање пореског дуга, односно за чију
наплату је покренут поступак принудне наплате, остварује право на мировање главног
пореског дуга у смислу става 1. до 3. овог члана.
Надлежни орган, по службеној дужности, утврђује мировање главног пореског дуга
у случају из става 1. до 3. овог члана, као и у случају када је, ради принудне наплате
пореског дуга, установљена забрана располагања новчаним средствима на текућем рачуну.
Изузетно, право на мировање главног пореског дуга за чију наплату је покренут
поступак принудне наплате, осим у случају када је ради принудне наплате пореског дуга
установљена забрана располагања новчаним средствима на текућем рачуну, односно за
који је одобрено одлагање плаћања дуга, остварује се на основу захтева који порески
обвезник, у писаној форми, подноси надлежном органу.
Члан 4.
За време мировања главног пореског дуга до његове отплате у целости, не тече
камата.
За време мировања, главни порески дуг се валоризује индексом потрошачких цена,
почев од 1. новембра 2012. године до отплате дуга у целости.
Члан 5.
Порески обвезник стиче право на мировање главног пореског дуга ако обавезе
доспеле за плаћање, почев од 1. новембра 2012. године до 31. децембра 2012. године,
плати најкасније до 31. јануара 2013. године.
Порески обвезник којем је утврђено право на мировање пореског дуга, дужан је да
од 1. јануара 2013. године редовно плаћа текуће обавезе.
Члан 6.
Пореском обвезнику који изврши уплату главог пореског дуга у целости, извршиће
се отпис камате.
Малом пореском обвезнику који редовно плаћа текуће обавезе, отписаће се 50%
камате по истеку 2013. године, а преостала камата по истеку 2014. године.

Великом пореском обвезнику који редовно плаћа текуће обавезе отписаће се 50%
камате по истеку првог полугодишта 2013. године, а преостала камата по истеку другог
полугодишта 2013. године.
Отпис камате, као и обавезе из става 1., 2. и 3. овог члана, врши надлежни орган по
службеној дужности – Одсек локалне пореске администрације.
Пореском обвезнику који је на дан 31. октобра 2012. године као неизмирену
обавезу имао само камату, а који до 31. јануара 2013. године измири пореске обавезе за
новембар и децембар 2012. године, надлежни орган по службеној дужности отписује
камату.
Члан 7.
Пореском обвезнику који, у периоду мировања главног пореског дуга, престане да
редовно измирује текуће обавезе, главни порески дуг увећава се за припадајућу камату
обрачунату у складу са прописом који уређује порески поступак и пореску
администрацију, на први дан месеца који следи месецу у којем није измирио своју текућу
обавезу.
Над пореским обвезником који, у периоду плаћања главног пореског дуга на рате,
не измири текућу обавезу или рату, надлежни орган одмах спроводи поступак принудне
наплате сходно пропису који уређује порески поступак и пореску администрацију.
Члан 8.
Порески обвезници из члана 6., става 2. и 3. ове одлуке стичу право на плаћање
главног пореског дуга на 24 месечне рате, без средстава обезбеђења, и то:
- мали порески обвезник, почев од 1. јануара 2015. године;
- велики порески обвезник, почев од 1. јануара 2014. године.
За време плаћања главног пореског дуга на рате порески обвезник је дужан да
редовно плаћа текуће обавезе.
Члан 9.
Ако се главни порески дуг измири до 31. децембра 2014. године, надлежни орган
отписаће камату и:
- пореском обвезнику који нема текуће обавезе;
- пореском обвезнику чији је главни порески дуг настао по основу једнократне
пореске обавезе;
- предузетнику који је брисан из прописаног регистра који се води код надлежног
органа.
Пореском обвезнику који је на дан 31. октобра 2012. године као неизмирену
обавезу имао само камату, а који нема текуће обавезе, надлежни орган по службеној
дужности отписује камату.

Члан 10.
У периоду од 1. новембра 2012. године до краја периода мировања главног
пореског дуга, прекида се застарелост права на наплату пореског дуга, а период за који је
утврђено мировање пореског дуга не урачунава се у рок застарелости.
За период мировања главног пореског дуга продужава се рок апсолутне
застарелости тог дуга.
Члан 11.
На дан ступања на снагу ове одлуке, надлежни орган прекида поступке принудне
наплате.
Члан 12.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу
општине Љубовија“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА
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ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Мирослав Мићић

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Правни основ: Члан 11. Закона о условном отпису камата и мировању пореског
дуга, према којем Скупштина јединице локалне самоуправе може утврдити право на
условни отпис камате и мировање пореског дуга за локалне јавне приходе, под условима
прописаним истим законом, члан 60. а у вези са чл. 6. Закона о финансирању локалне
самоуправе, којима је утврђена надлежност јединице локалне самоуправе за утврђивање,
наплату и контролу њених изворних прихода и члан . Статута Општине Љубовија, према
којем Скупштина општине, у складу са законом, обавља и друге послове утврђене законом
и Статутом.
Разлози за доношење: Разлози за доношење ове Одлуке садржани су у потреби
стварања правног основа за могућност отписа обрачунате а неплаћене камате, уз
испуњење прописаних услова, на обавезе по основу одређених локалних јавних прихода
које су доспеле за плаћање закључно са 31. октобром 2012. године, као и за мировање
главног пореског дуга по тим основама.
На овај начин омогућава се, с једне стране, да се порески обвезници (привредна
друштва и предузетници) финансијски растерете, како би били у могућности да у
прописаним роковима измирују текуће обавезе, чиме се уједно стварају услови за
оживљавање и развој привреде и предузетништва. Давањем истоврсних права пореским
обвезницима - физичким лицима обезбеђује се равноправан порески третман свих
пореских обвезника у порескоправном систему.
С друге стране, право на мировање главног пореског дуга стиче се ако се обавезе
доспеле за плаћање у новембру и децембру 2012. године, плате до 31. јануара 2013.
године. Остваривање права на отпис камате условљава се благовременим измирењем
текућих обавеза у периоду мировања главног дуга.
При томе се период мировања разликује према економској снази обвезника
(физичком лицу, предузетнику, као и правном лицу које није разврстано као велико
правно лице - до 31. децембра 2014. године, а правном лицу које је разврстано као велико
правно лице - до 31. децембра 2013. године). Како се права предложена овим законом,
принципијелно, утврђују по службеној дужности надлежног органа (а само изузетно по
захтеву обвезника), ствара се основ за процесно једноставнију и бржу наплату заосталих
дугова.
Иако оваква мера значи одређени губитак у локалним јавним приходима, оцењује
се да је иста у довољној мери стимулативна за фискално растерећење обавезама из
предходног периода, чиме се стварају услови за развој привреде и предузетништва
(неоптерећених заосталим фискалним дуговима по основу одређених локалних јавних
прихода), као и за процесно једноставнију и бржу наплату заосталих дугова.
Очекује се да ће оваквом подстицајном мером бити смањено избегавање плаћања
локалних јавних прихода, што ће условити да губици изазвани отписом камате буду мањи
од прилива средстава по основу уплате главног дуга.
Економски ефекти: Како је услов за отпис камате и редовно плаћање текућих
обавеза, примена ове одлуке требала би да омогући остварење знатно већих фискалних
прихода.
Економски ефекат ове одлуке не огледа се само у измирењу дугова из претходног
периода, већ и фискалном растерећењу обвезника које би требало да омогући њихова

улагања у делатности које обављају, што би требало последично да допринесе подстицању
привредних активности и запошљавању.
Разлози за доношење одлуке по хитном поступку: Доношење ове одлуке по
хитном поступку предлаже се у складу са одредбама члана 196. став 4. Устава Републике
Србије („Службени гласник РС“, бр. 98/2006).
Доношење ове одлуке по хитном поступку потребно је због ограниченог рока који
је прописан као услов за стицање права на мировање – 31.01.2013. године и како би се
предложена решења што пре применила и на тај начин створили повољнији услови за
измирење обавеза по основу одређених локалних јавних прихода са којим се порески
обвезници у доцњи и, с тим у вези, за уредно измиривање њихових текућих обавеза.
Извршилац и рок за извршење: Општинска управа општине Љубовија – Одсек
ЛПА-е
Извори средстава потребних за реализацију: За реализацију ове Одлуке није
потребно обезбедити средства у буџету Општине Љубовија.

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА
ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“,број:
129/07) и члана 41. Статута општине Љубовија („Службени лист општине Љубовија“, број:
6/2008), Скупштине општине Љубовија, на седници одржаној 25.02.2013. године, донела је
ОДЛУКУ
О ОДОБРАВАЊУ ОЛАКШИЦА ЗА ПОСЛОВАЊЕ И РАЗВОЈ ПРЕДУЗЕТНИШТВА
У ОПШТИНИ ЉУБОВИЈА
Члан 1.
Овом одлуком одобравају се олакшице за нове инвестиције и пословање на
подручју општине Љубовија.
Члан 2.
Олакшице које се одобравају за нове инвестиције и пословање на подручју
општине Љубовија:
1. Накнада за комунално опремање грађевинског земљиште
Смањење накнаде у износу од:
 100 % за нове инвестиције које подразумевају минималан број од 50 стално
запослених лица односно минимум 500.000 еура улагања, за период од 3
године од дана реализације инвестиције.
 50 % за нове инвестиције које подразумевају минималан број од 20 стално
запослених лица односно минимум 250.000 еура улагања, за период од 2
године од дана реализације инвестиције.
 40 % за нове инвестиције које подразумевају минималан број од 10 стално
запослених лица односно минимум 100.000 еура улагања, за период од 1
године од дана реализације инвестиције
у односу на износ који је утврђен „Одлуком о критеријумима и мерилима за утврђивање
накнаде за уређивање и коришћење грађевинског земљишта“ општине Љубовија у односу
на поједине области.
2. Накнада за прикључак на инфраструктурну мрежу (водовод и канализација)
Смањење наканаде у износу од:



100 % за издавање услова за прикључак на инфрастуктурну мрежу (водовод и
канализација).
100%
за прикључак на канализациону и на водоводну мрежу за нове
инвестиције које подразумевају минималан број од 50 стално запослених лица
односно минимум 500.000 еура улагања





50 % за прикључак на канализациону и на водоводну мрежу за нове
инвестиције које подразумевају минималан број од 20 стално запослених лица
односно минимум 250.000 еура улагања
40 % за прикључак на канализациону и на водоводну мрежу за нове
инвестиције које подразумевају минималан број од 10 стално запослених лица
односно минимум 100.000 еура улагања.

у односу на износ утврђен Одлуком која утврђује ову област .
3. Порез на имовину
Смањење висине пореза на имовину у износу од:
 100 % за нове инвестиције које подразумевају минималан број од 50 стално
запослених лица односно минимум 500.000 еура улагања, за период од 3
године од дана реализације инвестиције.
 50% за нове инвестиције које подразумевају минималан број од 20 стално
запослених лица односно минимум 250.000 еура улагања, за период од 2
године од дана реализације инвестиције.
 40% за нове инвестиције које подразумевају минималан број од 10 стално
запослених лица односно минимум 100.000 еура улагања, за период од 1
године од дана реализације инвестиције.
у односу на износ који је утврђен „Одлуком о висини стопе пореза на имовину за 2013.
годину општине Љубовија
4. Комунална такса за истицање фирме
Смањење висине таксе на у износу од:
 100 % за нове инвестиције које подразумевају минималан број од 50 стално
запослених лица односно минимум 500.000 еура улагања, за период од 3
године од дана реализације инвестиције.
 50% за нове инвестиције које подразумевају минималан број од 20 стално
запослених лица односно минимум 250.000 еура улагања, за период од 2
године од дана реализације инвестиције.
 40% за нове инвестиције које подразумевају минималан број од 10 стално
запослених лица односно минимум 100.000 еура улагања, за период од 1
године од дана реализације инвестиције
у односу на износ утврђен Одлуком која утврђује ову област.
5. Такса за заштиту животне средине
Смањење висине таксе на у износу од:
 100 % за нове инвестиције које подразумевају минималан број од 50 стално
запослених лица односно минимум 500.000 еура улагања, за период од 3
године од дана реализације инвестиције.



50% за нове инвестиције које подразумевају минималан број од 20 стално
запослених лица односно минимум 250.000 еура улагања, за период од 2
године од дана реализације инвестиције.
 40% за нове инвестиције које подразумевају минималан број од 10 стално
запослених лица односно минимум 100.000 еура улагања, за период од 1
године од дана реализације инвестиције
у односу на износ утврђен Одлуком која утврђује ову област.
Члан 3.
Заинтересовани инвеститори дужни су да доставе писмо о намерама са основним
подацима, затим елаборат који ће обавезно садржати податке о технолошком поступку,
производном програму и капацитету, величини парцеле, производних и пословних
објеката и броју запослених радника који ће се достићи најкасније шест месеци од дана
почетка обављања делатности.
Члан 4.
О међусобним правима и обавезама по основу коришћења олакшица за пословање
и развој предузетништва у општини Љубовија председник општине закључује уговор, уз
сагласност Општинског већа општине Љубовија и уз одговарајућу гаранцију (меницу).
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
општине Љубовија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА
Број: 06- 68 /2013-03
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Марковић

-

Образложење -

Правни основ за доношење Одлуке о одобравању олакшица за пословање и развој
предузетништва у Општини Љубовија је Уредба Владе Републике Србије о привлачењу
директних инвестиција као и одредбе Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС“, број 129/07), Закон о јавној својини („Службени гласник РС“, број 72/11) и Статут
општине Љубовија („Службени лист општине Љубовија“, број 6/08). Одредбама
наведених закона прописано је да општина има имовину и своје приходе и да имовином и
приходима самостално располаже, као и да јој по том основу припадају изворни приходи.
Евидентно је да је последњих година наступила финансијска криза како у свету, региону
тако и у нашој држави. Последице те кризе се рефлектују између осталог и на
инвестиционе активности за које се може рећи да су у нашој општини незнатно
заступљене. Зато је потребно сагледати локалне потенцијале и изнаћи начин да се привуку
инвеститори, посебно страни, који би уложили капитал за инвестирање у нашој држави и
нашој општини. У том циљу Влада Републике Србије је усвојила нову Уредбу о
привлачењу директних инвестиција и истом се жели подстаћи развој производних
предузећа на инфраструктурно опремљеном земљишту, повећати запосленост у мање
развијеним општинама, као и активирати капитал домаћих и иностраних инвеститора који
би препознали свој интерес за улагање и развој производње. Из тих разлога а полазећи пре
свега од тога да општина Љубовија има занимљив положај, природна богатства окружена
оптинама М. Зворник, Б. Башта, Крупањ, Осечина и да је погранична Општина граничи се
са општином Братунац, да има повезаност са великим центрима као и магистрални пут М19,1 и регионалне путеве R-113 и R-127. Сами природни ресурси су подстицај за улагања
док су други разлози из области саобраћајне повезаности, удаљености од великих центара,
ризици за пословање. Велики број инвеститора је заинтересован за улагања у производњу,
прераду воћа, поврћа, обраду дрвета, коришћења рудних сировина, улагања у обновљиве
изворе енергије пре свега због наведених карактеристика, као и због припадности IV
групи неразвијених општина по ком основу остварују подстицајна средства. Свесни да је
повећање броја малих и средњих предузећа као и радњи значајна подршка за привредни
развој индустријске зоне и нашег краја, изналазимо могућност да уз одрицања по основу
изворних локалних прихода омогућимо долазак инвеститора, стварање повољног
пословног амбијента и омогућавање рада пре свега незапосленим лицима са подручја
наше општине. У Одлуци су наведене олакшице приказане кроз накнаде са умањењем у
проценту у зависности од Одлуке којом је накнада увећана, а истовремено наведена је и
обавеза инвеститора у зависности од уложених средстава. Обавеза инвеститора темељи се
на обавези запошљавања лица на неодређено време. Одлуком је предвиђено да се након
достављања писма о намерама и пројеката, финансијских показатеља, закључи уговор са
председником општине који ће се регулисати међусобна права и обавезе. Из свега напред
наведеног утврђен је предлог одлуке као у материјалу па се предлаже Скупштини
општине Љубовија да исту размотри и усвоји.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
129/07), члана 19. Закона о избеглицама („Службени гласник РС“ број 30/10) и члана 41.
Статута Општине Љубовија („Службени лист општине Љубовија“, број 6/2008),
Скупштина општине Љубовија, на седници одржаној 25.02.2013. године, доноси

ОДЛУКУ
о утврђивању потреба за решавање стамбених потреба
избеглица на територији Општине Љубовија

Овом Одлуком утврђује се да на територији Општине Љубовија (у даљем тексту:
Општина) постоји потреба за решавањем стамбених потреба избеглица са
боравиштем/пребивалиштем у Општини Љубовија, те и да је за ту сврху потребно
обезбедити:
- 1 стамбену јединицу (социјално становање у заштићеним условима, стамбене
јединице за закуп и купопродају или монтажне куће за породице које немају плац у
власништву, као вид стамбеног решења);
-

2 пакета грађевинског материјала за започете, а недовршене објекте и адаптацију
старих стамбених објеката;

-

7 монтажних кућа (за кориснике који имају плац у власништву).

