На основу члана 9. Правилника о одржавању јавне расправе („Службени лист
општине Љубовија“, број 12/2018), сачињава се следећи
ИЗВЕШТАЈ
О СПРОВЕДЕНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ
Правни основ за доношење Одлуке о другим изменама и допунама одлуке о
буџету садржан је у члану 20. и 32. 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, 95/2018, 31/2019 и 72/2019).
Јавна расправа одржана је у периоду од 09.10.2020. године до 26.10.2020.
године, а у складу са Програмом јавне расправе који је донело Одељење за буџет и
финансије и почела је објављивањем нацрта Одлуке о другим изменама и допунама
одлуке о буџету за 2020. годину на сајту општине Љубовија и јавном буџетском
порталу. Сви заинтересовани могли су да преузму текст Нацрта одлуке и упознају се са
истом, као и да доставе примедбе и предлоге.
Према Програму, јавна расправа одржана је 26.10.2020. године са почетком у
12 часова, у конференцијској сали на III спрату општине Љубовија.
Позив за учешће у јавној расправи објављен је на сајту општине Љубовија, и
јавном буџетском порталу, тако да су сви заинтересовани могли да присуствују и да
активно учествују у дискусији.
Усменој расправи присуствовали су чланови радног тела: Милан Јовановић,
председник општине Љубовија, Мирослав Ненадовић, начелник Општинске управе,
Младен Ђокић, руководилац одељења за буџет и финансије и Весна Ракић, шеф
рачуноводства и трезора. Осим чланова радног тела, расправи су присуствовали
одборник Милован Ковачевић, члан Општинског већа Александар Реновчевић и Драган
Спасојевић као представник јавности.
У периоду од објављивања јавног позива, програма јавне расправе и нацрта
Одлуке, поднете су допуне захтева за изменом финансијског плана од стране следећих
корисника буџетских средстава: Основна школа „Петар Враголић“ Љубовија, Средња
школа „Вук Караџић“ Љубовија и Библиотека „Милован Глишић“ Љубовија, док је ЈП
„Љубовија“ Љубовија доставило Предлог других измена и допуна Програма пословања
за 2020. годину.
У току јавне расправе дати су следећи предлози и сугестије:
1) да се у Одлуку уврсте и распореде средства у износу од у износу 1.182.866,66
динара за Пројекат 2002-01 Пројекат санације и адаптације сале за физичко,
спољних терена и уклањање напуштеног објекта старе Основне школе „Петар
Враголић“ у Љубовији, по основу Решења о отварању апропријације број 400332/2020-01 од 15.10.2020. године и уплате средстава од стране Канцеларије за
управљање јавним улагањима за измирење обавезе по основу ПДВ-а (предлог
Одељења за буџет и финансије);
2) да се обезбеди додатна средства у износу од 200.000,00 динара за помоћ по
решењима интерресорне комисије, с обзиром да се показало да су средства на
наведеној апропријацији недовољна до краја 2020. године. Иста се могу
обезбедити умањењем средстава планираних за котизације за семинаре у оквиру
раздела Општинске управе (предлог Одељења за буџет и финансије);
3) да се средства у износу од 150.000,00 динара намењена исплати накнада за рад
члановима комисија које образује Општинска управа, а који нису из реда
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запослених (конто 423500) прерасподеле за исте намене на раздео Скупштине
општине (конто 423500), имајући у виду извршење расхода по том основу од
стране наведених директних корисника буџета (предлог Одељења за буџет и
финансије);
да се средства у износу од 150.000,00 динара намењена исплати накнада за рад
члановима Општинског већа (конто 423500) прерасподеле за потребе исплате
накнада за рад члановима комисија које образује Скупштине општине, а који су
из реда запослених у Општини Љубовија (конто 416100) (предлог Одељења за
буџет и финансије);
да се обезбеде средства у износу од 100.000,00 динара до краја 2020. године за
потребе одржавања софтверске апликације ДРИС-СИУВС у намењене
управљању ризиком од елементарних непогода, а на основу Уговора закљученог
између Општине Љубовија и „Развојно-информациног система“ д.о.о. Београд.
