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Сл. лист број 3/20 од 26.02.2020. 

 
 

Регистар одлука 

1.  Одлука о дугорочном задуживању општине Љубовија за финансирање 

капиталних инвестиционих расхода; 
2.  Решење о разрешењу директора Центра за социјални рада „Љубовија“ Љубовија; 

3.  Решење о именовању вршиоца дужности директора Центра за социјални рад 

„Љубовија“ Љубовија; 

4.  Решења о престанку мандата одборнику пре истека мандата због оставке 

 
 

29 РЕДОВНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА ОД 26.02.2020. 

 
 

 



На основу члана 32. став 1. тачка 15. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник РС“ број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/2018), члана 33, 34. и 36. 

Закона о јавном дугу („Службени гласник РС“ број 61/2005, 107/2009, 78/2011, 68/2015, 

95/2018 и 91/2019) и члана 40. став 1. тачка 48. Статута општине Љубовија („Службени  

лист  општине Љубовија“ број 3/2019), уз претходно прибављену сагласност 

Министарства финансија бр. 401-00-171/2019-03 од 11.02.2020. године, Скупштина 

општине Љубовија на седници одржаној 26.02.2020. године, доноси 

 

О Д Л У К У 

о дугорочном задуживању општине Љубовија за финансирање капиталних 

инвестиционих расхода 

Члан 1. 

Одобрава се задуживање општине Љубовија на домаћем финансијском 

тржишту, узимањем кредита у износу од 79.500.000,00 динара, ради финансирања 

капиталних инвестиционих расхода. 

 

Члан 2. 

Средства из члана 1. ове Одлуке користиће се за финансирање капиталних 

пројеката садржаних у Одлуци о буџету општине Љубовија за 2020. годину 

(„Службени лист општине Љубовија“ број 18/2019) и то: 

- Реконструкција локалних путева на територији општине Љубовија: 1. Црнча 

- Арсеновићи, 2. Горња Оровица - Школа, 3. Разбојиште - Кошље, 4. 

Узовница - Виногради, 5. Бабински мост - Берловине, 6. Горња Трешњица - 

Грчић, 7. Постење - Рујевац, 8. Пиперића мост - Соколац, 9. Јаблан - 

Ограђуша - Црква – Ваљевац; 
- Реконструкција некатегорисаних путева на територији општине Љубовија: 1. 

Цапарић - Вршић, 2. Доња Љубовиђа - Марковићи, 3. Дубоко - Грличњак, 4. 

Доња Љубовиђа - Перићи, 5. Пошивена Ћуприја - Грчић – Раскршће; 

- Реконструкција улице Стојана Чупића у Љубовији; 

- Унапређење енергетске ефикасности зграде Средње школе „Вук Караџић“ 

Љубовија. 

 
Члан 3. 

Овлашћује се председник општине Љубовија да у име општине Љубовија 

потпише Уговор о кредиту, након спроведеног поступка прикупљања понуда и избора 

најповољније понуде, односно пословне банке са којом ће се закључити уговор. 

 

Члан 4. 

Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу општине 

Љубовија“. 

 

 

Број: 06-52/2020-03 

      

           ПРЕДСЕДНИК 

                   СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 

                  Горан Јосиповић с.р. 



О б р а з л о ж е њ е 

 

Правни основ за доношење ове одлуке садржан је у одредбама члана 32. став 1. 

тачка 15. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07, 83/14-

др.закон, 101/16-др.закон и 47/2018), којим је прописано да Скупштина општине 

доноси акт о јавном задуживању општине, у складу са законом којим се уређује јавни 

дуг и одредбама члана 33, 34. и 36. Закона о јавном дугу („Службени гласник РС“ број 

61/2005, 107/2009, 78/2011, 68/2015, 95/2018 и 91/2019), којима је прописано да се 

локалне власти могу дугорочно задуживати само ради финансирања или 

рефинансирања капиталних инвестиционих расхода предвиђених у буџету локалне 

власти, уз претходно прибављену сагласност Министарства финансија Републике 

Србије. 