За решавање стамбених потреба избеглица на територији Општине Љубовија,
опредељује се земљиште (или напуштени објекат, започети а недовршени објекат, и сл.)
чији је корисник Општина.
Општина Љубовија спремна је да, за реализацију решења стамбених потреба
избеглица, у складу са потребама утврђеним на основу анкетирања, у буџету Општине
обезбеди средства за подршку реализацији наведеног пројекта за 2013. годину, док ће се за
наредне године, процена потребних финансијских средстава утврђивати крајем
календарске године.
Обавезује се повереник за избеглице и Савет за миграције Општине да координира рад
између Општине и Комесаријата за избеглице.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА
Број: 06-69/2013-03

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Марковић

Образложење

На основу анкете спроведене од стране повереника за избеглице прикупљени су
подаци о члановима породичних домаћинстава избеглица и бивших избеглица, и у складу
с тим утврђено је да на територији Општине Љубовија постоји потреба за трајно решавање
стамбених потреба избеглица са боравиштем/пребивалиштем у Општини, како је наведено
у диспозитиву ове одлуке. Општина Љубовија је спремна да за изградњу стамбених
јединица наведених у ставу 1. определи и обезбеди инфаструктурно опремљено земљиште
(за све или за део стамбених јединица), док је за подршку у реализацији осталих
активности из става 1. ове Одлуке спремна да учествује буџетским средствима као и да
помогне у инфраструктурном опремању земљишта.
Општина Љубовија поседује земљиште (или напуштени објекат, започети а
недовршени објекат, итд.) (чији је корисник Општина Љубовија) и у складу са планом
Савета за миграције настојаће да се укључи у програм реализације решавања стамбених
потреба избеглих лица. На подручју општине Љубовија евидентиране су потребе, али ће
се настојати да се и донаторска средства укључе у реализацију истих. Комесаријат за
избеглице има свој програм па у складу са наведеним општина Љубовија ће учествовати
на Конкурсу како би трајно решили питања за лица која су до сада евидентирана и чији
проблем је присутан дужи низ година.
Финансијска средства наведена у ставу 3. Одлуке, утврђиваће се крајем сваке
календарске године за наредну годину (изменом и допуном Одлуке) и то до окончања
реализације свих активности из става 1. ове Одлуке.
У намери да се трајно реши питање становања избеглих лица која су на подручју
наше општине донета је Одлука као у диспозитиву.
Општинско веће општине Љубовија је утврдило предлог Одлуке о утврђивању
потреба за решавање стамбених потреба избеглица на територији општине Љубовија и
предлаже Скупштини општине Љубовија да исту усвоји као у материјалу.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Мирослав Мићић
На основу члана 7. и 36. Закона о превозу у друмском саобраћају
( „Службени гласник РС“ број 46/95, 66/01, 61/05, 91/05, 62/06 и 31/2011 ), члана 20. тачка

13. Закона о локалној самоуправи ( Сл.гласник РС” бр. 129/2007), члана 41. Статута
општине Љубовија ( „Службени лист општине Љубовија“ број 6/2008 ), Скупштина
општине Љубовија, на седници одржаној 25.02.2013. године, донела је

ОДЛУКУ
О АУТО-ТАКСИ ПРЕВОЗУ ПУТНИКА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА
I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком ближе се уређује обављање ауто - такси превоза на територији
општине Љубовија.
Члан 2.
Ауто-такси превоз путника ( у даљем тексту такси превоз) је вид јавног превоза
путника на територији општине Љубовија, који се обавља путничким аутомобилом.
Такси превоз је вид ванлинијског превоза путника и ствари за коју путник
утврђује релацију и за коју плаћа износ који покаже таксиметар.
Уколико корисник такси превоза захтева да се цена превоза на појединим
релацијама закључи по слободној погодби а такси превозник то прихвати, онда ће се по
том основу и у конкретном случају тако и пступити.
Члан 3.
Такси превоз многу обављати предузетници, предузећа и друга правна лица,
регистрована за обављање ове врсте делатности, у складу са законом и овом одлуком.
Члан 4.
Такси возач је физичко лице које обавља такси превоз као предузетник, или као
запослени код предузетника у предузећу или другом правном лицу.
Члан 5.
Потребан број такси стајалишта и такси места, одређује Општинска управа и то
на основу програма и Одлуке о оптималном броју возила која обављају ауто-такси
делатност на територији општине Љубовија. Програм и Одлуку доноси Општинско веће за
наредни петогодишњи период.
Члан 6.

Такси возило може да користи свако слободно такси стајалиште, у границама
обележених такси места.

II. УСЛОВИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ТАКСИ ПРЕВОЗА
Члан 7.
Физичко лице, може обављати такси превоз као предузетник, ако поред општих
услова предвиђених законим испуњава и услове утврђене овом одлуком и то:
1) да има возачку дозволу „Б“ категорије
2) да је регистровано за ову врсту превоза
3) да има слободно такси место према Одлуци о оптималном броју такси
возила која обављају такси делатност на територији општине Љубовија
4) да такси возило задовољава естетске услове за обављање ауто-такси
делатности
5) да је власник путничког аутомобила за обављање такси превоза путника ( у
даљем тексту такси возило), односно да поседује ваљани правни акт којим
се утврђује право коришћења путничког аутомобила за обављање такси
превоза ( уговор о лизингу...)
6) да има пребивалиште на територији општине Љубовија.
7) да поседује ауто-такси одобрење.за обављање делатности ауто-такси
превоза на територији општине Љубовија.
Члан 8.
За обављање такси превоза правно лице мора, поред услова предвиђених
законом, да испуни и следеће:
1) да је регистровано за ову врсту превоза, односно поседује ауто-такси
одобрење за свако возило
2) да је седиште правног лица на територији општине Љубовија
3) да је власник возила или корисник возила којим обавља такси превоз на
основу уговора о лизингу
4) да има слободно такси место према Одлуци о оптималном броју такси
возила која обављају такси делатност на територији општине Љубовија
5) да такси возило задовољава естетске услове за обављање ауто-такси
делатности
6) да такси возач запослен у правном лицу има уговор о раду са истим.

Члан 9.

Такси возило поред услова прописаних законом мора да задовољава и следеће
услове:
1) да је регистровано код надлежног органа у Љубовији
2) да има највише пет седишта рачунајући седиште возача и најмање четворо
врата
3) таксиметар и истакнут назив ауто-такси превозника и ценовник услуга да
има на видном месту уграђен исправан, пломбиран и баждарен
4) да на крову има истакнуту таблу „TAXI“.
5) да је уредно обојено, да се одржава у чистом стању и да задовољава
естетске услове за обављање ауто-такси делатности.
Члан 10.
Путничким аутомобилом, којим се обавља ауто-такси превоз путника не може
се обављати линијски превоз путника.
Члан 11.
Предузетник, предузеће или друго правно лице, може да обавља такси превоз са
највише два пријављена возила.
Члан 12.
Такси стајалиште је одређено, уређено и саобраћајном сигнализацијом
обележено место на коме такси возила пристају, чекају и примају путнике.
Члан 13.
Предузетник, предузеће или друго правно лице, које обавља такси делатност,
може узети у закуп такси стајалиште.
Члан 14.
Предузетик, предузеће или друго правно лице, које обавља такси делатност, може
да чека корисника превоза само на такси стајалишту.
По позиву може да чека корисника превоза ван такси стајалишта најдуже 15
минута на договореној локацији.

Члан 15.

На такси стајaлишту, такси возила се постављају према редоследу доласка у
границама обележених такси места.
За време коришћења такси стајaлишта превозник је обавезан да буде у свом
такси возилу или у његовој непосредној близини.
Члан 16.
Такси стајалишта одређује Општинска управа општине Љубовија одељење
надлежно за послове саобраћаја.
Члан 17.
Општина, у складу са саобраћајно техничким условима, доноси програм који
дефинише оптимално организовање ауто-такси превоза.
Општинско веће, на предлог и образложење Општинског органа надлежног за
послове саобраћаја, доноси одлуку о оптималном броју такси возила која на територији
општине Љубовија могу обављати делатност ауто-такси превоза.
Када оптимални број возила која обављају ауто-такси делатност буде попуњен,
захтеви поднети после тога биће стављени на листу чекања по редоследу подношења и
уколико се укаже слободно место, одобриће се регистрација делатности.
Одобрење за обављање делатности ауто-такси превоза на територији општине
Љубовија издаје општински орган надлежан за послове саобраћаја. Саставни део
одобрења је акт о испуњености услова за обављање делатности ауто-такси превоза, који
садржи;
-име и презиме ауто-такси превозника, односно назив правног лица,
- пребивалиште / пословно седиште,
- марка и тип и регистарска ознака возила,
- марка и тип и фабрички број таксиметтра,
Евиденцију о издавању одобрења за обављање делатности ауто-такси превоза на
територији општине Љубовија, тј. регистар издатих одобрења, води општински орган
надлежан за послове саобраћаја.

III.

НАЧИН РАДА ТАКСИ ПРЕВОЗНИКА
Члан 18.

Такси возач може такси превоз да започне:
1. са стајалишта и
2. на позив.
Члан 19.

Такси возач који је први на реду на стајалишту, дужан је да на захтев путника
обави вожњу.
Члан 20.
Такси возач је обавезан да непосредно пре започињања вожње са путником укључи
таксиметар, цену превоза наплати на основу износа утврђеног радом таксиметра и да га
искључи одмах након завршетка вожње.
Члан 21.
Такси возач је дужан да путника превезе најкраћим путем до места опредељења
или путем који му путник одреди, а у складу са важећим режимом саобраћаја.
Члан 22.
Уколико такси возач возило користи за сопствене потребе, тј. не обавља такси
делатност, дужан је да такси таблу прекрије или је привремено склони са возила.
Члан 23.
На стајалиштима, намењеним за градски и приградски превоз путника, забрањено
је заустављање и паркирање такси возила ради пријема и превоза путника.

IV.

НАДЗОР
Члан 24.

Надзор над спровођењу ове Одлуке , обавља Општинска управа општине
Љубовија преко Општинског саобраћајног инспектора.
Општински саобраћајни инспектор има овлашћења и може предузети мере
предвиђене овом одлуком и чланом 44. и 44а. Закона о превозу у друмском саобраћају.
Члан 25.
Предузеће или друго правно лице, предузетник и такси возач дужни су да
омогуће неометано вршење послова инспекцијског надзора , ставе на увид потребну
документацију, да у року који инспектор одреди достави потребне податке и да
поступи по налогу инспектора.
Члан 26.

Против решења општинског саобраћајног инспектора, може се изјавити жалба
Општинском већу општине Љубовија, у року од осам дана од дана достављања.
Жалба на решење не одлаже извршење решења.

V.

КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 27.

Новчаном казном од 75.000 до 300.000 динара казниће се за прекршај
предузеће и друго правно лице ако:
1) ако ауто-такси превоз обавља супротно члану 3 и 9. ове одлуке.
2) путничким аутомобилом којим обавља ауто-такси превоз врши линијски
превоз путника, члан 10. ове одлике.
3) у вршењу ауто-такси превоза не укључи таксиметар и не наплати цену
превоза на основу износа утврђеног радом таксиметра, члан 20. ове одлуке.
4) Ауто-такси превоз обавља супротно одредбама ове одлуке.
Члан 28.
Новчаном казном 75.000 до 250.000 динара казниће се за прекршај предузетик
ако:
1) ако ауто-такси превоз обавља супротно члану 3 и 9. ове одлуке.
2) путничким аутомобилом којим обавља ауто-такси превоз врши линијски
превоз путника.
3) у вршењу ауто-такси превоза не укључи таксиметар и цену превоза не
наплати на основу износа утврђеног радом таксиметра, члан 20. ове одлуке.
4) Ауто-такси превоз обавља супротно одредбама ове одлуке.
Члан 29.
Новчаном казном од 40.000 до 75.000 динара казниће се за прекршај физичко
лице које обавља ауто-такси превоз а није регистровано за обављање те врсте превоза,
члан 3. ове одлуке.

VI.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 30.

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи део Одлуке о јавном превозу
путника и ауто-такси превозу на територији општине Љубовија, („Општински службени
гласник“ број:8/96 и 3/02 ), који се односи на ауто-такси превоз.
Члан 31.
Ова одлука ступа на снсгу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
општине Љубовија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА
Број: 06-70/2013-03
25.02.2013.год.
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
__________________________
Предраг Марковић

На основу члана 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07),
члана 4, 5. и 65. став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број
119/12), члана 2. и 3. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, број
88/11), Закона о путевима („Службени гласник Републике Србије“, број 101/05 ), Закона о
планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије“, број 72/09, 81/09, 64/10,
24/11, 121/12) и члана 41. Статута општине Љубовија („Службени лист општине
Љубовија“ број 6/2008), у циљу усклађивања акта са Законом о јавним предузећима,
Скупштина општина Љубовија, на седници одржаној 25.02.2013 године, донела је

О Д Л У К У
О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
''ЉУБОВИЈА''
I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Усклађивање оснивачког акта
Члан 1.
У циљу усклађивања оснивачког акта Јавног предузећа за управљање грађевинским
земљиштем и путевима „Љубовија“ ставља се ван снаге Одлука о оснивању Јавног
предузећа за управљање грађевинским земљиштем и путевима број 06-23/96-01 од 29.
марта 1996. године, којим је основано као Јавно предузеће за управљање грађевинским
земљиштем и путевима „Љубовија“ уписано у регистар Привредног суда у Ваљеву
23.05.1996. године, број регистарског улошка: 1-15258-00 и у ригистар Агенције за
привредне регистре Решењем бр. 41241/2005 од 20.06.2005. године, и доноси се нови
оснивачки акт.
Циљ оснивања Јавног предузећа
Члан 2.
Јавно предузеће за управљање грађевинским земљиштем и путевима „Љубовија“' је
основано ради обезбеђивања услова за уређење, коришћење, унапређење и заштиту
грађевинског земљишта, одржавање и изградњу путева и улица на територији општине
Љубовија, као и делатности од општег интереса и уредног задовољавања потреба крајних
корисника услуга, а посебно делатности (у даљем тексту ЈП „Љубовија“).
ЈП ''Љубовија за рачун и потребе општине обавља следеће послове:
-

42.11 Изградња путева и аутопутева

Осим наведене претежне делатности, Јавно предузеће ''Љубовија''
ће се бавити и другим делатностима, као што су:
- 42.13 Изградња мостова и тунела
- 43.11 Рушење објеката
-

43.12 Припрема градилишта

-

43.21 Постављање електричних инсталација

-

43.99 Остали непоменути специфични грађевински радови

-

38.11 Сакупљање отпада који није опасан

-

69.10 Правни послови

-

81.29 Услуге осталог чишћења

-

81.30 Услуге уређења и одржавање околине

Јавно предузеће за рачун Општине обавља следеће делатности:
 Припрема средњорочне и годишње програме уређивања грађевинског земљишта,
 врше све техничке, правне, финансијске, административне и друге послове за
финансирање програма и прате његову реализацију у складу са оствареним
приходима и планираним средствима.
 веши стручне послове на усклађивању програма уређивање грађевинског
земљишта са развојним програмима комуналне инфраструктуре у складу са
одлуком Скупштине општине.
 уређује грађевинско земљиште, односно обезбеђује уређивање грађевинског
земљишта и врши послове на припремању и комуналном опремању грађевинског
земљишта.
 прибавља градско грађевинско земљиште (решавања имовинско-правних односа
расељавања и сл.).
 организује рашчишћавања и санацију терена, изградњу комуналних објеката и
инсталација до прикључка грађевинске парцеле на те инсталације.
 обезбеђује уређење јавних површина,

 закључује уговоре са инвеститором о изградњи објеката и регулисању међусобних
односа у вези са уређивањем грађевинског земљишта и плаћања накнаде за
уређивање грађевинског земљишта.
 спроводи поступак поделе на коришћење градског грађевинског земљишта у
државној својини у складу са општинском одлуком.
 стара се о одржавању јавне расвете и изградњи.
 припрема средњорочне и годишње програме одржавања, заштита и развоја путева,
уз сагласност Скупштине општине.
 врши техничку и финансијску контролу извештаја годишњег програма радова на
одржавању, земљишта и развоја путева.
 утврђује обим и цене радова на редовном одржавању и заштити путева уз
сагласност оснивача.
 поверава одговарајућим предузећима пројектовање, изградњи и реконструкцију
путева и путних објеката.
 врши инвеститорске послове
 води информациону основу о путевима и саобраћају на путевима.
 доноси критеријуме и врши расподелу средстава намењених за одржавање и развој
путева у сагласност оснивача.
 води евиденцију о јавним путевима и техничким подацима и катастрима о
путевима.
 врши извођење радова на изградњи и реконструкцији путева, као и редовно, текуће
и зимско одржавање путева.
 обавља и друге пословеу складу са одлуком Скупштине општине.
Предмет одлуке
Члан 3.
Овом Одлуком, у складу са Законом о јавним предузећима, регулисана су права и
обавезе оснивача и Јавног предузећа ''Љубовија'' у обављању делатности од општег
интереса, а нарочито:
- назив и седиште оснивача;
- пословно име и седиште Јавног предузећа ''Љубовија;

- претежна делатност Јавног предузећа ''Љубовија'';
- права, обавезе и одговорности оснивача према Јавном предузећу ''Љубовија'' и
Јавног предузећа ''Љубовија'' према оснивачу;
- услови и начин утврђивања и распоређивања добити, односно начину покрића
губитака и сношењу ризика;
- условима и начину задуживања Јавног предузећа ''Љубовија''
- заступање Јавног предузећа ''Љубовија'';
- износ основног капитала, као и опис, врста и вредност неновчаног улога;
- органи Јавног предузећа ''Љубовија'';
- имовина која се не може отуђити;
- располагање (отуђење и прибављање) стварима у јавној својини која су пренета у
својину Јавног предузећа ''Љубовија'' у складу са законом;
- заштита животне средине;
- друга питања од значаја за несметано обављање делатности за коју се оснива
Јавно предузеће ''Љубовија''.
II. ПОДАЦИ О ОСНИВАЧУ
Оснивач јавног предузећа
Члан 4.
Оснивач Јавног предузећа ''Љубовија'' је:
Општина Љубовија, улица Војводе Мишића број 45, матични број 07170513
Права оснивача остварује Скупштина општине.
Правни статус јавног предузећа
Члан 5.
Јавно предузеће ''Љубовија'' има статус правног лица, са правима, обававезама и
одговорностима утврђеним законом.
Јавно предузеће ''Љубовија'' у правном промету са трећим лицима има сва
овлашћења и иступа у своје име и за свој рачун.
Одговорност за обавезе јавног предузећа
Члан 6.
Јавно предузеће ''Љубовија'' за своје обавезе одговара целокупном својом
имовином.
Оснивач не одговара за обавезе Јавног предузећа ''Љубовија'', осим у случајевима
прописаним законом.

Заступање и представљање јавног предузећа
Члан 7.
Јавно предузеће ''Љубовија'' заступа и представља директор.

III.

ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ
Пословно име јавног предузећа
Члан 8.

Јавно предузеће послује под именом ''Јавно предузеће за управљањем
грађевинским земљиштем и путевима''Љубовија.
Скраћено пословно име ЈП ''Љубовија''.
О промени пословног имена одлучује Надзорни одбор јавног предузећа уз
сагласност оснивача.
Седиште јавног предузећа
Члан 9.
Седиште Јавног предузећа ''Љубовија'' је у Љубовији, улица Азбуковачка бб.
О промени седишта Јавног предузећа ''Љубовија'' одлучује Надзорни одбор, уз
сагласност оснивача.
Печат, штамбиљ и знак јавног предузећа
Члан 10.
Јавно предузеће ''Љубовија'' поседује свој печат и штамбиљ са исписаним текстом
на српском језику и ћириличким писмом.
Печат је округлог облика и садржи пуно и скраћено пословно име Јавног
предузећа ''Љубовија''.
Јавно предузеће ''Љубовија'' има свој знак.
Упис јавног предузећа у регистар
Члан 11.
Јавно редузеће ''Љубовија'' се за обављање своје делатности од општег интереса,
утврђене овом одлуком, уписује у регистар у складу са законом којим се уређује правни
положај привредних друштава и поступак регистрације, у складу са законом.

Унутрашња организација јавног предузећа
Члан 12.
Јавно предузеће ''Љубовија'' послује као јединствена радна целина.
Актом директора Јавног предузећа ''Љубовија'', уређује се унутрашња организација
и систематизација послова.

IV.

ДЕЛАТНОСТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
Претежна делатност
Члан 13.

Претежна делатност Јавног предузећа ''Љубовија'' је:
- 42.11 Изградња путева и аутопутева
Осим наведене претежне делатности, Јавно предузеће ''Љубовија'' ће се бавити и
другим делатностима, као што су:
- 42.13 Изградња мостова и тунела
- 43.11 Рушење објеката
-

43.12 Припрема градилишта

-

43.21 Постављање електричних инсталација

-

43.99 Остали непоменути специфични грађевински радови

-

38.11 Сакупљање отпада који није опасан

-

69.10 Правни послови

-

81.29 Услуге осталог чишћења

-

81.30 Услуге уређења и одржавање околине

Јавно предузеће ''Љубовија'' може без уписа у регистар да врши и друге делатности
које служе обављању претежне делатности, уколико за те делатности испуњава услове
предвиђене законом.
О промени делатности Јавног предузећа ''Љубовија'', као и о обављању других
делатности које служе обављању претежне делатности, одлучује Надзорни одбор, уз
сагласност оснивача, у складу са законом.

Услови за обављање делатности као делатности од општег интереса
Члан 14.
Јавно предузеће ''Љубовија'' може да отпочне обављање делатности кад надлежни
државни орган утврди да су испуњени услови за обављање те делатности у погледу:
1) техничке опремљености;
2) кадровске оспособљености;
3) безбедности и здравља на раду;
4) заштите и унапређења животне средине и
5) других услова прописаних законом.
Оснивање зависних друштава
Члан 15.
Јавно предузеће ''Љубовија'' може да оснује зависно друштво капитала за обављање
делатности из члана 14. ове Одлуке, у складу са Законом о привредним друштвима.
Јавно предузеће ''Љубовија'' према зависном друштву капитала из става 1. овог
члана, има права, обавезе и одговорности које има општина ''Љубовија'', као оснивач
према Јавном предузећу ''Љубовија''
На одлуку из става 1. овог члана сагласност даје Скупштина општине Љубовија.
V ИМОВИНА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
Основни капитал
Члан 16.
Основни капитал Јавног предузећа ''Љубовија'' износи 9.143.234,07 динара.
Имовина јавног предузећа
Члан 17.
Имовину Јавног предузећа ''Љубовија'' чине право својине на покретним и
непокретним стварима, новчаним средствима и хартијама од вредности и друга имовинска
права која су пренета у својину Јавног предузећа ''Љубовија'', укључујући и право
коришћења на стварима у јавној својини општине Љубовија.
Јавно предузеће ''Љубовија'' може користити средства у јавној и другим облицима
својине, у складу са законом, одлуком оснивача и посебним уговором којим се регулишу

међусобни односи, права и обавезе Јавног предузећа ''Љубовија'' са једне и општине, као
оснивача, са друге стране.
Члан 18.
Средства у јавној својини могу се улагати у капитал Јавног предузећа ''Љубовија'' ,
у складу са законом и актима Скупштине општине Љубовија.
По основу улагања средстава из става 1. овог члана општина стиче уделе у Јавном
предузећу ''Љубовија'', као и права по основу тих удела.
Капитал у Јавном предузећу ''Љубовија'' подељен на уделе уписује се у регистар.
Повећање и смањење оснивачког капитала
Члан 19.
О повећању или смањењу основног капитала Јавног предузећа ''Љубовија'' одлучује
општина, као оснивач у складу са законом.
Средства јавног предузећа
Члан 20.
Јавно предузеће ''Љубовија'', у обављању својих делатности, стиче и прибавља
средства из следећих извора:
– продајом производа и услуга,
–

из кредита,

–

из донација и поклона,

–

из буџета оснивача и буџета Републике Србије.

–

из осталих извора, у складу са законом.
Расподела добити
Члан 21.

Добит Јавног предузећа ''Љубовија'' Љубовија, утврђена у складу са законом, може
се расподелити за повећање основног капитала, резерве или за друге намене, у складу са
законом, актима оснивача и овом одлуком.

Начела за одређивање цене услуга
Члан 22.
Елементи за образовање цена производа и услуга Јавног предузећа ''Љубовија''
уређују се посебном одлуком, коју доноси Надзорни одбор, уз сагласност оснивача, у
складу са законом.
Цене производа и услуга предузећа
Члан 23.
Елементи за одређивање цена комуналних услуга су :
1) пословни расходи исказани у пословним књигама и финансијским извештајима;
2) расходи за изградњу и реконструкцију објеката комуналне инфраструктуре и
набавку опреме, према усвојеним програмима и плановима вршиоца комуналне
делатности на које је јединица локалне самоуправе дала сагласност;
3) добит вршиоца комуналне делатности.
Средства која су намењена за финансирање обнове и изградње објеката комуналне
инфраструктуре исказују се посебно и могу се употребити само за те намене.
Усвајање захтева за измену цена
Члан 24.
Јавно предузеће ''Љубовија'' је обавезно да захтев за измену цена производа и
услуга укључи у свој годишњи програм пословања, у складу са чланом 27. ове Одлуке.
Када се значајније промене вредности елемената који су укључени у методологију
за обрачунавање цена, Јавно предузеће ''Љубовија'' може да током пословне године да
поднесе оснивачу детаљно образложен захтев за одобрење измене цена услуга, заједно са
изменама годишњег програма пословања.
Измене годишњег програма пословања са предлогом за измену цена се достављају
се Скупштини општине Љубовија.
Унапређење рада и развоја предузећа
Члан 25.
Унапређење рада и развоја Јавног предузећа ''Љубовија'' заснива се на дугорочном
и средњорочном плану рада и развоја.
Плановима и програмом рада из става 1. ове Одлуке, утврђују се пословна
политика и развој Јавног предузећа ''Љубовија'', одређују се непосредни задаци и утврђују
средства и мере за њихово извршавање.

Планови и програми рада Јавног предузећа ''Љубовија'' морају се заснивати на
законима којима се уређују одређени односи у делатностима којима се бави Јавно
предузеће ''Љубовија''.
Планови и програми
Члан 26.
Планови и програми Јавног предузећа ''Љубовија'' су:
– план и програм развоја Јавног предузећа,
– финансијски планови и
– други планови и програми,
Планови и програми Јавног предузећа ''Љубовија'' достављају се Скупштини
0пштине најкасније до 1. децембра текуће године за наредну годину.
Планови и програми се сматрају донетим када на њих сагласност да Скупштина
општине Љубовија.

VI.

ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА И ОСНИВАЧА
Права оснивача
Члан 27.

По основу учешћа у основном капиталу Јавног предузећа ''Љубовија'', општина, као
оснивач има следећа права:
- право управљања Јавним предузећем ''Љубовија'' на начин утврђен Статутом
Јавног предузећа;
- право на учешће у расподели добити Јавног предузећа;
- право да буду информисани о пословању Јавног предузећа;
- право да учествују у расподели ликвидационе или стечајне масе, након престанка
Јавног предузећа стечајем или ликвидацијом, а по измирењу обавеза и
- друга права у складу са законом.
Обезбеђење општег интереса
Члан 28.
Ради обезбеђења општег интереса у делатности за коју је Јавно предузеће
''Љубовија'' основано, Скупштина општине даје сагласност на:
- Статут Јавног предузећа ''Љубовија'';
- давање гаранција, авала, јемства, залога и других средстава обезбеђења за
послове који нису из оквира делатности од општег интереса;
располагање (прибављање и отуђење) средствима у јавној својини која су
пренета у својину Јавног предузећа ''Љубовија'', веће вредности, која је у непосредној
функији обављања делатности од општег интереса

- улагања капитала;
- статусне промене;
- акт о процени вредности капитала и исказивању тог капитала у акцијама, као и
на програм и одлуку о својинској трансформацији и
- друге одлуке којима се уређује обављање делатности од општег интереса у
складу са законом и овим уговором.
Члан 29.
У случају проширења послова и задатака а у циљу задовољавања општег интереса
грађана и потребе за додатним ангажовањем нових радника ЈП ''Љубовија'' је обавезно да
општинском Већу достави на сагласност нови Акт о унутрашњој организацији и
систематизацији радних места са образложењем и потребама додатним средствима и исте
упутити оснивачу на сагласност.
Континуирано и квалитетно пружање услуга
Члан 30.
Јавно предузеће ''Љубовија'' је дужно да делатност од општег интереса за коју је
основано обавља на начин којим се обезбеђује стално, континуирано и квалитетно
пружање услуга крајњим корисницима.
Несметано функционисање постројења и опреме
Члан 31.
Јавно предузеће ''Љубовија'' је дужно да предузима мере и активности за редовно
одржавање и несметано функционисање механизације и других објеката неопходних за
обављање своје делатности, у складу са законима и другим прописима којима се уређују
услови обављања делатности од општег интереса због које је основано.
Поремећај у пословању
Члан 32.
У случају поремећаја у пословању Јавног предузећа ''Љубовија'', Скупштина
општине/града предузеће мере којима ће обезбедити услове за несметан рад и пословање
предузећа у обављању делатности од општег интереса, у складу са законом, а нарочито :
- разрешење Надзорног одбора и директора,
- ограничење права огранка Јавног предузећа да иступа у правном промету са
трећим лицима,
- ограничење у погледу права располагања појединим средствима у јавној својини,
- друге мере одређене законом којим се уређују услови и начин обављања
делатности од општег интереса и овом Одлуком.

Члан 33.
У случају поремећаја у пословању Јавног предузећа ''Љубовија'', Општинско веће
предузеће мере којима ће обезбедити услове за несметан рад и пословање предузећа у
обављању делатности од општег интереса, у складу са законом, а нарочито :
- промену унутрашње организације Јавног предузећа.
VII.

ПОСЛОВАЊЕ, УТВРЂИВАЊЕ И РАСПОРЕЂИВАЊЕ ДОБИТИ
Пословање под тржишним условима
Члан 34.

Јавно предузеће ''Љубовија'' послује по тржишним условима, у складу са законом.
Пружање услуга корисницима са територије других општина
Члан 35.
У обављању своје претежне делатности, Јавно предузеће ''Љубовија'' своје услуге
може испоручивати, односно пружати и корисницима са територије других општина и
градова, под условом да се ни на који начин не угрожава стално пружање утврђених
услуга на територији општине Љубовија.
Испоруку производа и пружање услуга из става 1. овог члана Јавно предузеће
''Љубовија'' обавља у складу са посебно закљученим уговорима.
Расподела добити
Члан 36.
Добит Јавног предузећа ''Љубовија'', утврђена у складу са законом, може се
расподелити за повећање основног капитала, резерве или за друге намене, у складу са
законом и посебном одлуком Скупштине општине Љубовија.
Пословни резултат Јавног предузећа ''Љубовија'' утврђује се у временским
периодима, на начин и по поступку утврђеним законом.
Одлуку о распоређивању добити доноси Надзорни одбор, уз сагласност Скупштине
општинеЉубовија.

VIII. ОРГАНИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
Органи јавног предузећа
Члан 37.
Управљање у Јавном предузећу ''Љубовија'' је организовано као једнодомно.
Органи предузећа су:
1) Надзорни одбор
2) Директор
1) Надзорни одбор
Састав Надзорног одбора
Члан 38.
Надзорни одбор има председника и два члана које именује Скупштина општине
Љубовија, на период од четири године, под условима, на начин и по поступку утврђеним
законом.
Један члан Надзорног одбора именује се из реда запослених, на начин и по постпку
који је утврђен Статутом Јавног предузећа ''Љубовија''.
Услови за чланове Надзорног одбора
Члан 39.
За председника и чланове Надзорног одбора именује се лице које испуњава следеће
услове:
- да је пунолетно и пословно способно;
- да има стечено високо образовање трећег или другог степена, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири године;
- да је стручњак у једној или више области из које је делатност од општег интереса
за чије обављање је оснивано јавно предузеће;
- најмање три године искуства на руководећем положају;
- да поседује стручност из области финансија, права или корпоративних
управљања;
- да није осуђивано на условну или безусловну казну за криминална дела против
привреде, правног саобраћаја или службене дужности, као и да му није изречена мера
безбедности забране обављања претежне делатности јавног предузећа.

Мандат чланова Надзорног одбора
Члан 40.
Мандат председнику и члановима Надзорног одбора престаје истеком периода на
који су именовани, оставком или разрешењем.
Председник и чланови Надзорног одбора разрешавају се пре истека периода на који
су именовани, уколико:
- надзорни одбор не достави оснивачу на сагласност годишњи програм пословања,
- оснивач не прихвати финансијски извештај јавног предузећа,
- пропусте да предузму неопходне мере пред надлежним органима у случају
постојања сумње да одговорно лице јавног предузећа делује на штету јавног предузећа
кршењем директорских дужности, несавесним понашањем и на други начин.
Председник и чланови Надзорног одбора могу се разрешити пре истека периода на
који су именовани, уколико предузеће не испуни годишњи програм пословања или не
оствари кључне показатеље учинка.
Председник и чланови Надзорног одбора којима је престао мандат, дужни су да
врше своје дужности до именовања новог Надзорног одбора, односно именовање новог
председника или члана Надзорног одбора.
Надлежност Надзорног одбора
Члан 41.
Надзорни одбор:
1) утврђује пословну стратегију и пословне циљеве предузећа и стара се о њиховој
реализацији;
2) усваја извештај о степену реализације програма пословања;
3) доноси годишњи програм пословања, уз сагласност оснивача;
4) надзире рад директора:
5) врши унутрашњи надзор над пословањем предузећа;
6) успоставља, одобрава и прати рачуноводство, унутрашњу контролу, финансијске
извештаје и политику управљања ризицима;
7) утврђује финансијске извештаје предузећа и доставља их оснивачу ради давања
сагласности;
8) доноси статут уз сагласност оснивача,
9) одлучује о статусним променама и оснивању других правних субјеката, уз
сагласност оснивача;
10) доноси одлуку о расподели добити, односно начину покрића губитка уз
сагласност оснивача;
11) даје сагласност директору за предузимање послова или радњи у складу са
законом, статутом и одлуком оснивача;
12) закључује уговоре о раду на одређено време са директором предузећа.
13) врши друге послове у складу са овим законом, статутом и прописима којима се
утврђује правни положај привредних друштава.

Надзорни одбор не може пренети право одлучивања о питањима из своје
надлежности на директора или друго лице у предузећу.
Накнада за рад
Члан 42.
Председник и чланови Надзорног одбора имају право на одговарајућу накнаду за
рад у Надзорном одбору.
Висину накнаде из става 1. овог члана утврђује оснивач на основу извештаја о
степену реализације програма пословања Јавног предузећа ''Љубовија''.
2) Директор
Члан 43.
Директора предузећа именује Скупштина општине на период од четири године, а
на основу спроведеног јавног конкурса.
На услове за именовање директора предузећа, сходно се примењују одредбе Закона
о раду (''Службени гласник РС'', број 24/05, 61/05 и 64/09).
Директор Јавног предузећа ''Љубовија'' заснива радни однос на одређено време.
Надлежности директора
Члан 44.
Директор Јавног предузећа ''Љубовија'' :
1) представља и заступа предузећа;
2) организује и руководи процесом рада;
3) води пословање предузећа;
4) одговара за законитост рада предузећа;
5) предлаже годишњи програм пословања и предузима мере за његово спровођење;
6) предлаже финансијске извештаје;
7) извршава одлуке надзорног одбора;
8) врши друге послове утврђене законом и статутом предузећа.

Зарада директора
Члан 45.
Директор има право на зараду, а може имати право на стимулацију у случају кад
предузеће послује са позитивним пословним резултатима.
Одлуку о исплати стимулације доноси Скупштина општине.
Мандат директора
Члан 46.
Мандат директора престаје истеком периода на који је именован, оставком или
разрешењем.
Разрешење директора
Члан 47.
Предлог за разрешење може поднети Надзорни одбор предузећа.
Предлог за разрешење мора бити образложен са прецизно наведеним разлозима
због којих се предлаже разрешење.
Члан 48.
Скупштина општине може разрешити директора под условима предвиђеним
законом.
Суспензија директора
Члан 49.
Уколико против директора ступи на снагу оптужница за кривична дела против
привреде, правног саобраћаја или службене дужности, Скупштина општине доноси
решење о суспензији.
Суспензија траје док се поступак правоснажно не оконча.
Вршилац дужности директора
Члан 50.
Скупштина општине именује вршиоца дужности директора у следећим
случајевима:
1) уколико директору престане мандат због истека периода на који је именован,
због подношења оставке или у случају разрешења пре истека мандата;

2) уколико буде донето решење о суспензији директора;
3) у случају смрти или губитка пословне способности директора.
Вршилац дужности може бити именован на период који није дужи од шест месеци.
У нарочито оправданим случајевима Скупштина општине може донети одлуку о
именовању вршиоца дужности директора на још један период од шест месеци.

IХ. ПОРЕМЕЋАЈИ У РАДУ УСЛЕД ВИШЕ СИЛЕ
Поремећаји у пословању
Члан 51.
У случају поремећаја у пословању Јавног предузећа ''Љубовија'', Скупштина
општине, може предузети мере прописане законом, ради обезбеђења услова за несметано
функционисање Јавног предузећа ''Љубовија'' и обављање делатности од општег интереса,
а нарочито:
– промену унутрашње организације Јавног предузећа;
–

разрешење Надзорног одбора и директора и именовање привременог органа
Јавног предузећа;

–

ограничење права појединих делова Јавног предузећа да иступају у правном
промету са трећим лицима;

–

ограничење у погледу права располагања појединим средствима у јавној
својини.

Остваривање права на штрајк
Члан 52.
Штрајк је прекид рада који запослени организују ради заштите својих
професионалних и екомских интереса по основу рада.
У Јавном предузећу ''Љубовија'' право на штрајк запослени остварују у складу са
законом, колективним уговором и посебним актом оснивача.
У случају штрајка радника Јавног предузећа ''Љубовија'', мора се обезбедити
минимум процеса рада у обављању делатности од општег интереса.
Минимум процеса рада посебном одлуком утврђује Скупштина општине, у складу
са законом.

Унутрашња организација
Члан 53.
Статутом, општим актима и другим актима Јавног предузећа ''Љубовија'' ближе се
уређују унутрашња организација Јавног предузећа, делокруг органа и друга питања од
значаја за рад и пословање Јавног предузећа, у складу са законом и овим уговором.
Радни односи
Члан 54.
Права, обавезе и одговорности запослених из радног односа уређују се
колективним уговором Јавног предузећа ''Љубовија'' у складу са законом и актима
оснивача.
Колективни уговор Јавног предузећа ''Љубовија'' мора бити сагласан са законом,
општим и посебним колективним уговором.

Безбедност и здравље запослених на раду
Члан 55.
Права, обавезе и одговорности у вези са безбедношћу и здрављем на раду остварују
се у складу са законом и прописима донетим на основу закона, а ближе се уређују
колективним уговором, општим актима Јавног предузећа ''Љубовија'' или уговором о раду.
Заштита животне средине
Члан 56.
Јавно предузеће ''Љубовија'' је дужно да у обављању своје делатности обезбеђује
потребне услове за заштиту и унапређење животне средине и да спречава узроке и
отклања штетне последице које угрожавају природне и радом створене вредности
човекове средине.
Статутом Јавног предузећа ''Љубовија'' детаљније се утврђују активности предузећа
ради заштите животне средине, сагласно закону и прописима оснивача који регулишу
област заштите животне средине.
Јавност рада предузећа
Члан 57.
Рад Јавног предузећа ''Љубовија'' је јаван.
За јавност рада Јавног предузећа ''Љубовија'' одговоран је директор.

