
               

На основу члана 8. Правилника о одржавању јавне расправе  ("Службени лист 

општине Љубовија“, број 12/18) Комисија за израду нацрта Статута општине Љубовија, 

дана 04.10.2018. године,  објављује 

 

ПРОГРАМ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ 

О НАЦРТУ СТАТУТА ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА  

 

1. Програмом јавне расправе о нацрту Статута општине Љубовија, утврђује се 

начин спровођења јавне расправе, рокови излагања на јавни увид  нацрта 

Статута општине Љубовија, ток јавне расправе и извештавање о спроведеној 

јавној расправи. 

 

2. Циљ јавне расправе јесте обезбеђивање јавности у процесу доношења Статута 

општине Љубовија и учешћу заинтересованих лица у путем давања примедби, 

предлога и сугестија које ће послужити за коначно утврђивање предлога 

Статута општине Љубовија. 

         

3. Од јавне расправе се очекује да подстакне стручњаке и ширу јавност да се 

укључе у процес расправе и дају конкретне предлоге, сугестије и коментаре на 

нацрт Статута општине Љубовија.  

 

4. Јавна  расправа  о  нацрту Одлуке спроводи се :  

 укључивањем представника јавног, приватног и цивилног сектора  

у јавну расправу - партнерство,  

 информисањем -јавним обавештењм о предмету и току спровођења 

јавне расправе  и 

 транспарентно. 

 

5. Сва заинтересована лица могу  у  писаној  форми  доставити  своје  предлоге,  

примедбе  и  сугестије  на  нацрт  Статута општине Љубовија закључно са 

11.10.2018. године до 15 часова, на  e-mail:  jelena.petrovic@ljubovija.rs 

Примедбе, предлози и сугестије се  подносе у слободној форми. 

 

6. Јавна расправа о нацрту Статута општине Љубовија биће одржана у сали 

Скупштине општине Љубовија дана 11.10.2018. године у 18 часова. Текст 

нацрта Статута општине Љубовија доступан је за јавни увид на интернет 

страници општине Љубовија www.ljubovija.rs  од 04.10.2018. године 

 

7. Јавна расправа ће започети уводним излагањем представника Комисије за 

израду нацрта Статута општине Љубовија са посебним освртом на чланове 



нацрта Статута којима је материја регулисана другачије него у одредбама 

важећег Статута општине Љубовија („Службени лист општине Љубовија“, број 

6/2008 и 9/2017). 

 

Након завршетка уводног излагања чланови Комисије ће саслушати и у складу 

са могућностима одмах одговорити на предлоге, примедбе и сугестије 

заинтересованих лица, упознати присутне са примедбама које су примљене 

путем електронске поште.  

 

Сва постављена питања и одговори на њих биће саставни део Извештаја о 

спроведеној јавној расправи који ће уз нацрт Статута општине Љубовија бити 

достављен Општинском већу општине Љубовија. 

 

8. Јавну расправу ће водити чланови Комисије за израду нацрта Статута општине 

Љубовија у следећем саставу: 

- Јелена Петровић, руководилац Одељења за општу управу и друштвене делатности 

Општинске управе општине Љубовија, дипломирани правник; 

- Весна Ракић, шеф службе рачуноводства и трезора Општинске управе општине 

Љубовија, дипломирани економиста; 

- Владимир Петровић, саветник за имовинско-правне послове у Општинској управи 

општине Љубовија; 

- Миодраг Гајић, дипломирани економиста, представник одборничке групе 

Социјалистичке партије Србије; 

- Радојица Цветковић, представник одбореничке групе Заједно за Љубовија-Заједно 

за Србију-Горан Јосиповић-Гиго: 

- Никола Павловић, представник одборничке групе Српске напредне странке. 

У вођењу јавне расправе учествоваће Милорад Јовановић, секретар Скупштине 

општине Љубовија. 

 

Јавној расправи ће присуствовати и представници органа општине Љубовија. 

 

9. Овај Програма објавити заједно са позивом за јавну расправу и нацртом Статута 

општине Љубовија на сајту општине Љубовија. 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ИЗРАДУ НАЦРТА СТАТУТА ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА 