Одредбама члана 36. Закона о јавном дугу прописано је да износ неизмиреног 

дугорочног задужења за капиталне инвестиционе расходе не може бити већи од 50% 

укупно остварених текућих прихода буџета локалне власти у претходној години. Износ 

главнице и камате који доспева у свакој години на сва неизмирена дугорочна 

задуживања за финансирање капиталних инвестиционих расхода не може бити већи од 

15% укупно остварених текућих прихода буџета локалне власти у претходној години. 

Општина Љубовија обратила се Министарству финансија Захтевом за давање 

сагласности о задуживању општине број 400-14/2020-01 од 17.01.2020. године у коме 

се наводи да Општина Љубовија планира да се задужи у износу од 79.500.000,00 

динара узимањем кредита за финансирање капиталних инвестиционих расхода 

предвиђених у буџету локалне власти, у складу са тржишним условима који се уговоре 

са банком. Наведени износ кредита општина би користила наменски за финансирање 

следећих капиталних пројеката: 

- Реконструкција локалних путева на територији општине Љубовија: 1. Црнча 

- Арсеновићи, 2. Горња Оровица - Школа, 3. Разбојиште - Кошље, 4. 

Узовница - Виногради, 5. Бабински мост - Берловине, 6. Горња Трешњица - 

Грчић, 7. Постење - Рујевац, 8. Пиперића мост - Соколац, 9. Јаблан - 

Ограђуша - Црква – Ваљевац, у износу од 31.500.000,00 динара; 
- Реконструкција некатегорисаних путева на територији општине Љубовија: 1. 

Цапарић - Вршић, 2. Доња Љубовиђа - Марковићи, 3. Дубоко - Грличњак, 4. 

Доња Љубовиђа - Перићи, 5. Пошивена Ћуприја - Грчић – Раскршће, у 

износу од 17.500.000,00 динара; 

- Реконструкција улице Стојана Чупића у Љубовији, у износу од 20.000.000,00 

динара; 

- Унапређење енергетске ефикасности зграде Средње школе „Вук Караџић“ 

Љубовија у износу од 10.500.000,00 динара колико износи учешће општине у 

реализацији наведеног пројекта, док остатак средстава од 21.808.673,04 

динара обезбеђује Министарство рударства и енергетике на основу 

закљученог уговора о финансирању наведеног пројекта. 

Министарство финансија је након разматрања захтева и допуне истог од 

30.01.2020. године, доставило тражену сагласност број 401-00-171/2019-03 од 

11.02.2020. године. 

Након доношења ове одлуке, приступиће се прикупљању понуда и избору 

најповољније понуде, односно пословне банке са којим ће се закључити уговор о 

кредиту, с обзиром да су услуге кредита у складу са чланом 7. став 1. тачка 13) изузете 



од примене Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, број 

124/12, 14/15, 68/15).  

Општинско веће општине Љубовија на седници одржаној дана 19.02.2020. 

године утврдило је предлог Одлуке и предлаже Скупштини општине Љубовија да исту 

усвоји, као у материјалу. 

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА 

 



На основу члана 124. став 3. Закона о социјалној заштити (''Сл. гласник РС'', број 24/2011), 

члана 32. Закона о локалној самоуправи (Сл. гласник РС“, број: 129/07, -др.закона, 83/14 др. 

закон и 101/16-др.закон и 47/18), члана 40. Статута општине Љубовија (''Службени лист општине 

Љубовија'', број 3/19) и члана 121. Пословника Скупштине општине Љубовија („Службени лист 

општине Љубовија“, број 6/2008), Скупштина општине Љубовија, на седници одржаној дана 

26.02.2020. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД  

„ЉУБОВИЈА“ ЉУБОВИЈА  

1) Верица Милутиновић, дипломирани психолог из Љубовије, разрешава се дужности 

директора Центра за социјални рад „Љубовија“ Љубовија, на коју је именована Решењем 

Скупштине општине Љубовија(„Сл. лист општине Љубовија“,број:8/15), због истека мандата.  

2) Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу општине 

Љубовија''.  

3) Решење доставити: Верици Милутиновић из Љубовије, Центру за социјални рад 

„Љубовија“ Љубовија  и архиви.  

О б р а з л о ж е њ е 

 Правни основ за доношење овог решења садржан је у одредбама Закона о социјалној  

заштити, Закона о локалној самоуправи и Статута општине Љубовија, којима је утврђено да 

директора установе именује и разрешава оснивач.  

 Обзиром да  Верици Милутиновић досадашњем директору Центра за социјални рад 

„Љубовија“ истиче мандат Управни одбор Центра за социјални рад „Љубовија“ Љубовија 

спровео је конкурс за избор директора, доставио листу кандидата заједно са мишљењем, предлог 

кандидата за директора и комлетну конкурсну документацију Скупштини општине Љубовија као 

оснивачу. Скупштина општине Љубовија је листу кандидата, мишљење и предлог кандидата за 

директора Центра за социјални рад „Љубовија“ Верице Милутиновић из Љубовије, као и 

комплетну конкурсну докуметацију коју је доставио Управни одбор упутила Министарству за 

рад, запошљавање, борачка и социјална питања ради давања сагласности. Министарство за рад, 

запошљавање, борачка и социјална питања је дало сагласност за именовање Верице 

Милутиновић за вршиоца дужности директора Центра за социјални рад „Љубовија“, број: 9-01-

354/2019-09  од 15.01.2020. године. 

 Комисија за избор и именовања општине Љубовија на основу достављене сагласности 

Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, број: 119-01-354/2019-09 од 

15.01.2020.године, а у складу са Статуом општине Љубовија и Пословником Скупштине 

општине Љубовија је на својој седници утврдила Предлог Решења о разрешењу директора 

Центра за социјални рад „Љубовија“ Љубовија и предложила Скупштини општине да Предлог 

усвоји као у материјалу. Имајући у виду напред наведено, донето је решење као у диспозитиву. 

 Правна поука: Против овог решења може покренути управни спор Тужбом код 

Управног суда у Београду у року од 30 дана од дана пријема решења.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА 

 Број: 06-  53 /2019-03 

                                                                                                              ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                                   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                           Горан Јосиповић с.р.          



 
 

 
 

 

На основу члана 125.  Закона о социјалној заштити (''Сл. гласник РС'', број 24/2011), 

члана 32. Закона о локалној самоуправи (“Сл. гласник РС“, број: 129/07, -др.закон, 83/14 др. 

закон, 101/16-др.закон И 47/18), члана 40. Статута општине Љубовија (''Службени лист 

општине Љубовија'', број 3/19) и члана 121. Пословника Скупштине општине Љубовија 

(„Службени лист општине Љубовија“, број 6/2008), а на основу сагласности Министарства за 

рад, запошљавање, борачка и социјална питања, број: 119-01-354/2019-09 од 15.01.2020. 

године, Скупштина општине Љубовија, на седници одржаној дана 26.02.2020. године, донела 

је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 

 ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД  „ЉУБОВИЈА“ ЉУБОВИЈА 

 

1) Верица Милутиновић, дипломирани психолог из Љубовије, именује се за  вршиоца 

дужности директора Центра за социјални рад „Љубовија“ Љубовија. 

2) Дужност вршиоца дужности директора може обављати најдуже  једну годину од 

дана именовања. 

2) Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу 

општине Љубовија''.  

3) Решење доставити: именованој, Центру за социјални рад „Љубовија“ Љубовија и 

архиви.  

О б р а з л о ж е њ е 

 Правни основ за доношење овог решења садржан је у члану 125.  Закона о социјалној 

заштити, члану 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи и члану 40. тачка 21. Статута 

општине Љубовија, Чланом 125.став 1. и 2. Закона о социјалној заштити прописано је да 

вршиоца дужности директора центра за социјални рад именује надлежни орган јединице 

локалне самоуправе .Чланом 121. Пословника Скупштине општине Љубовија прописана је 

надлежност Скупштине за доношење. решења.  