Доступност информација
Члан 58.
Доступност информација од јавног значаја Јавно предузеће ''Љубовија'' врши у
складу са одредбама закона који регулише област слободног приступа информацијама од
јавног значаја.
Пословна тајна
Члан 59.
Пословном тајном сматрају се исправе и подаци утврђени одлуком директора или
Надзорног одбора Јавног предузећа ''Љубовија'' чије би саопштавање неовлашћеном лицу
било противно пословању Јавног предузећа и штетило би његовом пословном угледу и
интересима.
X.

СТАТУТ И ДРУГИ ОПШТИ АКТИ
Општи акти
Члан 60.

Општи акти Јавног предузећа ''Љубовија'' су Статут и други општи акти утврђена
законом.
Статут је основни општи акт Јавног предузећа ''Љубовија''.
Други општи акти Јавног предузећа морају бити у сагласности са Статутом Јавног
предузећа ''Љубовија''.
Појединични акти које доносе органи и овлашћени појединци у Јавном предузећу,
морају бити у складу са општим актима Јавног предузећа ''Љубовија''.
XI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 61.
Јавно предузеће ''Љубовија'' је дужно да Статут усагласи са овом Одлуком у року
од 30 дана од дана ступања на снагу ове одлуке.
Остали општи акти надлежни органи Јавног предузећа ''Љубовија'' су дужни да
ускладе у року од 30 дана од дана ступања на снагу Статута Јавног предузећа ''Љубовија''.
Члан 62.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о оснивању Јавног
предузећа за управљање грађевинским земљиштем и путевима ''Љубовија'' бр. 06 - 23/96-

01 од 29. марта 1996. године, као и остали акти донети после ове Одлуке а којима су
регулисана питања промене и усклађивања оснивачког акта, односно друге статусне
промене.
Члан 63.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу
општине Љубовија''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА
Број: 06- 71/2013-03
25.02. 2013. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
_______________________
Предраг Марковић

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Одлуке о промени оснивачког акта ЈП „Љубовија“ Љубовија
Правни основ за доношење ових одлука садржан је у одредбама члана 65. став 1.
новодонетог Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 119/2012), у
којима је прописано да ће оснивачи јавних предузећа ускладити оснивачка акта јавних
предузећа са одредбама тог Закона у року од два месеца од дана његовог ступања на
снагу. Закон је ступио на снагу 25. децембра 2012. године, што значи да рок за
усклађивање оснивачких аката јавних предузећа истиче 25. фебруара 2013. године.
Највеће измене у односу на претходни Закон о јавним предузећима и обављању
делатности од општег интереса, односе се на органе јавних предузећа. Нови Закон о
јавним предузећима укинуо је управне одборе као органе јавних предузећа, а њихову
надлежност пренео је у надлежност надзорних одбора. Законом су прописани услови које
лице мора испуњавати, да би могло бити именовано у надзорни одбор јавног предузећа и
исти услови су садржани и у предложеној одлуци.
Директор, као орган јавног предузећа, именује се искључиво на основу јавног
конкурса. Законом је детаљно прописан поступак спровођења јавног конкурса, односно
поступак именовања директора који спроводи Комисија за именовање, образована од
стране Скупштине општине, а ближи услови конкурса и именовања директора прописаће
се Статутом.
Одредбе Закона које се тичу имовине јавних предузећа, права располагања на
средствима у својини јавних предузећа односно коришћења средстава у јавној својини
оснивача, усклађене су са Законом о јавној својини („Службени гласник РС“, број 72/2011)
и предложеном Одлуком прописани су услови, начин располагања и ограничења у
располагању, односно коришћењу имовине у складу са тим прописима.
Остале одредбе новог Закона о јавним предузећима углавном су преузете из
претходног, Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса
(пословање и расподела добити, доношење програма пословања, овлашћење оснивача у
случају поремећаја у пословању, обезбеђивање заштите општег интереса и друго), и унете
су у предложене Одлуке.
Законом је предвиђено да се у јавном предузећу које обавља делатност од јавног
интереса уведу механизми контроле кроз обавезу постојања Комисије за ревизију, која
прописује процедуре и контролише начин финансијског руковођења предузећем. Новина
је стварање услова за јавност рада предузећа, увођењем обавезе јавног објављивања
Програма пословања предузећа, као и кварталних извештаја о испуњавању програма
пословања. На овај начин ће јавност имати пуну и правовремену информацију о
резултатима пословања јавног предузећа. Истовремено, јавност у раду обезбеђује се кроз
редовно извештавање јавности о Програму рада предузећа и реализацији програма и на
исти сагласност даје оснивач.

У прелазним одредбама предложених одлука прописано је да постојећи управни
одбори јавних предузећа настављају да обављају послове надзорних одбора прописане
Законом, до именовања надзорних одбора по том Закону, као што је то прописано
одредбама члана 66. став 2. Закона о јавним предузећима. Такође, прописана је обавеза
јавних предузећа да ускладе своје Статуте и друге опште акте са Законом о јавним
предузећима и усклађеним оснивачким актима у поку од 30 дана од дана њиховог
усклађивања са тим Законом, како је то прописано чланом 65. став 2. Закона.
У складу са чланом 66. став 4. Закона о јавним предузећима, у прелазним
одредбама предложених одлука прописано је да ће се конкурси за директора у јавним
предузећима расписати најкасније до 30.06.2013. године.
Општинско веће општине Љубовија је разматрало наведени предлог и предлаже
Скупштини општине Љубовија да исти размотри и усвоји као у материјалу.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

На основу члана 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број
129/07), члана 4, 5. и 65. став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“,
број 119/12), члана 2. и 3. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“,
број 88/11) и члана 41 . Статута општине Љубовија (Службени лист општине Љубовија
број 6/2008), у циљу усклађивања акта са Законом о јавним предузећима, Скупштина
општине Љубовија, на седници одржаној дана 25.02. 2013. године, донела је

ОДЛУКУ
О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА „ СТАНДАРД“ ЉУБОВИЈА

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Усклађивање оснивачког акта
Члан 1.
У циљу усклађивања оснивачког акта Комунално стамбеног предузећа
''СТАНДАРД“ Љубовија ставља се ван снаге Решење о оснивању Комунално стамбеног
предузећа ''Стандард'' Љубовија , број :01 – 06 -7395 од 28.12.1972, које је као Јавно
комунално предузеће ''СТАНДАРД“ Љубовија уписано је у регистар Агенције за
привредне регистре, Решењем бр. 918/2005 од 07.02.2005. године и доноси се нови
оснивачки акт.

Циљ оснивања јавног предузећа
Члан 2.
Јавно комунално предузеће „Стандард“ је основано ради обезбеђивања услова за
снабдевање водом за пиће крајњих корисника, као и пружање услуга пречишћавања и
одвођења отпадних вода, као делатности од општег интереса и уредног задовољавања
потреба корисника услуга (у даљем тексту: Јавно комунално предузеће ''Стандард'').

Предмет одлуке
Члан 3.
Овом Одлуком, у складу са Законом о јавним предузећима, регулисана су права и
обавезе оснивача и Јавног комуналног предузећа ''Стандард'' Љубовија у обављању
делатности од општег интереса, а нарочито:
- назив и седиште оснивача;
- пословно име и седиште Јавног комуналног предузећа ''Стандард“ Љубовија
- претежна делатност Јавног комуналног предузећа '' Стандард'' Љубовија;
- права, обавезе и одговорности оснивача према Јавном комуналном предузећу
''Стандард'' и Јавног комуналног предузећа ''Стандард“ Љубовија према оснивачу;
- услови и начин утврђивања и распоређивања добити, односно начину покрића
губитака и сношењу ризика;
- условима и начину задуживања Јавног комуналног предузећа ''Стандард''
- заступање Јавног комуналног предузећа ''Стандард'';
- износ основног капитала, као и опис, врста и вредност неновчаног улога;
- органи Јавног комуналног предузећа ''Стандард'' Љубовија.
- имовина која се не може отуђити;
- располагање (отуђење и прибављање) стварима у јавној својини која су пренета у
својину Јавног комуналног предузећа ''Стандард'' Љубовија у складу са законом;
- заштита животне средине;
- друга питања од значаја за несметано обављање делатности за коју се оснива Јавно
комунално предузеће '' Стандард''Љубовија.
II. ПОДАЦИ О ОСНИВАЧУ
Оснивач јавног предузећа
Члан 4.
Оснивач Јавног комуналног предузећа ''Стандард“ Љубовија је:
Општина Љубовија, улица Војводе Мишића број 45, матични број 07170513.
Оснивачка права врши Скупштина општине Љубовија.
Правни статус јавног предузећа
Члан 5.
Јавно комунално предузеће '' Стандард“ Љубовија има статус правног лица, са
правима, обававезама и одговорностима утврђеним законом.

Јавно комунално предузеће ''Стандард'' у правном промету са трећим лицима има
сва овлашћења и иступа у своје име и за свој рачун.

Одговорност за обавезе јавног предузећа
Члан 6.
Јавно комунално предузеће ''Стандард'' Љубовија за своје обавезе одговара
целокупном својом имовином.
Оснивач не одговара за обавезе Јавног комунално предузећа ''Стандард'', осим у
случајевима прописаним законом.
Заступање и представљање јавног предузећа
Члан 7.
Јавно Комунално предузеће ''Стандард'' заступа и представља директор.
III. ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ
Пословно име јавног предузећа
Члан 8.
Јавно комунално предузеће ''Стандард'' Љаубовија послује под следећим пословним
именом : Јавно комунално предузеће „ Стандард“ Љубовија.
Скраћено пословно име је ЈКП „Стандард“.
О промени пословног имена одлучује Надзорни одбор Јавног комуналног
предузећа ''Стандард'' Љубовија, уз сагласност оснивача.
Седиште јавног предузећа
Члан 9.
Седиште Јавног комуналног предузећа ''Стандард“ Љубовија је у Љубовији улица
Крађорђева број 10.
О промени седишта Јавног комуналног предузећа ''Стандард'' Љубовија одлучује
Надзорни одбор, уз сагласност оснивача.

Печат, штамбиљ и знак јавног предузећа
Члан 10.
Јавно комунално предузеће ''Стандард'' Љубовија поседује свој печат и штамбиљ са
исписаним текстом на српском језику и ћириличним писмом.
Печат је округлог облика и садржи пуно пословно име и место седишта Јавног
комуналног предузећа ''Стандард'' Љубовија.
Штамбиљ је правоугаоног облика и садржи пуно пословно име, место седишта
Јавног комуналног предузећа ''Стандард'' Љубовија и место за датум и број.
Јавно комунално предузеће ''Стандард'' Љубовија има свој знак који садржи назив и
место седишта Јавног комуналног предузећа ''Стандард'' Љубовија, а који ће бити
дефинисан посебном одлуком Јавног комуналног предузећа ''Стандард'' Љубовија.
Упис јавног предузећа у регистар
Члан 11.
Јавно комунално предузе“Стандард'' Љубовија се за обављање своје делатности од општег
интереса, утврђене овом одлуком, уписује у регистар у складу са законом којим се уређује
правни положај привредних друштава и поступак регистрације, у складу са законом.
Унутрашња организација јавног предузећа
Члан 12.
Јавно комунално предузеће ''Стандард“ Љубовија послује као јединствена радна целина.
Актом директора Јавног комуналног предузећа ''Стандард“ Љубовија, уређује се
унутрашња организација и систематизација послова.
IV ДЕЛАТНОСТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
Претежна делатност
Члан 13.
Претежна делатност Јавног комуналног предузећа ''Стандард'' Љубовија је:
- 36.00 Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде
Осим наведене претежне делатности, Јавно комунално предузеће ''Стандард“
Љубовија ће се бавити и другим делатностима, као што су:

35.30 снабдевање паром и климатизација
37.00 Уклањање отпадних вода
38.11 Скупљање отпада који није опасан
38.12 Скупљање опасног отпада
38.21 Третман и одлагање отпада који није опасан
38.22 Третман и одлагање опасаног отпада
38.32 Поновна употреба разврстаних материјала
39.00 Санација, рекултивација и друге услуге у области управљања отпадом
0312 – Слатководни риболов
42.11 Изградња путева и аутопутева
42.12 Изградња железничких пруга и подземних железница
42.13 Изградња мостова и тунела
42.21 Изградња цевовода
42.91 Изградња хидротехничких објеката
43.22 Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих
система
43.99 Остали непоменути специфични грађевински радови
46.71 Трговина на велико чврстим , течним и гасовитим горивима и сличним
производима
46.73 Трговина на велико грађевинским материјалом и санитарном опремом
46.74 Трговина на велико металном робом, инсталционим материјалом, опремом и
прибором за грејање
46.75 Трговина на велико хемијским производима
46.76 Трговина на велико и мало осталим полупроизводима;

46.77 Трговина на велико отпацима и остацима
47.11 Трговина на мало у неспецијализованим продавницама претежно храном,
пићима и дуваном
47.41 Трговина на мало рачунарима, периферним јединицама и софтверима у
специјализованим продавницама
47.42 Трговина на мало
продавницама

телекомуникационом опремом у специјализованим

47.51 Трговина на мало текстилом у специјализованим продавницама
47.52 Трговина на мало металном робом,бојама, стаклом у специјализованим
продавницама
47.64 Трговина на мало спортском опремом у специјализованим продавницама
47.65 Трговина на мало играма и играчкама у специјализованим продавницама
47.73 Трговина на мало теписима, зидним и подним облогама у специјализованијм
продавницама
47.76 Трговина на мало цевћем, садницама, семењем, ђубривима, кућним
љубимцима и храном за кућне љубимце у специјализованим продавницама
47.78 Остала
продавницама

трговина на мало новим производима у специјализованим

47.81 Трговина на мало храном, пићима и дуванским производима на тезгама и
пијацама
47.82 Трговина на мало текстилом, одећом и обућом на тезгама и пијацама
47.89 Трговина на мало осталом робом на тезгама и пијацама
49.41 Друмски превоз терета
49.42 Услуге пресељења
52.10 Складиштење
52.21 Услужне делатности у копненом саобраћају
56.10 Делатност ресторана и покретних угоститељских објеката

70.10 Управљање економским субјектом
70.22 Консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем
71.12 Инжењерске делатности и техничко саветовање
71.20 Техничко испитивање и анализе
81.10 Услуге одржавања обејката
81.10 Услуге редовног чишћења зграда
81.21 Услуге осталог чишћења зграда и опреме
81.29 Услуге осталог чишћења
81.30 Услуге уређења и одржавања околине
84.13 - Уређење пословања и допринос успешнијем пословању економије
(туризам).
9319 - Остале спортске активности
9329 – Остале забавне рекреативне делатности
93.21 Делатност забавних и тематских паркова
96.03 Погребне и средне делатности
Јавно комунално предузеће ''Стандард'' може без уписа у регистар да врши и друге
делатности које служе обављању претежне делатности, уколико за те делатности
испуњава услове предвиђене законом.
О промени делатности Јавног комуналног предузећа ''Стандард'' Љубовија, као и о
обављању других делатности које служе обављању претежне делатности, одлучује
Надзорни одбор, уз сагласност оснивача, у складу са законом.
Услови за обављање делатности као делатности од општег интереса
Члан 14.
Јавно комунално предузеће ''Стандард'' Љубовија може да отпочне обављање
делатности кад надлежни државни орган утврди да су испуњени услови за обављање те
делатности у погледу:

1) техничке опремљености;
2) кадровске оспособљености;
3) безбедности и здравља на раду;
4) заштите и унапређења животне средине и
5) других услова прописаних законом.

Оснивање зависних друштава
Члан 15.
Јавно комунално предузеће ''Стандард'' Љубовија може да оснује зависно друштво
капитала за обављање делатности из члана 14. ове Одлуке, у складу са Законом о
привредним друштвима.
Јавно комунално предузеће ''Стандард'' Љубовија према зависном друштву
капитала из става 1. овог члана, има права, обавезе и одговорности које има општина
Љубовија, као оснивач према Јавно комунално предузеће ''Стандард'' Љубовија
На одлуку из става 1. овог члана сагласност даје Скупштина општине.

V. ИМОВИНА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
Основни капитал
Члан 16.
Основни капитал Јавног комуналног предузећа ''Стандард'' Љубовија износи
296.703.000,52 динара (две стотине деведсетшест милиона седам стотина три хиљаде
динара и педестдве паре) што је изражена књиговоствена вредностна дан 31.12.2012.
године.
Имовина јавног предузећа
Члан 17.
Имовину Јавног комуналног предузећа ''Стандард'' Љубовија чине право својине на
покретним и непокретним стварима, новчаним средствима и хартијама од вредности и

друга имовинска права која су пренета у својину Јавног комуналног предузећа ''Стандард'',
укључујући и право коришћења на стварима у јавној својини општине Љубовија
Јавно комунално предузеће ''Стандард'' Љубовија може користити средства у јавној
и другим облицима својине, у складу са законом, одлуком оснивача и посебним уговором
којим се регулишу међусобни односи, права и обавезе Јавног предузећа '' Стандард'' са
једне и општине, као оснивача, са друге стране.
Члан 18.
Средства у јавној својини могу се улагати у капитал Јавног комуналног предузећа
''Стандард' , у складу са законом и актима Скупштине општине Љубовија.
По основу улагања средстава из става 1. овог члана општина стиче уделе у Јавном
предузећу '' Стандард'', као и права по основу тих удела.
Капитал у Јавном комуналном предузећу '' Стандард'' подељен на уделе уписује се
у регистар.
Повећање и смањење оснивачког капитала
Члан 19.
О повећању или смањењу основног капитала Јавног предузећа ''Стандард“ одлучује
Скупштина општине Љубовија као оснивач у складу са законом.

Средства јавног предузећа
Члан 20.
Јавно комунално предузеће ''Стандард'' Љубовија у обављању својих делатности,
стиче и прибавља средства из следећих извора:
o
o
o
o
o

продајом производа и услуга,
из кредита,
из донација и поклона,
из буџета оснивача и буџета Републике Србије, буџета аутономне покрајине
и
из осталих извора, у складу са законом.

Расподела добити
Члан 21.
Добит Јавног комуналног предузећа '' Стандард'', утврђена у складу са законом,
може се расподелити за повећање основног капитала, резерве или за друге намене, у
складу са законом, актима оснивача и овом одлуком.
Начела за одређивање цене услуга
Члан 22.
Елементи за образовање цена производа и услуга Јавног комуналног предузећа
''Стандард'' уређују се посебном одлуком, коју доноси Надзорни одбор, по уз сагласност
оснивача, у складу са законом.
Висина накнаде за испоруку воде формира се у складу са начелима прописаним
законом којим је уређена комунална делатност, и то:
1.
2.
3.
4.
5.

начелом „потрошач плаћа“;
начелом „загађивач плаћа“;
начелом довољности цене да покрије пословне расходе;
начелом усаглашености цена комуналних услуга са начелом приступачности;
начелом непостојања разлике у ценама између различитих категорија потрошача,
сем ако се разлика заснива на различитим трошковима обезбеђивања комуналне
услуге.
Цене производа и услуга предузећа
Члан 23.
Елементи за одређивање цена комуналних услуга су :
1) пословни расходи исказани у пословним књигама и финансијским извештајима;

2) расходи за изградњу и реконструкцију објеката комуналне инфраструктуре и
набавку опреме, према усвојеним програмима и плановима вршиоца комуналне
делатности на које је јединица локалне самоуправе дала сагласност;
3) добит вршиоца комуналне делатности.
Средства која су намењена за финансирање обнове и изградње објеката комуналне
инфраструктуре исказују се посебно и могу се употребити само за те намене.

Усвајање захтева за измену цена
Члан 24.
Јавно комунално предузеће ''Стандард'' Љубовија је обавезно да захтев за измену
цена производа и услуга укључи у свој годишњи програм пословања, у складу са чланом
27. ове Одлуке.
Када се значајније промене вредности елемената, који су укључени у методологију
за обрачунавање цена, Јавно комунално предузеће ''Стандард'' Љубовија може да током
пословне године да поднесе оснивачу детаљно образложен захтев за одобрење измене
цена комуналних услуга, заједно са изменама годишњег програма пословања.
Измене годишњег програма пословања са предлогом за измену цена се достављају
се Скупштини општине.
Унапређење рада и развоја предузећа
Члан 25.
Унапређење рада и развоја Јавног комуналног предузећа '' Стандард'' заснива се на
дугорочном и средњорочном плану рада и развоја.
Плановима и програмом рада из става 1. ове Одлуке, утврђују се пословна
политика и развој Јавног комуналног предузећа '' Стандард'', одређују се непосредни
задаци и утврђују средства и мере за њихово извршавање.
Планови и програми рада Јавног комуналног предузећа ''Стандард'' морају се
заснивати на законима којима се уређују одређени односи у делатностима којима се бави ,
Јавно комунално предузеће ''Стандард'' Љубовија Стратегији управљања водом и
Водопривредном основом Републике Србије.
Планови и програми
Члан 26.
Планови и програми Јавног комуналног предузећа ''Стандард'' Љубовија су:
– план и програм развоја Јавног предузећа,
– финансијски планови и
– други планови и програми,

Планови и програми Јавног комуналног предузећа ''Стандард'' Љубовија достављају
се Скупштини општине најкасније до 1. децембра текуће године за наредну годину.
Планови и програми се сматрају донетим када на њих сагласност да Скупштина
општине.

VI. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА И ОСНИВАЧА

Права оснивача
Члан 27.
По основу учешћа у основном капиталу Јавног коминалног предузећа '' Стандард“,
општина Љубовија као оснивач има следећа права:
- право управљања Јавним комуналним предузећем ''Стандард'' Љубовија на начин
утврђен Статутом Јавног предузећа;
- право на учешће у расподели добити Јавног комуналног предузећа;
- право да буду информисани о пословању Јавног комуналног предузећа;
- право да учествују у расподели ликвидационе или стечајне масе, након престанка
Јавног предузећа стечајем или ликвидацијом, а по измирењу обавеза и
- друга права у складу са законом.
Обезбеђење општег интереса
Члан 28.
Ради обезбеђења општег интереса у делатности за коју је Јавно комунално
предузеће ''Стандард'' Љубовија основано, Скупштина општине Љубовија даје сагласност
на:
- Статут Јавног комуналног предузећа ''Стандард'' Љубовија;
- давање гаранција, авала, јемства, залога и других средстава обезбеђења за послове
који нису из оквира делатности од општег интереса;
- располагање (прибављање и отуђење) средствима у јавној својини која су пренета
у својину Јавног комуналног предузећа '' Стандард'', веће вредности, која је у непосредној
функији обављања делатности од општег интереса
- улагања капитала;
- статусне промене;
- акт о процени вредности капитала и исказивању тог капитала у акцијама, као и на
програм и одлуку о својинској трансформацији и
- друге одлуке којима се уређује обављање делатности од општег интереса у складу
са законом и овим уговором.

Члан 29.
Општинско веће општине Љубовија даје сагласност на:
1. Акт о унутрашњој организацији и систематизацији радних места.
2. Претходну сагласност на повећање броја запослених.

Континуирано и квалитетно пружање услуга
Члан 30.
Јавно комунално предузеће ''Стандард'' Љубовија је дужно да делатност од општег
интереса за коју је основано обавља на начин којим се обезбеђује стално, континуирано и
квалитетно пружање услуга крајњим корисницима.
Несметано функционисање постројења и опреме
Члан 31.
Јавно комунално предузеће ''Стандард'' Љубовија је дужно да предузима мере и
активности за редовно одржавање и несметано функционисање постројења и других
објеката неопходних за обављање своје делатности, у складу са законима и другим
прописима којима се уређују услови обављања делатности од општег интереса због које је
основано.
Поремећај у пословању
Члан 32.
У случају поремећаја у пословању Јавног комуналног предузећа „Стандард'',
Љубовија ,Скупштина општине предузеће мере којима ће обезбедити услове за несметан
рад и пословање предузећа у обављању делатности од општег интереса, у складу са
законом, а нарочито:
- разрешење Надзорног одбора и директора,
- ограничење права огранка Јавног предузећа да иступа у правном промету са
трећим лицима,
- ограничење у погледу права располагања појединим срдствима у јавној својини,
- друге мере одређене законом којим се уређују услови и начин обављања
делатности од општег интереса и овом Одлуком.
Члан 33.
У случају поремећаја у пословању Јавног комуналног предузећа „Стандард'',
Општинско веће Општине Љубовија предузеће мере којима ће обезбедити услове за

несметан рад и пословање предузећа у обављању делатности од општег интереса, у складу
са законом, а нарочито:
- промену унутрашње организације Јавног предузећа.

VII. ПОСЛОВАЊЕ, УТВРЂИВАЊЕ И РАСПОРЕЂИВАЊЕ ДОБИТИ

Пословање под тржишним условима
Члан 34.
Јавно комунално предузеће ''Стандард'' Љубовија послује по тржишним условима,
у складу са законом.
Пружање услуга корисницима са територије других општина
Члан 35.
У обављању своје претежне делатности, Јавно комунално предузеће ''Стандард''
Љубовија своје производе и услуге може испоручивати, односно пружати и корисницима
са територије других општина и градова, под условом да се ни на који начин не угрожава
стално, континуирано и квалитетно снабдевање крајњих корисника са територије општине
Љубовија.
Испоруку производа и пружање услуга из става 1. овог члана Јавно комунално
предузеће ''Стандард'' Љубовија обавља у складу са посебно закљученим уговорима.
Расподела добити
Члан 36.
Добит Јавног комуналног предузећа '' Стандард'', утврђена у складу са законом,
може се расподелити за повећање основног капитала, резерве или за друге намене, у
складу са законом и посебном одлуком Скупштине општине/града.
Пословни резултат Јавног комуналног предузећа ''Стандард'' утврђује се у
временским периодима, на начин и по поступку утврђеним законом.
Одлуку о распоређивању добити доноси Надзорни одбор, уз сагласност Скупштине
општине Љубовија.

VIII. ОРГАНИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
Органи јавног предузећа
Члан 37.
Управљање у Јавном комуналном предузећу ''Стандард'' је организовано као
једнодомно.
Органи предузећа су:
1) Надзорни одбор
2) директор
1) Надзорни одбор
Састав Надзорног одбора
Члан 38.
Надзорни одбор има председника и два члана које именује Скупштина општине, на
период од четири године, под условима, на начин и по поступку утврђеним законом.
Један члан Надзорног одбора именује се из реда запослених, на начин и по постпку
који је утврђен Статутом Јавног комуналног предузећља ''Стандард'' Љубовија
Услови за чланове Надзорног одбора
Члан 39.
За председника и чланове Надзорног одбора именује се лице које испуњава следеће
услове:
- да је пунолетно и пословно способно;
- да има стечено високо образовање трећег или другог степена, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири године;
- да је стручњак у једној или више области из које је делатност од општег интереса
за чије обављање је оснивано јавно предузеће;
- најмање три године искуства на руководећем положају;

- да поседује стручност из области финансија, права или корпоративних
управљања;
- да није осуђивано на условну или безусловну казну за криминална дела против
привреде, правног саобраћаја или службене дужности, као и да му није изречена мера
безбедности забране обављања претежне делатности јавног предузећа.
Мандат чланова Надзорног одбора
Члан 40.
Мандат председнику и члановима Надзорног одбора престаје истеком периода на
који су именовани, оставком или разрешењем.
Председник и чланови Надзорног одбора разрешавају се пре истека периода на који
су именовани, уколико:
- надзорни одбор не достави оснивачу на сагласност годишњи програм пословања,
- оснивач не прихвати финансијски извештај јавног предузећа,
- пропусте да предузму неопходне мере пред надлежним органима у случају
постојања сумње да одговорно лице јавног предузећа делује на штету јавног предузећша
кршењем директорских дужности, несавесним понашањем и на други начин.
Председник и чланови Надзорног одбора могу се разрешити пре истека периода на
који су именовани, уколико предузеће не испуни годишњи програм пословања или не
оствари кључне показатеље учинка.
Председник и чланови Надзорног одбора којима је престао мандат, дужни су да
врше своје дужности до именовања новог Надзорног одбора, односно именовање новог
председника или члана Надзорног одбора.
Надлежност Надзорног одбора
Члан 41.
Надзорни одбор:
1) утврђује пословну стратегију и пословне циљеве предузећа и стара се о њиховој
реализацији;
2) усваја извештај о степену реализације програма пословања;
3) доноси годишњи програм пословања, уз сагласност оснивача;
4) надзире рад дирекитора:
5) врши унутрашњи надзор над пословањем предузећа;
6) успоставља, одобрава и прати рачуноводство, унутрашњу контролу, финансијске
извештаје и политику управљања ризицима;
7) утврђује финансијске извештаје предузећа и доставља их оснивачу ради давања
сагласности;
8) доноси статут уз сагласност оснивача,

9) одлучује о статусним променама и оснивању других правних субјеката, уз
сагласност оснивача;
10) доноси одлуку о расподели добити, односно начину покрића губитка уз
сагласност оснивача;
11) даје сагласност директору за предузимање послова или радњи у складу са
законом, статутом и одлуком оснивача;
12) закључује уговоре о раду на одређено време са директором предузећа.
13) врши друге послове у складу са овим законом, статутом и прописима којима се
утврђује правни положај привредних друштава.
Надзорни одбор не може пренети право одлучивања о питањима из своје
надлежности на директора или друго лице у предузећу.
Накнада за рад
Члан 42.
Председник и чланови Надзорног одбора имају право на одговарајућу накнаду за
рад у Надзорном одбору.
Висину накнаде из става 1. овог члана утврђује оснивач на основу извештаја о
степену реализације програма пословања Јавног комуналног предузећа ''Стандард''
Љубовија
2) Директор
Члан 43.
Директора предузећа именује Скупштина општине на период од четири године, а
на основу спроведеног јавног конкурса.
На услове за именовање директора предузећа, сходно се примењују одредбе Закона
о раду (''Службени гласник РС'', број 24/05, 61/05 и 64/09).
Директор Јавног комуналног предузећа ''Стандард'' Љубовијазаснива радни однос
на одређено време.
Надлежности директора
Члан 44.
Директор Јавног комуналног предузећа ''Стандард'' Љубовија:
1) представља и заступа предузећа;
2) организује и руководи процесом рада;
3) води пословање предузећа;

4) одговара за законитост рада предузећа;
5) предлаже годишњи програм пословања и предузима мере за његово спровођење;
6) предлаже финансијске извештаје;
7) извршава одлуке надзорног одбора;
8) врши друге послове утврђене законом и статутом предузећа.

Зарада директора
Члан 45.
Директор има право на зараду, а може имати право на стимулацију у случају кад
предузеће послује са позитивним пословним резултатима.
Одлуку о исплати стимулације доноси Скупштина општине.
Мандат директора
Члан 46.
Мандат директора престаје истеком периода на који је именован, оставком или
разрешењем.
Разрешење директора
Члан 47.
Предлог за разрешење може поднети Надзорни одбор предузећа.
Предлог за разрешење мора бити образложен са прецизно наведеним разлозима
због којих се предлаже разрешење.
Члан 48.
Скупштина општине може разрешити директора под условима предвиђеним
законом.

Суспензија директора
Члан 49.
Уколико против директора ступи на снагу оптужница за кривична дела против
привреде, правног саобраћаја или службене дужности, Скупштина општине/града доноси
решење о суспензији.
Суспензија траје док се поступак правоснажно не оконча.
Вршилац дужности директора
Члан 50.
Скупштина општине именује вршиоца дужности директора у следећим
случајевима:
1) уколико директору престане мандат због истека периода на који је именован,
због подношења оставке или у случају разрешења пре истека мандата;
2) уколико буде донето решење о суспензији директора;
3) у случају смрти или губитка пословне способности директора.
Вршилац дужности може бити именован на период који није дужи од шест месеци.
У нарочито оправданим случајевима Скупштина општине може донети одлуку о
именовању вршиоца дужности директора на још један период од шест месеци.
IХ ПОРЕМЕЋАЈИ У РАДУ УСЛЕД ВИШЕ СИЛЕ
Поремећаји у пословању
Члан 51.
У случају поремећаја у пословању Јавног комуналног предузећа ''Стандард'' Љубовија
Скупштина општине може предузети мере прописане законом, ради обезбеђења услова за
несметано функционисање Јавног комуналног предузећа ''Стандард'' Љубовија и
обављање делатности од општег интереса, а нарочито:





промену унутрашње организације Јавног предузећа;
разрешење Надзорног одбора и директора и именовање привременог органа Јавног
предузећа;
ограничење права појединих делова Јавног предузећа да иступају у правном
промету са трећим лицима;
ограничење у погледу права располагања појединим средствима у јавној својини.

Остваривање права на штрајк
Члан 52.
Штрајк је прекид рада који запослени организују ради заштите својих
професионалних и екомских интереса по основу рада.
У Јавном комуналном предузећу '' Стандард' право на штрајк запослени остварују у
складу са законом, колективним уговором и посебним актом оснивача.
У случају штрајка радника Јавног комуналног предузећа ''Стандард'' Љубовија мора
се обезбедити минимум процеса рада у обављању делатности од општег интереса.
Минимум процеса рада посебном одлуком утврђује Скупштина општине/града, у
складу са законом.
Унутрашња организација
Члан 53.
Статутом, општим актима и другим актима Јавног комуналног предузећа
''Стандард'' Љубовија ближе се уређују унутрашња организација Јавног предузећа,
делокруг органа и друга питања од значаја за рад и пословање Јавног предузећа, у складу
са законом и овим уговором.

Радни односи
Члан 54.
Права, обавезе и одговорности запослених из радног односа уређују се
колективним уговором Јавног комуналног предузећа ''Стандард'' Љубовија' у складу са
законом и актима оснивача.
Колективни уговор Јавног комуналног предузећа ''Стандард'' Љубовија мора бити
сагласан са законом, општим и посебним колективним уговором.
Безбедност и здравље запослених на раду
Члан 55.
Права, обавезе и одговорности у вези са безбедношћу и здрављем на раду остварују
се у складу са законом и прописима донетим на основу закона, а ближе се уређују
колективним уговором, општим актима Јавног комуналног предузећа ''Стандард''
Љубовија или уговором о раду.

Заштита животне средине
Члан 56.
Јавно комунално предузеће ''Стандард'' Љубовија је дужно да у обављању своје
делатности обезбеђује потребне услове за заштиту и унапређење животне средине и да
спречава узроке и отклања штетне последице које угрожавају природне и радом створене
вредности човекове средине.
Статутом Јавног комуналног предузећа ''Стандард'' Љубовијадетаљније се утврђују
активности предузећа ради заштите животне средине, сагласно закону и прописима
оснивача који регулишу област заштите животне средине.

Јавност рада предузећа
Члан 57.
Рад Јавног комуналног предузећа ''Стандард'' Љубовија је јаван.
За јавност рада Јавног комуналног предузећа ''Стандард'' Љубовија одговоран је
директор.

Доступност информација
Члан 58.
Доступност информација од јавног значаја Јавно комунално предузеће ''Стандард''
врши у складу са одредбама закона који регулише област слободног приступа
информацијама од јавног значаја.
Пословна тајна
Члан 59.
Пословном тајном сматрају се исправе и подаци утврђени одлуком директора или
Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа ''Стандард'' Љубовија чије би
саопштавање неовлашћеном лицу било противно пословању Јавног предузећа и штетило
би његовом пословном угледу и интересима.

X. СТАТУТ И ДРУГИ ОПШТИ АКТИ
Општи акти
Члан 60.
Општи акти Јавног комуналног предузећа ''Стандард'' Љубовија су Статут и други
општи акти утврђена законом.
Статут је основни општи акт Јавног комуналног предузећа ''Стандард'' Љубовија''.
Други општи акти Јавног предузећа морају бити у сагласности са Статутом Јавног
комуналног предузећа ''Стандард'' Љубовија.
Појединични акти које доносе органи и овлашћени појединци у Јавном предузећу,
морају бити у складу са општим актима Јавног комуналног предузећа ''Стандард''
Љубовија.

XI. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 61.
Јавно комунално предузеће ''Стандард'' Љубовија је дужно да Статут усагласи са
овом Одлуком у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове одлуке.
Остале опште акте, надлежни органи Јавног комуналног предузећа ''Стандард''
Љубовија, су дужни да ускладе у року од 30 дана од дана ступања на снагу Статута Јавног
комуналног предузећа ''Стандард'' Љубовија.
Члан 62.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Решење о оснивању Комунално
стамбеног предузећа ''Стандард'' Љубовија , број :01 – 06 -7395 од 28.12.1972. године као и
сви остали акти донета после Решења о оснивању Комунално стамбеног предузећа
''Стандард'' Љубовија , број :01 – 06 -7395 од 28.12.1972. године а којима се регулишу
питања промене и усклађивања основичког акта јавног комуналног предузећа “Стандард “
Љубовија, односно друге стаусне промене.

Члан 63.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
општине Љубовија“ .
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА
Број: 06- 72 /2013-03
25.02.2013. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Марковић

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Одлуке о промени оснивачког акта ЈКП „Стандард“, Љубовија
Правни основ за доношење ових одлука садржан је у одредбама члана 65. став 1.
новодонетог Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 119/2012), у
којима је прописано да ће оснивачи јавних предузећа ускладити оснивачка акта јавних
предузећа са одредбама тог Закона у року од два месеца од дана његовог ступања на
снагу. Закон је ступио на снагу 25. децембра 2012. године, што значи да рок за
усклађивање оснивачких аката јавних предузећа истиче 25. фебруара 2013. године.
Највеће измене у односу на претходни Закон о јавним предузећима и обављању
делатности од општег интереса, односе се на органе јавних предузећа. Нови Закон о
јавним предузећима укинуо је управне одборе као органе јавних предузећа, а њихову
надлежност пренео је у надлежност надзорних одбора. Законом су прописани услови које
лице мора испуњавати, да би могло бити именовано у надзорни одбор јавног предузећа и
исти услови су садржани и у предложеној одлуци.
Директор, као орган јавног предузећа, именује се искључиво на основу јавног
конкурса. Законом је детаљно прописан поступак спровођења јавног конкурса, односно
поступак именовања директора који спроводи Комисија за именовање, образована од
стране Скупштине општине, а ближи услови конкурса и именовања директора прописаће
се Статутом.
Одредбе Закона које се тичу имовине јавних предузећа, права располагања на
средствима у својини јавних предузећа односно коришћења средстава у јавној својини
оснивача, усклађене су са Законом о јавној својини („Службени гласник РС“, број 72/2011)
и предложеном Одлуком прописани су услови, начин располагања и ограничења у
располагању, односно коришћењу имовине у складу са тим прописима.
Остале одредбе новог Закона о јавним предузећима углавном су преузете из
претходног, Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса
(пословање и расподела добити, доношење програма пословања, овлашћење оснивача у
случају поремећаја у пословању, обезбеђивање заштите општег интереса и друго), и унете
су у предложене Одлуке.
Законом је предвиђено да се у јавном предузећу које обавља делатност од јавног
интереса уведу механизми контроле кроз обавезу постојања Комисије за ревизију, која
прописује процедуре и контролише начин финансијског руковођења предузећем. Новина
је стварање услова за јавност рада предузећа, увођењем обавезе јавног објављивања
Програма пословања предузећа, као и кварталних извештаја о испуњавању програма
пословања. На овај начин ће јавност имати пуну и правовремену информацију о
резултатима пословања јавног предузећа. Истовремено, јавност у раду обезбеђује се кроз
редовно извештавање јавности о Програму рада предузећа и реализацији програма и на
исти сагласност даје оснивач.
У прелазним одредбама предложених одлука прописано је да постојећи управни
одбори јавних предузећа настављају да обављају послове надзорних одбора прописане
Законом, до именовања надзорних одбора по том Закону, као што је то прописано
одредбама члана 66. став 2. Закона о јавним предузећима. Такође, прописана је обавеза
јавних предузећа да ускладе своје Статуте и друге опште акте са Законом о јавним

предузећима и усклађеним оснивачким актима у поку од 30 дана од дана њиховог
усклађивања са тим Законом, како је то прописано чланом 65. став 2. Закона.
У складу са чланом 66. став 4. Закона о јавним предузећима, у прелазним
одредбама предложених одлука прописано је да ће се конкурси за директора у јавним
предузећима расписати најкасније до 30.06.2013. године.
Општинско веће општине Љубовија је разматрало наведени предлог и предлаже
Скупштини општине Љубовија да исти размотри и усвоји као у материјалу.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

На основу члана 27. и 46. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број:
72/09, 81/09-испр, 64/10-УС и 24/11) и члана 41. Статута општине Љубовија („Службени
лист општине Љубовија“, број: 6/2008), Скупштина општине Љубовија, по претходно
прибављеном мишљењу Комисије за планове, на седници одржаној дана 25.02.2013
године, донела је
О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ
МИНИХИДРОЕЛЕКТРАНЕ „ТАРТИЋИ“, НА СОКОЛСКОЈ РЕЦИ И
ЗАКУЋАНСКОМ ПОТОКУ,ЗАКУЋАНИ,ОПШТИНА ЉУБОВИЈА
Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне регулације за изградњу минихидроелектране
„Закућани“, на Соколској реци и Закућанском потоку, Закућани, општина Љубовија (у
даљем тексту: План детаљне регулације) .
Члан 2.
Оквирни простор Плана детаљне регулације обухвата следеће катастарске парцеле
бр: 307,2649 (Соколска река), 2640 (пут), 316, 2615/1, 2615/2, 453, 454, 461, 462, 335/1, 335,
366, 367, 368, 369, 372, 385, 386, 382, 375, 379, 389/1, 389/3, 394, 392/1, 392/2, све у К.О.
Грачаница.
Наведени обухват простора је прелиминарни и биће прецизиран у поступку израде
Плана детаљне регулације за изградњу минихидроелекртане „Закућани“, на Соколској
реци и Закућанском потоку, Закућани, општина Љубовија.
Члан 3.
План детаљне регулације садржи: границе Плана и обухват грађевинског подручја,
поделу простора на посебне целине и зоне; детаљну намену површина; попис парцела и
опис локација за објекте; капацитете за саобраћајну, енергетску, комуналну и другу
инфраструктуру; мере заштите културно – историјских споменика и заштићених
природних целина и друге елементе значајне за спровођење Плана детаљне регулације.
Члан 4.
Рок за израду Плана детаљне регулације је 6 месеца од дана доношења одлуке.

Члан 5.
Средства за израду Плана детаљне регулације обезбеђујe инвеститор „ЦУЛЕ
АУТО.“ д.о.о. Сремска Каменица.
Члан 6.
Саставни део ове Одлуке је и Одлука да се израђује стратешка процена утицаја на
животну средину за План детаљне регулације за изградњу минихидроелектране „Тартићи“
на Соколској реци и Закућанском потоку, Закућани, општина Љубовија.
Члан 7.
У циљу израде Плана надлежни органи, односно организације су у обавези да
уступају постојеће копије топографског и катастарског плана, односно дигиталне записе,
катастар подземних инсталација, као и дигиталне ортофото снимке без накнaде, а у складу
са чланом 40. Закона.
Члан 8.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
општине Љубовија“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ЉУБОВИЈА
Број: 06- 73 /2013-03
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Предраг Марковић

Образложење
Правни основ за доношење ове Одлуке налази се у Закону о планирању и
изградњи („Службени гласник РС “ број: 72/09, 81/09 – испр. 64/10 –УС и 24/11).
Чланом 46. истог Закона прописано је да Одлуку о изради планског докуманта
доноси орган надлежан за његово доношење, тј. Скупштина општине, а по
претходно прибављеном мишљењу органа надлежном за стручну контролу,
односно Комисије за планове Скупштине општине. Одлука о изради планског
документа садржи назив документа, оквирне границе обухвата планског документа,
садржину плана, рок израде, начин финансирања, обавезу израде или
неприступања изради стратешке процене утицаја на животну средину.
Чланом 27. и 28. истог Закона такође је прописано да се План детаљне
регулације доноси за делове насељеног места, уређење неформалних насеља, зоне
урбане обнове, инфраструктурне коридоре и објекте и подручја за које је обавеза
његове израде одређена претходно донетим планским документом, као и које
обавезне елементе План детаљне регулације нарочито садржи.
Плански основ за израду Плана детаљне регулације налази се у просторном
плану општине Љубовија („Службени лист општине Љубовија“, број: 4/2012).
Изради Плана приступило се на основу захтева инвеститора „ЦУЛЕ АУТО“
д.о.о. Сремска Митровица за изградњу минихидроелектране „Тартићи“ на
Соколској реци и Закућанском потоку, Закућани општина Љубовија који и
финансира израду овог планског документа.
Простор који је предмет разраде овог Плана налази се у неизграђеном
подручју, и појасу речног корита Соколске реке и Закућанског потока. Израдом
овог Плана обезбеђује се рационално коришћење обновљивих извора енергије,
дефинисање смерница и услова за развој мреже инфраструктуре, а посебно
електро-енерегетског потенцијала, стварање услова за реализацију улагања у
привредни развој, као и уређење и очување природног водотока Соколске реке и
животне средине.
Пре доношења одлуке о изради овог планског документа прибављено је и
мишљење Комисије за планове Скупштине општине Љубовија на седници
одржаној дана 29.01.2013 године.
Општинско веће општине Љубовија на седници одржаној дана ______ 2013
године, разматрало је нацрт Одлуке и предлаже Скупштини општине Љубовија да
исту усвоји,као у материјалу.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

На основу члана 9. став 2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину
(„Службени гласник РС“, број 135/04 и 88/10) и члана 41. Статута општине Љубовија
(„Службени лист општине Љубовија“, број: 6/2008), Скупштина општине Љубовија на
седници одржаној 25.02.2013. године, донела је
О Д Л У К У

ДА СЕ ИЗРАЂУЈЕ СТРАТЕШКА ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
ЗА ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ МИНИХИДРОЕЛЕКТРАНЕ
„ТАРТИЋИ“, НА СОКОЛСКОЈ РЕЦИ И ЗАКУЋАНСКОМ ПОТОКУ,ЗАКУЋАНИ ,
ОПШТИНА ЉУБОВИЈА
Члан 1.
Доноси се Одлука да се израђује Стратешка процена утицаја на животну средину (у
даљем тексту: Стратешка процена) за План детаљне регулације за изградњу
минихидроелектране „Тартићи“, на Соколској реци, Закућанском потоку , Закућани,
општина Љубовија, у складу са Законом о стратешкој процени утицаја на животну
средину („Службени гласник РС“, број 135/04 и 88/10), а на основу претходно
прибављеног мишљења еколошке инспекције Општинске управе општине Љубовија, број:
06-49/13-04 од 06.02.2013 године.
Стратешка процена је саставни део Плана детаљне регулације за изградњу
минихидроелектране „Тартићи“, на Соколској реци, Закућанском потоку, Закућани,
општина Љубовија.
Члан 2.
Стратешка процена утицаја на животну средину дефинисаће и процениће утицај
Плана, односно услове очувања и мере заштите животне средине.
Члан 3.
Извештај о Стратешкој процени биће сачињен у складу са члановима 12. – 17.
Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, број
135/04 и 88/10).
Извештај о Стратешкој процени обухватиће све делове и фазе Плана детаљне
регулације за изградњу минихидроелектране „Тартићи“, на Соколској реци, Закућанском
потоку, Закућани, општина Љубовија.
Члан 4.
Носилац израде Извештаја о стратешкој процени је ЈП „Урбоплан“ Лозница које ће
за потребе израде истог ангажовати потребни стручни кадар и прибавити сва потребна
мишљења заинтересованих органа и организација.

Члан 5.
Рок за израду Извештаја је 3 месеца од дана доношења Одлуке.
Члан 6.
Извештај о Стратешкој процени доставља се органу надлежном за заштиту
животне средине, заинтересованим органима и организацијама ради давања мишљења,
који су дужни да у року од 30 дана од дана пријема истог доставе своје мишљење.
Члан 7.
Пре упућивања захтева за добијање сагласности на Извештај о стратешкој процени,
обавезно се обезбеђује учешће јавности у разматрању Извештаја о Стратешкој процени
путем обавештавања јавности о начину и роковима увида у садржину Извештаја и
достављање мишљења, као и времену и месту одржавања јавне расправе, у оквиру
излагања Плана на јавни увид и одржавања јавне расправе.
Члан 8.
О учешћу заинтересованих органа, организација и јавности израђује се извештај
који садржи сва мишљења истих о Стратешкој процени. Извештај се израђује у року од 30
дана од завршетка јавне расправе и садржи образложење са свим прихваћеним или
неприхваћеним мишљењима.
Члан 9.
Извештај о Стратешкој процени са извештајем о учешћу заинтересованих органа,
организација и јавности доставља се органу надлежном за послове заштите животне
средине на сагласност.
Члан 10.
Ова одлука је саставни део Одлуке о приступању изради Плана детаљне регулације
за изградњу минихидроелектране „Тартићи“, на Соколској реци, Закућанском потоку ,
Закућани, општина Љубовија.
Члан 11.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана, од дана објављивања у „Службеном листу
општине Љубовија“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ЉУБОВИЈА
Број: 06- 74 /2013-03

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Предраг Марковић

Образложење
Законом о стратешкој процени утицаја на животну средину („Сужбени гласник
РС“, број: 135/04 и 88/10) дефинисан је начин одлучивања о изради стратешке процене
утицаја. Чланом 5. истог Закона предвиђено је да се стратешка процена врши за планове и
програме, између осталог, и у области просторног и урбанистичког планирања, којима се
успоставља оквир за одобравање будућих развојних пројеката одређених прописима
којима се уређује процена утицаја на животну средину. Одлуку о изради стратешке
процене доноси орган надлежан за припрему Плана и Програма, по претходно
прибављеном мишљењу органа надлежног за послове заштите животне средине. У
припреми одлуке о изради стратешке процене орган надлежан за прирпрему плана дужан
је да, од органа надлежног за послове заштите животне средине и заинтересованих органа
и организација, затражи мишљење, у складу са чланом 9. и 11. Закона. Поступак
стратешке процене састоји се од одређених фаза:
1) Припремна фаза која обухвата: одлучивање о изради стратешке процене, избор
носиоца израде, Извештај о стратешкој процени и учешће заинтересованих органа и
организација;
2) Извештај о стратешкој процени;
3) Поступак одлучивања који обухвата учешће заинтересованих органа и
организација, учешће јавности, извештај о резултатима учешћа заинтересованих органа,
организација и јавности, оцену извештаја о стратешкој процени и сагласност на извештај о
стратешкој процени коју даје орган надлежан за заштиту животне средине. Извештај о
стратешкој процени сачиниће се у складу са чланом 12 –17. Закона о стратешкој процени
утицаја на животну средину. Овом Одлуком је дефинисан носилац израде Извештаја, рок
за његову израду као и за разматрање и давање мишљења на извештај од заинтересованих
органа и организација и учешће јавности путем јавног увида и одржавања јавне расправе у
одређеном року.
Пре доношења одлуке прибављено је мишљење еколошке инспекције Општинске
управе општине Љубовија, надлежне за послове заштите животне средине број: 06-49/1304 од 06.02.2013 године којом је дефинисана обавеза израде Стратешке процене.
Ова одлука је саставни део Одлуке о приступању изради Плана детаљне регулације
за изградњу минихидроелектране„Тартићи“, на Соколској реци, Закућанском потоку,
Закућани, општина Љубовија. Мере заштите животне средине које дефинише Стратешка
процена биће уграђене у предлог Одлуке о приступању изради Плана детаљне регулације
за изградњу минихидроелектране „Тартићи“, на Соколској реци, Закућанском потоку ,
Закућани, општина Љубовија.
Општинско веће општине Љубовија, разматрало је одлуку и предлаже Скупштини
општине да исту усвоји, као у материјалу.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
ЉУБОВИЈА

На основу члана 9. и члана 13. Закона о управљању отпадом („Службени гласник
Републике Србије“, број 36/09 и 88/2010), члана 32. Закона о локалној самоуправи
(«Службени гласник РС», број 129/07), члана 41. Статута општине Љубовија («Службени
лист општине Љубовија», број 6/2008) и члана 50. Пословника Скупштине општине
Љубовија («Службени лист општине Љубовија», број 6/2008), Скупштина општине
Љубовија на седници одржаној дана 25.02.2013. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ЛОКАЛНОГ ПЛАНА
УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ
Члан 1.
У Одлуци о приступању изради локалног плана управљања отпадом број 0662/2011-03 од 14.03.2011. године, члан 3. мења се и гласи:
„За потребе спровођења активности везаних за израду локалног плана управљања
отпадом образује се Радна група у саставу:
-

Мирослав Мићић, председник општине Љубовија

-

Митар Јовић, инспектор за заштиту животне средине

-

Мирјана Арсеновић, комунални инспектор

-

Петар Рађеновић, в.д. директора ЈКП „Стандард“ Љубовија

-

Светлана Шишић, директор ОШ „Петар Враголић“ Љубовија

-

Љиљана Богдановић, главна сестра у ДЗ „Љубовија“ са стационаром

-

Милорад Јовановић, секретар СШ „Вук Караџић“ Љубовија

-

Живорад Павловић, члан Општинског већа општине Љубовија и представник
привредника.

Задатак Радне групе је да на основу истраженог стања и прикупљених података о
постојећим количинама и врстама отпада који се сакупљају, начину сакупљања,
транспорта и одлагања отпада, развијености селекције и рециклаже отпада у општини,
дефинише циљеве локалног плана управљања отпадом и прецизира садржај тог Плана и
да у року од 12 месеци поднесе извештај Скупштине општине и предложи усвајање
Локалног плана управљања отпадом.
Радна група ће сагледати стање и у складу са потребама средине иницирати
разраду Локалног плана управљања отпадом.“
Члан 2.
Остале одредбе Одлуке о приступању изради локалног плана управљања отпадом
остају непромењене.

Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
општине Љубовија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА
Број: 06 – 75/2013-03
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Марковић

Образложење
Правни основ за доношење Одлуке је Закон у управљању отпадом, члан 9. и 13.
(„Службени гласник Републике Србије“, број 36/09 и 88/2010). Овим Законом прописано
је да се ради планирања управљања отпадом у Републици Србији доноси, између осталог
и локални план управљања отпадом. Локално план управљања отпадом доноси скупштина
јединице локалне самоуправе који дефинише циљеве управљања отпадом на својој
територији у складу са Стратегијом управљања отпадом. План управљања отпадом
доноси се за период од 10 година, а поново се разматра сваких пет година, по потреби
ревидира и доноси за наредних 10 година.
Скупштина општине Љубовија је на седници одржаној 14.03.2011. године донела
Одлуку о приступању изради локалног плана управљања отпадом, број 06-62/2011-03, која
је објављена у „Службеном листу општине Љубовија“, број 1/2011. Том одлуком
именована је Радна група за спровођење активности везаних за израду локалног плана
управљања отпадом, у саставу: Ненадовић Мирослав, Спасојевић Драган, Јовић Митар,
Арсеновић Мирјана и Цвијић Зоран. Обзиром да Локални план управљања отпадом није
припремљен нити усвојен од стране Скупштине општине, предлаже се измена напред
поменуте Одлуке, у делу који се односи на састав образоване Радне групе. Предлаже се да
чланови радне групе, поред комуналног инспектора и инспектора за заштиту животне
средине, буду и: садашњи председник општине Љубовија, садашњи в.д. директора ЈКП
„Стандард“ Љубовија, секретар СШ „Вук Караџић“ Љубовија - дипл. правник, директор
ОШ „Петар Враголић“ Љубовија који је учествовао и у изради ЛЕАП-а, као и представник
Дома Здравља „Љубовија“ и члан Општинског већа и представник привредника.
Општинско веће општине Љубовија је на седници одржаној дана 21.01.2013. године
утврдило предлог Одлуке о изменама Одлуке о приступању изради локалног плана
управљања отпадом и предлаже Скупштини општине да исти усвоји као у материјалу.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

На основу члана 41. став 1. тачка 22. и 27. Статута општине Љубовија («Службени
лист општине Љубовија», број 6/2008), Скупштина општине Љубовија на својој седници
одржаној дана 25.02.2013. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ
1.
Даје се сагласност на Извештај о раду Центра за социјални рад „Љубовија“
Љубовија и Установе за одрасле и старије при Центру за социјални рад за 2012. годину и
Програм рада Центра за социјални рад „Љубовија“ Љубовија и Установе за одрасле и
старије при Центру за социјални рад за 2013. годину.
2.
Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу
општине Љубовија“.
3.
Решење доставити: Центру за социјални рад „Љубовија“ Љубовија,
рачуноводству и архиви.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА
Број: 06 - 31/2013-03
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Марковић

На основу члана 17. Закона о библиотечко информационој делатности („Службени
гласник Републике Србије“, број 52/2011), члана 39. Закона о култури („Службени
гласник Републике Србије“, број 72/2009), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/07), члана 41. став 1. тачка
10. Статута општине Љубовија („Службени лист општине Љубовија“, број 6/2008) и члана
35. Статута Библиотеке „Милован Глишић“ Љубовија, број 15/2011, Скупштина општина
Љубовија, на седници одржаној 25.02.2013. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
БИБЛИОТЕКЕ „МИЛОВАН ГЛИШИЋ“ ЉУБОВИЈА
1.
Милојко Ивановић из Љубовије, разрешава се дужности вршиоца дужности
директора Библиотеке „Милован Глишић“ Љубовија.
2.
Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу
општине Љубовија“.
3.
Решење доставити: Милојку Ивановићу из Љубовије, Библиотеци „Милован
Глишић“ Љубовија и архиви.
Образложење
Законом је прописано да директора библиотеке именује и разрешава оснивач, на
предлог управног одбора, а на основу претходно спроведеног јавног конкурса, на 4
године, с могућношћу да поново буде именован. Милојко Ивановић, дипломирани
политиколог именован је за вршиоца дужности директора Библиотеке Милован Глишић“
Љубовија, на период од 6 месеци, Решењем Скупштине општине Љубовија број: 06-252
/2013-03 од 31.08.2012. године. Обзиром да 28.02.2013. године истиче мандат вршиоцу
дужности директора, Управни одбор Библиотеке спровео је јавни конкурс за избор
директора Библиотеке и предлог доставио Скупштини општине Љубовија. Комисија за
избор и именовања у чијој надлежности је припрема одлука о избору, именовању и
разрешењу из надлежности Скупштине општине, у складу са чланом 49. Статута општине
Љубовија, на седници одржаној дана 14.02.2013. године, припремила је образложени
предлог за разрешење вршиоца дужности директора Библиотеке „Милован Глишић“
Љубовија, Милојка Ивановића. и предложила Скупштини општине да исти усвоји као у
материјалу.
Обзиром да је Законом о библиотечко информационој делатности, Законом о
локалној самоуправи, Статутом општине Љубовија и Статутом Библиотеке прописано да
директора, односно вршиоца дужности директора именује и разрешава оснивач, имајућу
у виду напред наведено, Скупштина општине Љубовија је усвојила предлог и донела
решење као у диспозитиву.
Правна поука: Против овог решења може се покренути управни спор тужбом код
Управног суда Београд, у року од 30 дана од дана пријема решења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА
Број: 06 - 76 /2013-03
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Марковић

На основу члана 17. Закона о библиотечко информационој делатности („Службени
гласник Републике Србије“, број 52/2011), члана 35. Закона о култури („Службени
гласник Републике Србије“, број 72/2009), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/07), члана 41. став 1. тачка
10. Статута општине Љубовија („Службени лист општине Љубовија“, број 6/2008) и члана
35. Статута Библиотеке „Милован Глишић“ Љубовија, број 15/2011, Скупштина општина
Љубовија, на седници одржаној 25.02.2013. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА
БИБЛИОТЕКЕ „МИЛОВАН ГЛИШИЋ“ ЉУБОВИЈА
1.
Милојко Ивановић из Љубовије, именује се за директора Библиотеке
„Милован Глишић“ Љубовија, на мандатни период од 4 године.
2.
Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу
општине Љубовија“.
3.
и архиви.

Решење доставити: именованом, Библиотеци „Милован Глишић“ Љубовија

Образложење
Законом о библиотечко информационој делатности и Законом о култури прописано
је да директора библиотеке именује и разрешава оснивач, на предлог управног одбора, а
на основу претходно спроведеног јавног конкурса, на 4 године, с могућношћу да поново
буде именован. На именовање директора сагласност даје директор библиотеке која обавља
матичне функције за ту библиотеку. Милојко Ивановић, дипломирани политиколог
именован је за вршиоца дужности директора Библиотеке „Милован Глишић“ Љубовија, на
период од 6 месеци, Решењем Скупштине општине Љубовија број: 06-252/2013-03 од
31.08.2012. године. Обзиром да 28.02.2013. године истиче мандат вршиоцу дужности
директора, Управни одбор Библиотеке спровео је јавни конкурс за избор директора. На
конкурс се пријавио само један кандидат, Милојко Ивановић који испуњава прописане
услове и Управни одбор је доставио предлог за именовање директора Скупштини
општине Љубовија.
Комисија за избор и именовања, у складу са чланом 49. Статута општине Љубовија,
на седници одржаној 14.02.2013. године, припремила је Предлог Решења о именовању
директора Библиотеке „Милован Глишић“ Љубовија и предложила Скупштини општине
да исти усвоји као у материјалу.

Обзиром да је Законом о библиотечко информационој делатности, Законом о
локалној самоуправи, Статутом општине Љубовија и Статутом Библиотеке прописано да
директора именује и разрешава оснивач, имајућу у виду напред наведено, а на основу
Сагласности директора библиотеке која обавља матичне функције Библиотеке „Милован
Глишић“ Љубовија, Скупштина општине Љубовија је усвојила предлог и донела решење
као у диспозитиву.
Правна поука: Против овог решења може се покренути управни спор тужбом код
Управног суда Београд, у року од 30 дана од дана пријема решења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА
Број: 06 - 77 /2013-03
25.02.2013. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Марковић

На основу члана 42. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике
Србије“, број 119/12), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Србије“, број 129/07), члана 41. став 1. тачка 10. Статута општине
Љубовија („Службени лист општине Љубовија“, број 6/2008), Скупштина општина
Љубовија, на седници одржаној 25.02.2013. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ПРОДУЖЕЊУ МАНДАТА ВРШИОЦУ ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „СТАНДАРД“ ЉУБОВИЈА
1. Петру Рађеновићу, дипломираном машинском инжењеру из
Љубовије, именованом за вршиоца дужности директора Јавног комуналног
предузећа „Стандард“ Љубовија, Решењем Скупштине општине Љубовија, број:
06-254/2012-03 од 31.08.2012. године, продужава се мандат вршиоца дужности
директора до именовања директора по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже
за 6 месеци, почев од 01.03.2013. године.
2. Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном
листу општине Љубовија“.
3. Решење доставити: Петру Рађеновићу, ЈКП „Стандард“ Љубовија и
архиви.
Образложење
Петар Рађеновић, дипломирани машински инжењер из Љубовије, именован је за
вршиоца дужности директора ЈКП „Стандард“ Љубовија, Решењем Скупштине општине
Љубовија број: 06 - 254/2012-03 од 31.08.2012. године, на период од 6 месеци. Мандат му
истиче 28. фебруара 2013. године. У међувремену донет је нов Закон о јавним
предузећима, који је објављен je у „Службеном гласнику Републике Србије“, број:
119/2012 и ступио на снагу 25.12.2012. године. Новим Законом предвиђене су измене у
поступку избора директора јавних предузећа. Прописано је да се директори именују по
спроведеном јавном конкурсу, а да конкурс спроводи Комисија за именовање јединице
локалне самоуправе. Комисија има председника и 4 члана, с тим да један члана мора бити
именован на предлог Сталне конференције градова и општина, а један члан мора бити
члан надзорног одбора јавног предузећа. Како би се испоштовала процедура предвиђена
Законом о јавним предузећима, потребно је извршити усклађивање оснивачког акта јавног
предузећа и ускладити опште акте са овим законом и именовати, у складу с њим,
надзорни одбор. Из напред наведених разлога, Општинско веће општине Љубовија, на
седници одржаној 12.02.2013. године, усвојило је предлог да се Петру Рађеновићу
продужи мандат вршиоца дужности директора ЈКП „Стандард“ Љубовија, за 6 месеци,
почев од 01.03.2013. године и упутио га Скупштини општине Љубовија. Комисија за
избор и именовања, у чијој надлежности је припрема одлука о избору, именовању и
разрешењу из надлежности Скупштине општине у складу са чланом 49. Статута општине
Љубовија, на седници одржаној 14.02.2013. године, припремила је предлог Решења о

продужењу мандата вршиоца дужности директора ЈКП „Стандард“ Љубовија и
предложила Скупштини општине да исти усвоји као у материјалу.
Обзиром да је Законом о јавним предузећима, као и Законом о локалној самоуправи
и Статутом општине Љубовија прописано да директора, односно вршиоца дужности
директора именује и разрешава оснивач, а имајућу у виду напред наведено, Скупштина
општине Љубовија је усвојила предлог и донела решење као у диспозитиву.
Правна поука: Против овог решења може се покренути управни спор тужбом код
Управног суда Београд, у року од 30 дана од дана пријема решења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА
Број: 06 - 78/2013-03
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Марковић

На основу члана 12. и 14. Закона о локалним изборима („Службени гласник
Републике Србије“, број: 129/2007, 34/2010-УС, 54/2011), члана 32. став 1. тачка 9. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/07) и члана 41.
став 1. тачка 10. Статута општине Љубовија («Службени лист општине Љубовија», број
6/2008), Скупштина општине Љубовија, на седници одржаној дана 25.02.2013. године,
донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА
У СТАЛНОМ САСТАВУ
I)Разрешава се Изборна комисија општине Љубовија у сталном
саставу, именована Решењем Скупштине општине Љубовија, број: 06104/2008-03, 06-214/2009-03, 06-307/09-03, 06-172/2010-03, 06-91/2011-03 и
06-36/2012-03 и то:
1) Милан Тофиловић, дипл правник, председник Комисије, кога је
предложила Одборничка група нова Србија,
Зорица Ђоковић, дипл. правник, заменик председника Комисије, кога
је предложила Одборничка група Г-17 ПЛУС;
2) Љубица Николић, члан, кога је предложила Одборничка група ДС,
Андрија Крстић, заменик члана, кога је предложила Одборничка група
ДС;
3)
Милан М. Живковић, члан, кога је предложила
Одборничка група ДС – СПО,
Зорица Јаковљевић, заменик члана, кога је предложила Одборничка
група Нова Србија;
4)
Милорад Јовановић, члан, кога је предложила
Одборничка група ДСС,
Снежана Стаменковић, заменик члана, кога је предложила
Одборничка група ДСС;
5)
„Моја Љубовија“,

Војин Протић, члан, кога је предложила Одборничка група Покрет

Жељко Матић, заменик члана, кога је предложила Одборничка група
Покрет „Моја Љубовија“;
5) Жељко Бановић, члан, кога је предложила Одборничка група СРС,

Светлана Давидовић, заменик члана, кога је предложила Одборничка
група СРС;
7) Олга Васић, члан, кога је предложила Одборничка група СПС,
Бошко Пантић, заменик члана, кога је предложила Одборничка група
СПС;
8) Радмила Тријић, члан, кога је предложила Одборничка група СПС,
Жељко Михаиловић, заменик члана, кога је предложила Одборничка
група СПС;
9)

Раде Петровић, члан, кога је предложила Одборничка група СПС,
Цветко Васић, заменик члана, кога је предложила Одборничка група

СПС;
II) Разрешава се дужности секретар Изборне комисије општине
Љубовија Драган Павловић и заменик секретара Изборне комисије Стана
Васић.

III) Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у
„Службеном листу општине Љубовија“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА
Број: 06- 79 /2013-03
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Марковић

Образложење
Законом о локалним изборима („Службени гласник Републике Србије“, број:
129/2007, 34/2010-УС и 54/2011) прописано је да изборна комисија ради у сталном саставу
(именовани чланови) и у проширеном саставу (опуномоћени чланови). Изборну комисију
у сталном саставу чине председник и најмање шест чланова које именује скупштина
јединице локалне самоуправе, на предлог одборничких група, сразмерно броју одборника
у Скупштини општине, а у проширеном саставу и по један опуномоћени представник
подносилаца изборне листе који је предложио најмање две трећине кандидата од укупног
броја одборника који се бира. Изборна комисија има и секретара, кога именује Скупштина
општине који учествује у раду изборне комисије, без права одлучивања. Председник,
чланови и секретар изборне комисије имају заменике. Изборна комисија општине
Љубовија, у сталном саставу, има председника и 8 чланова који имају своје заменике и
именована је Решењем Скупштине општине Љубовија број: 06-104/2008-03, 06-214/200903, 06-307/09-03, 06-172/2010-03, 06-91/2011-03 и 06-36/2012-03, на мандатни период од 4
године. Обзиром да је председнику Изборне комисије општине Љубовија, члановима,
секретару и њиховим заменицима истекао мандат и да су одборничке групе доставиле
своје предлоге за нове чланове изборне комисије, Комисија за избор и именовања, која
припрема предлоге за избор, именовања и разрешења из надлежности Скупштине
општине, на седници одржаној дана 14.02.2013. године, припремила је Предлог решења о
разрешењу Изборне комисије општине Љубовија у сталном саставу и предлаже
Скупштини општине да исти усвоји као у материјалу.
КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊА
ПРЕДСЕДНИК
Пантелија Весић, с.р.

На основу члана 12. и 14. Закона о локалним изборима („Службени гласник
Републике Србије“, број: 129/2007, 34/2010-УС, 54/2011), члана 32. став 1. тачка 9. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/07) и члана 41.
став 1. тачка 10. Статута општине Љубовија («Службени лист општине Љубовија», број
6/2008), Скупштина општине Љубовија, на седници одржаној дана 25.02.2013. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА
У СТАЛНОМ САСТАВУ
I ) У стални састав изборне комисије општине Љубовија, именују се:
1) Олга Васић, дипл. правник, председник Изборне Комисије, кога је
предложила Одборничка група Ивица Дачић, Социјалистичка партија Србије (СПС) Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС) - Мирослав Мићић,
Јелена Петровић, дипл. правник, заменик председника, кога је предложила
Одборничка група Ивица Дачић, Социјалистичка партија Србије (СПС) -Партија
уједињених пензионера Србије (ПУПС)- Мирослав Мићић,
2) Бошко Пантић, члан, кога је предложила Одборничка група Ивица Дачић,
Социјалистичка партија Србије (СПС) - Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС)Мирослав Мићић,
Душко Јовановић, заменик члана, кога је предложила Одборничка група
Ивица Дачић, Социјалистичка партија Србије (СПС) - Партија уједињених пензионера
Србије (ПУПС) - Мирослав Мићић,
3) Раде Петровић, члан, кога је предложила Одборничка група Ивица Дачић,
Социјалистичка партија Србије (СПС) - Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС)
- Мирослав Мићић,
Драгивој Матић, заменик члана, кога је предложила Одборничка група
Ивица Дачић,Социјалистичка партија Србије (СПС) - Партија уједињених пензионера
Србије (ПУПС) - Мирослав Мићић,
4) Видоје Полић, члан, кога је предложила Одборничка група
Ивица Дачић, Социјалистичка партија Србије (СПС) - Партија уједињених
пензионера Србије (ПУПС) - Мирослав Мићић,
Светомир Савић, заменик члана, кога је предложила Одборничка група
Ивица Дачић, Социјалистичка партија Србије (СПС) - Партија уједињених пензионера
Србије (ПУПС) - Мирослав Мићић;

5) Верица Авдаловић, члан, кога је предложила Одборничка група
Демократска странка Србије - Војислав Коштуница,
Славиша Богдановић, заменик члана, кога је предложила Одборничка
група Демократска странка Србије - Војислав Коштуница,
6) Драган Игњатовић, члан, кога је предложила Одборничка група
Демократска странка Србије - Војислав Коштуница,
Владимир Васић, заменик члана, кога је предложила Одборничка група
Демократска странка Србије - Војислав Коштуница;
7) Милорад М. Грујић., члан, кога је предложила Одборничка група Српска
напредна странка „Покренимо Љубовију“ Томислав Николић - Српска напредна странка,
Даринка Петровић, заменик члана, кога је предложила Одборничка група
Српска напредна странка „Покренимо Љубовију“ Томислав Николић - Српска напредна
странка;
8) Љубица Николић, члан, кога је предложила Одборничка група Демократска
странка – Борис Тадић,
Андрија Крстић, заменик члана, кога је предложила Одборничка група
Демократска странка – Борис Тадић,
9) Марко Ђукић, члан, кога је предложила Одборничка група Уједињени
региони Србије – Видоје Јевремовић,
Мирослав Радовановић, заменик члана, кога је предложила Одборничка
група Уједињени региони Србије – Видоје Јевремовић,
II) За секретара Изборне комисије општине Љубовија именује се Стана Васић,
дипл. правник, а за заменика секретара Дарко Митровић, дипл. правник.
III) Против овог Решења допуштена је жалба Управном суду у Београду, у
року од 24 часа од доношења Решења.
IV) Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у
„Службеном листу општине Љубовија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА
Број: 06- 80/2013-03
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Марковић

Образложење
Законом о локалним изборима („Службени гласник Републике Србије“, број:
129/2007, 34/2010-УС и 54/2011) прописано је да изборна комисија ради у сталном саставу
(именовани чланови) и у проширеном саставу (опуномоћени чланови). Изборну комисију
у сталном саставу чине председник и најмање шест чланова које именује скупштина
јединице локалне самоуправе, на предлог одборничких група, сразмерно броју одборника
у Скупштини општине, а у проширеном саставу и по један опуномоћени представник
подносилаца изборне листе који је предложио најмање две трећине кандидата од укупног
броја одборника који се бира. Изборна комисија има и секретара, кога именује Скупштина
општине који учествује у раду изборне комисије, без права одлучивања. Председник,
чланови и секретар изборне комисије имају заменике. У састав изборне комисије може
бити именовано лице које има изборно право и пребивалиште на територији јединице
локалне самоуправе, а за председника, заменика председника, секретара и заменика
секретара изборне комисије именује се лице које је дипломирани правник. Изборна
комисија општине Љубовија, у сталном саставу, има председника и 8 чланова који имају
своје заменике. Све одборничке групе у Скупштини општине Љубовија доставиле су
своје предлоге за чланове Изборне комисије Општине Љубовија. У складу са чланом 49.
Статута општине Љубовија и чланом 60. Пословника Скупштине општине Љубовија,
Комисија за избор и именовања, која припрема предлоге за избор, именовања и разрешења
из надлежности Скупштине општине, на седници одржаној дана 14.02.2013. године,
припремила је Предлог решења о именовању Изборне комисије општине Љубовија у
сталном саставу и предлаже Скупштини општине да исти усвоји као у материјалу.
КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊА
ПРЕДСЕДНИК
Пантелија Весић, с.р.

На основу члана 66. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике
Србије“, број 119/12), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Србије“, број 129/07) и члана 41. став 1. тачка 10. Статута општине
Љубовија («Службени лист општине Љубовија», број 6/2008), Скупштина општине
Љубовија, на седници одржаној дана 25.02.2013. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О КОНСТАТОВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ
ОДБОРА ЈП „ЉУБОВИЈА“ ЉУБОВИЈА
1) Констатује се престанак мандата председнику и члановима Надзорног
одбора ЈП „Љубовија“ Љубовија:
- Милисаву Вићентићу, председнику
- Драгану Павловићу, члану
именованим испред локоалне самоуправе и
-

Зорици Симић, члану

именованом из реда запослених ЈП „Љубовија“ Љубовија.
2) Управни одбор ЈП „Љубовија“ Љубовија наставља да обавља послове
надзорног одбора прописане Законом о јавним предузећима, до именовања председника и
чланова надзорног одбора у складу са Законом о јаним предузећима.
3) Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у „Службеном
листу општине Љубовија“.
4) Решење доставити: председнику и члановима Надзорног одбора којима је
престао мандат, ЈП „Љубовија“ Љубовија и ариви.
Правна поука: Против овог решења може се покренуту управни спор, тужбом код
Управног суда Београд, у року од 30 дана од дана достављања решења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА
Број: 06- 81 /2013-03
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Марковић

Образложење
Законом о јавним предузећима који је објављен je у „Службеном гласнику
Републике Србије“, број: 119/2012 и ступио на снагу 25.12.2012. године предвиђено ја да
су органи јавних предузећа које је основала јединица локалне самоуправе директор и
надзорни одбор и предвиђени су услови које морају да испуњавају председник и чланови
надзорних одбора. Чланом 66. Закона прописано је да даном ступања на снагу овог закона
престају да раде ндзорни одбори јавних предузећа, а њиховим члановима престаје мандат.
Управни одбори настављају да обављају послове надзорних одбора прописане овим
Законом до именовања председника и чланова надзорних одбора у складу са овим
законом. Даном именовања чланова надзорног одбора по новом закону, престаје са радом
управни одбор јавног предузећа, а његовом председнику и члановима престаје мандат.
Имајући у виду напред наведено и поступајући у складу са Законом о јавним
предузећима, Комисија за избор и именовања је на седници одржаној дана 24.01.2013.
године, припремила Предлог Решења о констатовању престанка мандата члановима
Надзорног одбора ЈП „Љубовија“ Љубовија и предлаже Скупштини општине да исти
усвоји као у материјалу.

КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊА
ПРЕДСЕДНИК
Пантелија Весић, с.р.

На основу члана 66. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике
Србије“, број 119/12), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Србије“, број 129/07) и члана 41. став 1. тачка 10. Статута општине
Љубовија («Службени лист општине Љубовија», број 6/2008), Скупштина општине
Љубовија, на седници одржаној дана 25.02.2013. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О КОНСТАТОВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ
ОДБОРА ЈКП «СТАНДАРД» ЉУБОВИЈА
1) Констатује се престанак мандата председнику и члановима Надзорног
одбора ЈКП „Стандард“ Љубовија:
- Сави Бељићу, председнику
- Милуну Томићу, члану
- Зорану Николићу, члану,
именованим испред локалне самоуправе и
- Радојици Цветковићу, члану и
- Милану Полићу, члану,
именованим из реда запослених ЈКП „Стандард“ Љубовија.
2) Управни одбор ЈКП „Стандард“ Љубовија наставља да обавља послове
надзорног одбора прописане Законом о јавним предузећима, до именовања председника и
чланова надзорног одбора у складу са Законом о јавним предузећима.
3) Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у „Службеном
листу општине Љубовија“.
4) Решење доставити: председнику и члановима Надзорног одбора којима је
престао мандат, ЈКП „Стандард“ Љубовија и архиви.
Правна поука: Против овог решења може се покренути управни спор, тужбом код
Управног суда Београд, у року од 30 дана од дана достављања решења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА
Број: 06- 82 /2013-03
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Марковић

Образложење
Законом о јавним предузећима који је објављен je у „Службеном гласнику
Републике Србије“, број: 119/2012 и ступио на снагу 25.12.2012. године предвиђено ја да
су органи јавних предузећа које је основала јединица локалне самоуправе директор и
надзорни одбор и предвиђени су услови које морају да испуњавају председник и чланови
надзорних одбора. Чланом 66. Закона прописано је да даном ступања на снагу овог закона
престају да раде ндзорни одбори јавних предузећа, а њиховим члановима престаје мандат.
Управни одбори настављају да обављају послове надзорних одбора прописане овим
Законом до именовања председника и чланова надзорних одбора у складу са овим
законом. Даном именовања чланова надзорног одбора по новом закону, престаје са радом
управни одбор јавног предузећа, а његовом председнику и члановима престаје мандат.
Имајући у виду напред наведено и поступајући у складу са Законом о јавним
предузећима, Комисија за избор и именовања је на седници одржаној дана 24.01.2013.
године, припремила Предлог Решења о констатовању престанка мандата члановима
Надзорног одбора ЈКП „Стандард“ Љубовија и предлаже Скупштини општине да исти
усвоји као у материјалу.

КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊА
ПРЕДСЕДНИК
Пантелија Весић, с.р.

На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Србије“, број 129/07) и члана 41. став 1. тачка 10. Статута општине
Љубовија («Службени лист општине Љубовија», број 6/2008), Скупштина општине
Љубовија, на седници одржаној дана 25.02.2013. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА ФОНДА СОЛИДАРНЕ СТАМБЕНЕ
ИЗГРАДЊЕ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА
1.
Разрешава се дужности Управни одбор Фонда солидарне стамбене изградње
општине Љубовија, именован Решењем Скупштине општине Љубовија број: 06-257/200803 од 03.10.2008. године и Решењем број: 06-351/2008-03 од 25.12.2008. године, у саставу:
-

Љубица В. Николић
Петроније Цветковић
Верица Јаковљевић
Јован Степановић
Дарко Павићевић и
Стана Митровић

2.
Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу
општине Љубовија“.
3.
Решење доставити: разрешеним члановима Управног одбора, Фонду
солидарне стамбене изградње општине Љубовија и архиви.
Правна поука: Против овог решења може се покренути управни спор тужбом
код Управног суда Београд, у року од 30 дана од дана достављања Решења.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА
Број: 06 - 83 /2013-03
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Марковић

Обрaзложење
Управни одбор Фонда солидарне стамбене изградње има шест чланова које именује
Скупштина општине, на период од 4 године. Три члана управног одбора именују се на
предлог локалне самоуправе, а три члана на предлог Општинског већа савеза синдиката
општине Љубовија. Управни одбор Фонда именован је Решењем Скупштине општине
Љубовија о именовању Управног одбора Фонда солидарне стамбене изградње, број: 06257/2008-03 од 03.10.2008. године и Решењем о изменама Решења о именовању Управног
одбора Фонда солидарне стамбене изградње, број: 06-351/2008-03 од 25.12.2008. године.
Обзиром да је истекао мандат члановима Управног одбора, у складу са Пословником
Скупштине општине Љубовија,
доствљен је предлог овлашћеног предлагача одборничких група: Ивица Дачић Социјалистичка партија Србије СПС – Партија
уједињених пензионера Србије ПУПС – Мирослав Мићић, Уједињени региони Србије
УРС- Видоје Јевремовић, Српска напредна странка „Покренимо Љубовију“ – Томислав
Николић, СНС и Преокрет (ЛДП-СПО) др вет. Милош Дамњановић, за разрешење
чланова Управног одбора Фонда солидарне стамбене изградње општине Љубовија и за
именовање нових чланова.
У складу са чланом 49. Статута општине Љубовија («Службени лист општине
Љубовија», број 6/2008) и чланом 60. Пословника Скупштине општине Љубовија
(«Службени лист општине Љубовија», број 6/2008), Комисија за избор и именовања, која
припрема предлоге за избор, именовања и разрешења из надлежности Скупштине
општине, на седници одржаној дана 24.01.2013. године, припремила је Предлог Решења о
разрешењу чланова Управног одбора Фонда солидарне стамбене изградње општине
Љубовија и предлаже Скупштини општине да исти усвоји као у материјалу.
КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊА
ПРЕДСЕДНИК
Пантелија Весић, с.р.

На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Србије“, број 129/07) и члана 41. став 1. тачка 10. Статута општине
Љубовија («Службени лист општине Љубовија», број 6/2008), Скупштина општине
Љубовија, на седници одржаној дана 25.02.2013. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА ФОНДА СОЛИДАРНЕ СТАМБЕНЕ
ИЗГРАДЊЕ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА
1.
У Управни одбор Фонда солидарне стамбене изградње општине Љубовија
именују се:
- Милан Мићић, за председника
- Саша Веселиновић, за члана
- Милисав Вићентић, за члана
представници локалне самоуправе и
- Љубиша Драгићевић, за члана
- Дарко Павићевић, за члана и
- Цветко Васић, за члана
представници Савеза самосталних синдиката Србије, Повереништво Љубовија.
2.
Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу
општине Љубовија“.
3.
Решење доставити: именованим члановима Управног одбора, Фонду
солидарне стамбене изградње општине Љубовија и архиви.
Правна поука: Против овог решења може се покренути управни спор тужбом код
Управног суда Београд, у року од 30 дана од дана достављања Решења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА
Број: 06 - 84 /2013-03
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Марковић

О б рa з л о ж е њ е
Управни одбор Фонда солидарне стамбене изградње има 6 (шест) чланова које
именује Скупштина општине, на перод од 4 године. Три члана управног одбора именују се
на предлог локалне самоуправе, а три члана на предлог синдиката. Управни одбор Фонда
именован је Решењем Скупштине општине Љубовија о именовању Управног одбора
Фонда солидарне стамбене изградње, број: 06-257/2008-03 од 03.10.2008. године и
Решењем о изменама Решења о именовању Управног одбора Фонда солидарне стамбене
изградње, број: 06-351/2008-03 од 25.12.2008. године. Обзиром да је истекао мандат
члановима Управног одбора, у складу са Пословником Скупштине општине Љубовија,
доствљен је предлог овлашћеног предлагача - одборничких група: Ивица Дачић
Социјалистичка партија Србије СПС – Партија уједињених пензионера Србије ПУПС –
Мирослав Мићић, Уједињени региони Србије УРС- Видоје Јевремовић, Српска напредна
странка „Покренимо Љубовију“ - Томислав Никилић, СНС и Преокрет (ЛДП-СПО) др вет.
Милош Дамњановић, за именовање чланова Управног одбора Фонда солидарне стамбене
изградње општине Љубовија, испред локалне самоуправе. Савез самосталних синдиката
Србије, Повереништво Љубовија доставило предлог за три члана Управног одбора, који се
именују испред синдиката.
У складу са чланом 49. Статута општине Љубовија («Службени лист општине
Љубовија», број 6/2008) и чланом 60. Пословника Скупштине општине Љубовија
(«Службени лист општине Љубовија», број 6/2008), Комисија за избор и именовања, која
припрема предлоге за избор, именовања и разрешења из надлежности Скупштине
општине, на седници одржаној дана 24.01.2013. године, припремила је Предлог Решења о
именовању чланова Управног одбора Фонда солидарне стамбене изградње општине
Љубовија и предлаже Скупштини општине да исти усвоји као у материјалу.
КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊА
ПРЕДСЕДНИК
Пантелија Весић, с.р.

На основу члана 53 и 54. Закона о основама система образовања и васпитања
(«Службени гласник РС», број 72/2009 и 52/2011), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о
локалној самоуправи («Службени гласник РС», број 129/07) и члана 41. став 1. тачка 10.
Статута општине Љубовија («Службени лист општине Љубовија», број 6/208), Скупштина
општине Љубовија, на седници одржаној дана 25.02.2013. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ПОЛЕТАРАЦ“ ЉУБОВИЈА
1.
Разрешава се дужности члана Управног одбора Предшколске установе
„Полетарац“ Љубовија Зоран Томић, именован испред јединице локалне самоуправе,
Решењем Скупштине општине Љубовија број 06-189/12-03 од 19.07.2012. године, због
подношења оставке.
2.
Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу
општине Љубовија“.
3.
архиви.

Решење доставити: Зорану Томићу из Љубовије, ПУ „Полетарац“ Љубовија и

Правна поука: Против овог решења може се покренути управни спор, тужбом код
Управног суда Београд, у року од 30 дана од дана достављања решења.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА
Број: 06 - 85 /2013-03
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Марковић

Образложење
По Закону о основама система образовања и васпитања, као и Закону о локалној
самоуправи и Статуту општине Љубовија, Управни одбор предшколске установе именује
и разрешава оснивач, односно Скупштина општине. Зоран Томић је Решењем Скупштине
општине Љубовија број 06-189/12-03 од 19.07.2012. године именован за члана Управног
одбора Предшколске установе „Полетарац“ Љубовија испред локалне самоуправе.
Именовани је поднео оставку на место члана управног одбора ПУ „Полетарац“ Љубовија
коју је доставио Скупштини општине Љубовија. Комисија за избор и именовања, на
седници одржаној 14.02.2013. године, припремила је Предлог Решења о разрешењу члана
Управног одбора ПУ „Полетарац“ Љубовија и предлаже Скупштини општине да исти
усвоји као у материјалу.
КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊА
ПРЕДСЕДНИК
Пантелија Весић, с.р.

На основу члана 53 и 54. Закона о основама система образовања и васпитања
(«Службени гласник РС», број 72/2009 и 52/2011), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о
локалној самоуправи («Службени гласник РС», број 129/07) и члана 41. став 1. тачка 10.
Статута општине Љубовија («Службени лист општине Љубовија», број 6/208), Скупштина
општине Љубовија на седници одржаној дана 25.02.2013. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ПОЛЕТАРАЦ“ ЉУБОВИЈА
1.
У Управни одбор Предшколске установе „Полетарац“ Љубовија, испред
локалне самоуправе, именује се Драган Станојевић из Љубовије.
Мандат новоизабраног члана Управног одбора Предшколске установе „Полетарац“
Љубовија траје до истека мандата Управног одбора.
2.
Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном
листу општине Љубовија“.
3.
Решење доставити: именованом члану Управног одбора, ПУ „Полетарац“
Љубовија и архиви.

Правна поука: Против овог решења може се покренути управни спор, тужбом код
Управног суда Београд, у року од 30 дана од дана достављања решења.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА
Број: 06 -86 /2013-03
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Марковић

Образложење
По Закону о основама система образовања и васпитања, као и Закону о локалној
самоуправи и Статуту општине Љубовија, Управни одбор предшколске установе именује
и разрешава оснивач, односно Скупштина општине. Зоран Томић је Решењем Скупштине
општине Љубовија број 06-189/12-03 од 19.07.2012. године именован за члана Управног
одбора Предшколске установе „Полетарац“ Љубовија испред локалне самоуправе.
Именовани је поднео оставку на место члана управног одбора ПУ „Полетарац“ Љубовија
и доставио Скупштини општине Љубовија. Одборничка група је, у складу са Пословником
Скупштине општине, доставила предлог за именовање члана Управног одбора уместо
разрешеног члана. Имајући у виду напред наведено, Комисија за избор и именовања, на
седници одржаној 14.02.2013. године, припремила је Предлог Решења о именовању члана
Управног одбора ПУ „Полетарац“ Љубовија и предлаже Скупштини општине да исти
усвоји као у материјалу.
КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊА
ПРЕДСЕДНИК
Пантелоија Весић, с.р.

На основу члана 13. Статута Туристичке организације општине Љубовија
(«Службени лист општине Љубовија», број 10/2012), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о
локалној самоуправи («Службени гласник РС», број 129/07) и члана 41. став 1. тачка 10.
Статута општине Љубовија («Службени лист општине Љубовија», број 6/2008),
Скупштина општине Љубовија, на седници одржаној дана 25.02.2013. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

1.

Разрешава се дужности члана Управног одбора Туристичке организације
општине Љубовија Драгивој Матић, именован испред јединице локалне
самоуправе, Решењем Скупштине општине Љубовија, број 06-183/12-03 од
19.07.2012. године, због подношења оставке.

2.
Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу
општине Љубовија“.
3.
Решење доставити: Драгивоју Матићу из Љубовије, Туристичкој организацији
Љубовија, рачуноводству и архиви.

Правна поука: Против овог решења може се покренути управни спор, тужбом код
Управног суда Београд, у року од 30 дана од дана достављања решења.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА
Број: 06 - 87 /2013-03
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Марковић

Образложење
Законом о локалној самоуправи, Статутом општине Љубовија, као и Статутом
Туристичке организације општине Љубовија, Управни одбор Туристичке организације
именује и разрешава оснивач, односно Скупштина општине. Управни одбор има 5 чланова
који се именују на период од 4 године. Драгивој Матић из Љубовије је Решењем
Скупштине општине Љубовија број 06-183/12-03 од 19.07.2012. године именован за члана
Управног одбора Туристичке организације, испред локалне самоуправе. Именовани је
поднео оставку на место члана управног одбора коју је доставио Скупштини општине
Љубовија. Комисија за избор и именовања, на седници одржаној 14.02.2013. године,
припремила је Предлог Решења о разрешењу члана Управног одбора Туристичке
организације општине Љубовија и предлаже Скупштини општине да исти усвоји као у
материјалу.
КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊА
ПРЕДСЕДНИК
Пантелија Весић, с.р.

На основу члана 13. Статута Туристичке организације општине Љубовија
(«Службени лист општине Љубовија», број 10/2012), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о
локалној самоуправи («Службени гласник РС», број 129/07) и члана 41. став 1. тачка 10.
Статута општине Љубовија («Службени лист општине Љубовија», број 6/2008),
Скупштина општине Љубовија, на седници одржаној дана 25.02.2013. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА
1. У Управни одбор Туристичке организације општине Љубовија именује се
Милан Васић из Љубовије.
Мандат новоизабраног члана Управног одбора Туристичке организације општине
Љубовија траје до истека мандата Управног одбора.
2.
Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу
општине Љубовија“.
3.
Решење доставити: именованом члану Управног одбора, Туристичкој
организацији Љубовија, рачуноводству и архиви.

Правна поука: Против овог решења може се покренути управни спор, тужбом код
Управног суда Београд, у року од 30 дана од дана достављања решења.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА
Број: 06 - 88 /2013-03
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Марковић

Образложење
Законом о локалној самоуправи, Статутом општине Љубовија, као и Статутом
Туристичке организације општине Љубовија, Управни одбор Туристичке организације
именује и разрешава оснивач, односно Скупштина општине. Управни одбор ТОЉ-а има 5
чланов који се именују на период од 4 године. Драгивој Матић из Љубовије је Решењем
Скупштине општине Љубовија број 06-183/12-03 од 19.07.2012. године именован за члана
Управног одбора ТОЉ-а. Именовани је поднео оставку на место члана управног одбора
коју је доставио Скупштини општине Љубовија. Одборничка група је, у складу са
Пословником Скупштине општине, доставила предлог за именовање члана Управног
одбора уместо разрешеног члана. доставила предлог за члана Управног одбора уместо
члана који је поднео оставку. Комисија за избор и именовања, на седници одржаној
14.02.2013. године, припремила је Предлог Решења о именовању члана Управног одбора
Туристичке организације општине Љубовија и предлаже Скупштини општине да исти
усвоји као у материјалу.
КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊА
ПРЕДСЕДНИК
Пантелоија Весић, с.р.

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број
129/07), члана 41. Статута општине Љубовија („Службени лист општине Љубовија“, број
6/2008) и члана 165. Пословника Скупштине општине Љубовија („Службени лист
општине Љубовија“, број 6/2008), Скупштина општине Љубовија, на седници одржаној
дана 25.02.2013. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ
ЉУБОВИЈА

I
Милану Петровићу из Доње Буковице, престаје функција члана Општинског већа
општине Љубовија дана 25.02.2013. године, због потврђивања мандата одборника у
Скупштини општине Љубовија.

II
Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у „Службеном листу
општине Љубовија“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА
Број: 06-89/2013-03
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Марковић

