
На основу члана 117, 120. и 122. Статута општине Љубовија („Службени лист општине 

Љубовија“, број 3/2019) и члана 9. Правилника о одржавању јавне расправе („Службени 

лист општине Љубовија“, број 12/2018), Одељење за буџет и финансије Општинске 

управе општине Љубовија, дана 07.11.2022. године, објављује: 

 

ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОМ ПРОЦЕСУ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О НАЦРТУ 

ОДЛУКЕ О ДРУГИМ ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ 

ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА ЗА 2022. ГОДИНУ 

 

ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРОЦЕСУ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ 

 

У процесу израде Одлуке о другим изменама и допунама одлуке о буџету општине 

Љубовија за 2022. годину, Радно тело за спровођење јавне расправе наведено у 

Програму јавне расправе, спровело је јавну расправу о Нацрту одлуке. Јавна расправа о 

Нацрту одлуке је трајала у периоду од  13.10.2022. до 28.10.2022. године. 

 

Јавни позив за учешће у јавној расправи са програмом јавне расправе и Нацртом одлуке 

објављен је дана 13.10.2022.године на интернет страници општине www.ljubovija.rs и на 

Јавном буџетском порталу општине Љубовија.  

 

Примедбе, предлози и сугестије од стране заинтересованих субјеката могле су се 

достављати у слободној форми Одељењу за буџет и финансије на е-mail адресу: 

vesna.rakic@ljubovija.rs и mladen.djokic@ljubovija.rs, као и поштом на адресу: Општина 

Љубовија, Војводе Мишића 45, 15320 Љубовија или непосредно на писарницу 

Општинске управе.   

 

У јавној расправи учествовали су: Дом здравља Љубовија као корисник буџетских 

средстава и представник Медијског центра Соко Љубовија, новинар Зоран Протић. 

 

Пристигле предлоге размотрили су представници Одељења за буџет и финансије са 

осталим члановима Радног тела. 

 

Програм јавне расправе спроведен је у потпуности. 

 

ИНФОРМАЦИЈЕ О ЈАВНИМ СКУПОВИМА 

 

Последњег дана јавне расправе, дана 28.10.2022. године, одржан је јавни скуп, у 

конференцијској сали на III спрату општине Љубовија са почетком у 12,00 часова. 

Овлашћени представници ЈЛС на овом скупу су били: 

 

 Име и презиме   Функција  

 Милан Јовановић   Председник општине Љубовија  

 Мирослав Ненадовић   Начелник Општинске управе  

 Младен Ђокић   Руководилац Одељења за буџет и 

финансије 

 

 Весна Ракић   Шеф рачуноводства и трезора  

 

Поред представника ЈЛС, остали учесници јавног скупа су били представници следећих 

субјеката: један представник локалног средства информисања – Медијски центар Соко, 

новинар Зоран Протић. 
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Скуп је отворио Младен Ђокић, руководилац Одељења за буџет и финансије и 

представио промене које су унете у нацрт Одлуке о другим изменама и допунама 

одлуке о буџету општине Љубовија за 2022. годину, као и циљеве који се желе постићи 

до краја буџетске године. Након уводних излагања кренула је дискусија током које су 

представници ЈЛС појаснили поједине позиције у буџету. 

 

Конкретан предлог поднео је новинар Зоран Протић, везано за тежак положај локалних 

медија и портала на територији општине и опредељена средства у буџету за услуге 

информисања грађана о активностима органа општине у току године. По мишљењу 

наведеног новинара, тренутно опредељена средства за предметне услуге су недовољна, 

годинама су на приближно истом нивоу и дирекно утичу на рад и функционисање 

локалних медија, нарочито имајући у виду тренутан раст цена основних животних 

добара и услуга. Наведени предлог је уважен од стране председника општине Љубовија 

и начелника Општинске управе и одлучено је да се за услуге информисања грађана, као 

и пренос седница Скуштине општине до краја текуће године определи додатних 

340.000,00 динара. 

 

У наставку седнице руководилац Одељења за буџет и финансије обавестио је присутне 

да је путем еmail-a стигао предлог Дома здравља Љубовија, у коме се наводи да ће Дом 

здравља са позиције расхода за зараду медицинских радника које финансира општинa 

преусмерити средства у износу од 300.000,00 динара на набавку медицинске опреме, а 

да ће остатак средстава у износу од 380.000,00 динара вратити општини, односно 

умањити свој финансијски план за наведени износ, имајући у виду да медицинско 

особље чије су се плате финансирале из буџета општине неће бити ангажовано до краја 

текуће године. 

 

Скуп је завршен закључком да ће прихваћени предлози бити укључени у Нацрт одлуке 

о буџету и прослеђени на даље усвајање. Председник општине се захвалио учесницима 

и затворио скуп. 

 

АНАЛИЗА СВИХ ДОСТАВЉЕНИХ ПРЕДЛОГА 

 

У Прилогу број 1. налази се табела у којој су набројани сви пристигли предлози, 

разврстани по следећим категоријама: подносилац; начин подношења, статус 

(прихваћени, делимично прихваћени, неприхваћени), детаљно образложење разлога 

статуса. 

 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 

 

За све додатне информације у вези се овим извештајем о јавној расправи, можете се 

обратити Младену Ђокићу, руководиоцу Одељења за буџет и финансије, на е-mail: 

mladen.djokic@ljubovija.rs . 

Извештај ће бити објављен на интернет страници општине 

http://www.ljubovija.rs/budzet.php , као и на Јавном буџетском порталу општине 

Љубовија http://109.92.31.60/bportal/client/documents/16 . 

 

Број: 06-113/2022-04 од 07.11.2022. године 

 

РАДНО ТЕЛО  ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ 
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Прилог 1: Табела са достављеним предлозима и статусом  

 

РБ 
 

Подносилац 
 

Начин подношења 
 

Опис предлога 

Статус -  прихваћен, 

делимично 

прихваћен, није 

прихваћен 
 

 

Образложење статуса 

1. Дом здравља 

Љубовија 

E-mail и 

непосредно на 

писарницу 

Општинске управе 

Предлог Дома здравља да са позиције 
расхода за зараду медицинских 
радника које финансира општинa 
преусмери средства у износу од 
300.000,00 динара на набавку 
медицинске опреме, а да остатак 
средстава у износу од 380.000,00 
динара врати општини, односно 
умањити свој финансијски план за 
наведени износ 

Прихваћен Медицинско особље 

чије зараде финансира 

општина неће бити 

ангажовано до краја 

текуће године, па ће 

део средстава бити 

преусмерен за 

набавку медицинске 

опреме, а део враћен у 

буџет општине 

Љубовија. 

2. Зоран Протић, 

представник 

Медијског центра 

Соко 

На јавном скупу Предлог се односи на опредељивање 

додатних средстава у буџету општине 

за услуге информирања грађана о 

активностима и раду органа општине 

Љубовија. По мишљењу наведеног 

новинара, тренутно опредељена 

средства за предметне услуге су 

недовољна, годинама су на приближно 

истом нивоу и дирекно утичу на рад и 

функционисање локалних медија, 

имајући у виду тренутан раст цена 

основних животних добара и услуга. 

Прихваћен Имајући у виду 

проблеме и сугестије 

изнете од стране 

представника 

локалних медија у 

вези са радом и 

фунционисањем 

истих, одлучено је да 

се определи додатних 

340.000,00 динара за 

услуге информисања 

до краја године.  

 