Управни одбор Центра за социјални рад расписао је конкурс за именовање директора 

из разлога што је досадашњем директору, Верици Милутиновић, истицао мандат а  у року 

предвиђеном Законом. Конкурс је објављен у листу „Послови“. На конкурс су се пријавила 

Верица Милутиновић из Љубовије као једини кандидат..Управни одбор Центра за социјални 

рад “Љубовија“ за директора је једногласно предложио Верицу Милутиновић, дипломираног 

психолога, запослену у Центру за социјални рад „Љубовија“ Љубовија, која у потпуности 

испуњава услове прописане конкурсом. Центар за социјални рад “Љубовија“ Љубовија је 

доставио Скупштини општине Љубовија као оснивачу, листу кандидата за директора и 

мишљење Управног одбора за директора Центра за социјални рад „Љубовија“ Верице 

Милутиновић након спроведеног јавног конкурса, као и конкурсну документацију дана 

3.12.2019.године.  

Скупштина општине Љубовија обратила се Министарству за рад, запошљавање, број: 

06-401/2019-03 од 4.12.2019.године са достављеном комплетном конкурсном документациом 

за кандидата Верицу Милутиновић. Министарство за рад, запошљавање, борачка и 

социјална питања је актом број: 119-01-354/2020-09 од 15.01.2020. године, које је 

достављено Скупштини општине Љубовија дана 21.01.2020. године дало сагласност за 

именовање вршиоца дужности директора Центра за социјални рада „Љубовија“, Верице 

Милутиновић, дипломираног психолога. 



 
 

 
 

 

 Комисија за избор и именовања општине Љубовија је у складу са датом сагласношћу 

Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања број: 119-1-354/2019-09 од 

15.01.2020. године године на именовање вршиоца дужности директора Центра за социјални 

рада Љубовија, Верице Милутиновић дип. психолога, а у вези са чланом 125. став 2. и 3.  

Закона о социјалној заштити утврдила  Предлог решења о именовању вршиоца дужности 

директора Центра за социјални рад „Љубовија“ Љубовија и предложила Скупштини 

општине Љубовија да исти усвоји. 

 Имајући у виду напред наведено, Скупштина општине Љубовија  је донела  Решење 

као у диспозитиву.   

Правна поука: Против овог решења може покренути управни спор Тужбом код 

Управног суда у Београду у року од 30 дана од дана пријема решења.  

.  

  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА 

 

 Број: 06- 401/2019-03 

 

                                                                                                                 ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                                      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                              Горан Јосиповић с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



На основу члана 46. став 1. тачка 1. Закона о локалним изборима („Службени 

гласник РС“, број: 129/07, 34/10-УС и 54/11 47/18), члана 121. и 174. став 1.тачка 1 и став 2 

и 3. Пословника Скупштине општине Љубовија („Сл. лист општине Љубовија“, број: 

6/08), Скупштина општине Љубовија на  седници одржаној дана 26.02..2020. године, 

донела  је: 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ОДБОРНИКА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА 

 

Члан 1. 

 Утврђује се престанак мандата одборнику Драгани Арсић у Скупштини општине 

Љубовија, изабраној са изборне листе „Александар Вучић-Србија побеђује“, због оставке 

 

Члан 2. 

Решење ступа на снагу даном доношења. 

 

Члан 3. 

Решење објавити у „Службеном листу општине Љубовија“. 

 

Члан 4. 

 Решење доставити  Драгани Арсић, Изборној Комисији општине Љубовија, архиви 

и рачуноводству. 

 

Члан 5 
Против ове Решења може се изјавити жалба Управном суду у року од 48 часова од дана 

доношења. 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА 

 

Број:06-17 /2020-03      ПРЕДСЕДНИК 

           СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 

         Горан  Јосиповић с.р. 
 


