На основу члана 9. Правилника о одржавању јавне расправе ( "Службени лист
општине Љубовија", број 12/2018), сачињава се следећи
ИЗВЕШТАЈ
Правни основ за доношење Одлуке о буџету садржан је у члану 32. Закона о
локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16 и 47/2018) у
члану 43. Закона о буџетском систему („Сл.гласник РС“, број 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/15, 103/15, 99/16 и
113/17).
Јавна расправа одржана је у периоду од 18.10.2018. године до 05.11.2018. године,
а у складу са Програмом јавне расправе који је донело Одељење за буџет и финансије и
почела је објављивањем Нацрта Одлуке о буџету општине Љубовија за 2019. године
на сајту општине Љубовија. Сви заинтересовани могли су да преузму текст Нацрта
одлуке и упознају се са нацртом одлуке, као и да доставе примедбе и предлоге.
Према програму јавна расправа одржана је 05.11.2018. године са почетком у
12,00 часова, у сали Скупштине општине Љубовија.
Позив за учешће у јавној расправи објављен је на сајту општине Љубовија и сви
заинтересовани могли су да присуствују и да активно учествују у дискусији.
Јавној расправи су присуствовали представници органа општине Љубовија и то:
Милован Ковачевић - председник општине Љубовија, Мирослав Ненадовић - начелник
ОУ, Младен Ђокић - руководилац одељења за буџет и финансије, Весна Ракић - шеф
службе рачуноводства и трезора и заинтересовани грађани.
Јавну расправу је отворио Милован Ковачевић, председник општине, који је
позвао све присутне да активно учествују у јавној расправи и да дају своје предлоге и
сугестије на Нацрт одлуке.
Младен Ђокић, руководилац одељења за буџет и финансије и Весна Ракић, шеф
службе рачуноводства и трезора, образложили су поступак припреме Нацрта Одлуке
као и смернице из Упутства за припрему буџета.
У току јавне расправе за реч се јавили:
- Саша Марковић, представник Дома здравља са стационаром Љубовија, са
предлогом да се настави са финансирањем зарада за три медицинске сестре, што би
омогућило несметано функционисање установе;
- Миодраг Тешић (грађанин), са питањем да ли постоји могућност и када се
очекује изградња канализационе мреже за насеље Кашице;
- Душко Марковић (грађанин), са питањем какви су планови општине по
питању зграде у Вагану и да ли се објекти месних канцеларија могу издавати у закуп.
Представници органа општине одговорили су на наведена питања, и дали следеће
образложење:
1) Уколико буде довољно средстава у 2019. години Одлуком о буџету општине
Љубовија за 2019. годину биће обезбеђена средства за наставка финансирања зарада за
три медицинске сестре, обзиром да је то од изузетне важности за ефикасно
функционисање установе.
2) Локална самоуправа ће у 2019. години покренути све потребне послове како
би се решило питање стамбене зграде у насељу Ваган,а што се тиче изградње
канализационе мреже у насељу Кашице, ЈЛС има у плану проширење канализационе
мреже и из тог разлога ће приступити прибављању потребне документације.
На е-маил општине нису достављени предлози и примедбе на Нацрт одлуке о
буџету општина Љубовија за 2019. годину.

Обзиром да више није било питања и предлога и да грађани нису показали
велико интересовање за учешће у јавној расправи, иста је закључена у 13,00 часова.
РАДНО ТЕЛО ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ

