
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 

О СПРОВЕДЕНОЈ  ЈАВНОЈ РАСПРАВИ 

 

Правни  основ за доношење Одлуке о буџету општине Љубовија за 2023. годину 

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 43. 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, 72/2019, 149/2020, 118/2021 и 118/2021-др.закон). 
Јавна расправа је трајала у периоду од 26.09.2022. године до 11.10.2022. 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 2023. 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, у току јавне расправе одржан је један отворени састанак дана 

11.10.2022. 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, тако 

да су сви заинтересовани могли да у току трајања расправе достављају предлоге и 

сугестије на остављене мејлове, као и да присуствују отвореном састанку и активно 

учествују у дискусији. 
Отвореном састанку су присуствовали чланови радног тела: Мирослав 

Ненадовић, начелник Општинске управе, Младен Ђокић, руководилац одељења за 

буџет и финансије и Весна Ракић, шеф рачуноводства и трезора. Осим чланова радног 

тела, није било заинтересованих лица за учешће у усменој расправи. 

Имајући у виду да у току трајања јавне расправе није достављен ниједан предлог 

од стране грађана, нити су исти присуствовали отвореном састанку, расправа је  

закључена 11.10.2022. године у 12,20 часова. 

 

 

Број: 06-188/2022-04 од 14.10.2022. године 

 

 

 РАДНО ТЕЛО  ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ 