Средства се обезбеђују умањењем средстава за консултантске услуге за односе
са јавношћу планираних у оквиру раздела Општинске управе, имајући у виду да
иста нису трошена од почетка године (предлог Одељења за буџет и финансије);
да се изврши прерасподела средстава за плате између директних корисника
имајући у виду потребна средства до краја 2020. године (предлог Одељења за
буџет и финансије);
да се у Одлуку уврсте Треће измене и допуне финансијског плана Средње школе
„Вук Караџић“ Љубовија од 12.10.2020. године, на које је дата сагласност
Општинског већа општине Љубовија број 06-270/2020-02 од 02.10.2020. године,
имајући у виду да је измене и допуне финансијског плана усвојене након
објављивања нацрта Одлуке и позива за јавну расправу (предлог Одељења за
буџет и финансије);
у току јавне расправе поднета је допуна захтева за трећом изменом финансијског
плана Библиотеке „Милован Глишић“ Љубовија од 14.09.2020. године, која се
односи на прерасподелу средстава и то: репрезентација се смањује у износу од
50.000,00 динара, услуге културе и образовања се смањују додатно 50.000,00
динара, остале опште услуге се усмањују за 50.000,00 динара у односу на први
предлог, материјал за саобраћај се смањује за 20.000,00 динара, а увећавају се
накнаде у натури за 20.000,00 динара, текуће поправке и одржавање увећане су
за додатних 30.000,00 динара, порези, обавезне таксе, казне и пенали су увећани
за 120.000,00 динара;
у току поступка јавне расправе поводом нацрта Одлуке, Основна школа је
доставила предлог шестих измена и допуна финансијског плана, којом је
извршила прерасподелу средстава на следећи начин: умањени су стални
трошкови (трошкови осигурања, телефона, поштанске услуге) 80.000,00 динара,
трошкови службених путовања 70.000,00 динара, превоз ученика 660.000,00
динара, трошкови стручног усаваршавања, котизације за семинаре и стручне
испите 205.000,00 динара, преглед воде 100.000,00 динара, материјал за наставу
100.000,00 динара, накнаде за превоз ученика 200.000,00 динара, обавезне таксе
и новчане казне 60.000,00 динара, а увећани су расходи за солидарну помоћ
50.000,00 динара, трошкови превоза робе 50.000,00 динара, одржавање софтвера
50.000,00 динара, репрезентација 70.000,00 динара, остале опште услуге
80.000,00 динара, остале специјализоване услуге 150.000,00 динара, текуће
поправке и одржавање 620.000,00 динара, трошкови горива 20.000,00 динара,
издаци за опрему (бојлери, завесе, рачунари) 385.000,00 динара. Истовремено,
Основна школа је поднела захтев за додатна средства у износу од 1.250.000,00
динара и иста се односе на поправку ограде у школама у Црнчи и Грачаници у

износу од 350.000,00 динара, реконструкцију крова на помоћном објекту школе
у Доњој Оровици 150.000,00 динара и набавку опреме за библиотеку у школи у
Доњој Љубовиђи, као и потребног инвентара за спортске терене у свим
извојеним одељењима 750.000,00 динара. Средства су обезбеђена по основу
повраћаја акзизе за гориво на рачун извршења буџета општине Љубовија;
10) у току поступка јавне расправе поводом нацрта Одлуке, Средња школа је
доставила предлог четвртих измена и допуна финансијског плана, којом је
извршила прерасподелу средстава на следећи начин: умањени су трошкови
превоза запослених 100.000,00 динара, јубиларне награде 130.000,00 динара,
трошкови електричне енергије 50.000,00 динара, трошкови грејања-угаљ
530.000,00 динара, трошкови службеног путовања 150.000,00 динара,
административне услуге 10.000,00 динара, репрезентација-поклони 30.000,00
динара, трошкови горива 100.000,00 динара, а увећани су трошкови платног
промета 20.000,00 динара, трошкови грејања-дрво 415.000,00 динара, издаци за
стручне испите 15.000,00 динара, трошкови специјализованих услуга 55.000,00
динара, текуће поправке и одржавања објеката 445.000,00 динара, издаци за
опрему (намештај) 120.000,00 динара и набавка књига 30.000,00 динара;
11) у току поступка јавне расправе поводом нацрта Одлуке, ЈП „Љубовија“
Љубовија је доставило Предлог других измена и допуна Програма пословања за
2020. годину, којим је извршена прерасподела средстава тако што су трошкови
зимског одржавања путева умањени за 4.400.000,00 динара, а повећани су:
трошкови одржавања и чишћења водотокова другог реда, одрона и клизишта
1.500.000,00 дина и трошкови одржавања локалних путева, некатегорисаних
путева, неасфалтираних улица и хоризонталне и вертикалне сигнализације
2.900.000,00 динара;
12) одборник Милован Ковачевић дао је предлог да се Пројекат реконструкције
Рударске улице, који је у међувремену избачен из нацрта Одлуке, врати у Нацрт,
као и да се у буџету обезбеде средства за откуп војног словачког моста „Бејли“.
Предлог о враћању Пројекта реконструкције Рударске улице у нацрт Одлуке је
прихваћен и средства за исти се ће обезбедити на терет умањења средстава за
консултантске услуге за односе са јавношћу, имајући у виду да иста нису
трошена од почетка године. Што се тиче откупа војног моста, став радног тела је
да се средства за наведене намене обезбеде из текуће буџетске резерве уколико
се иста не утроши до краја текуће године или да се средства за наведене намене
обезбеде у буџету за наредну годину.
Обзиром да грађани нису показали велико интересовање за учешће у јавној
расправи и да није било других поднетих захтева, иста је закључена у 12,45 часова.
Сви претходно наведени предлози, захтеви корисника буџета, као и одговори
радног тела биће унети у постојећи нацрт Одлуке о другим изменама и допунама
одлуке о буџету за 2020. годину.
Нацрт Одлуке заједно са Извештајем о спроведеној јавној расправи, Одељење за
буџет и финансије доставља Општинском већу општине Љубовија као надлежном
извршном органу, на даље разматрање и утврђивање предлога Одлуке.
Број: 06-270/2020-04 од 26.10.2020. године
РАДНО ТЕЛО ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ

