
На основу члана 9. Правилника о одржавању јавне расправе( "Службени лист 

општине Љубовија",  број 12/2018), сачињава се следећи 

 

И З В Е Ш Т А Ј 

СА ЈАВНЕ РАСПРАВЕ 

 

Правни  основ за доношење Одлуке о првим изменама и допунама одлуке о  

буџету садржан је у члану 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 

број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/2018) и члану 63. Закона о буџетском 

систему („Службени гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 

62/2013, 63/2013 (испр.), 108/2013, 142/2014, 68/2015 (др.закон), 103/2015, 99/2016, 

113/2017 и 95/2018). 
Јавна расправа одржана је у периоду од 28.03.2019. године  до 05.04.2019. 

године, а у складу са Програмом јавне расправе који је донело Одељење за буџет и 

финансије и почела је објављивањем нацрта Одлуке о првим изменама и допунама 

одлуке о буџету за 2019. године  на сајту општине Љубовија и јавном буџетском 

порталу. 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 05.04.2019. године са почетком  у  

12 часова, у сали Скупштине општине Љубовија.  
Позив за учешће у јавној расправи објављен је на сајту општине Љубовија, 

јавном буџетском порталу и огласној табли општине Љубовија и сви заинтересовани 

могли су да присуствују и да активно учествују у дискусији. 
Усменој расправи, изузев представника органа општине Љубовија: Милован 

Ковачевић, председник општине Љубовија, Мирослав Ненадовић, начелник Општинске 

управе, Александар Перић, помоћник председника за инфраструктурне пројекте, 

Миодраг Гајић, помоћник председника за економски и рурални развој и пољопривреду, 

Младен Ђокић, руководилац одељења за буџет и финансије и Весна Ракић, шеф 

рачуноводства, није присуствовао нико од заинтересованих грађана. 
У периоду од објављивања јавног позива, програма јавне расправе и нацрта 

Одлуке, мејлом је дана 03.04.2019. године стигао захтев за додатна средства Основне 

школе „Петар Враголић“ Љубовија у износу од 1.100.000 динара за потребе изградње 

мокрог чвора и санације просторија у четворогодишњој школи у Цапарићу и санацију 

учионица у школи у Доњој Љубовиђи. Предметни радови би се финансирали од 

повраћаја акцизе за лож уље уплаћене на рачун ивршења буџета општине Љубовија. 

Захтев је прихваћен. 
Обзиром да грађани нису показали велико интересовање за учешће у јавној 

расправи, иста је закључена у 12,20 часова. 
 

 

 

 РАДНО ТЕЛО  ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ 


