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   С А Д Р Ж А Ј  

СЛУЖБЕНОГ ЛИСТА 22/20 број 06-360/20-03  од 23.10.2020 

1. Одлука о пoтврђивању мандата за два одборника у Скупштини општине Љубовија стр 2. 

2. Одлука о јавним паркиралиштима стр 2. 

3. Решење о утврђивању престанка мандата одборника Скупштине општине Љубовија стр 7. 

4. Одлука о давању сагласности на закључење Споразума о заједничкој локацији за изградњу трансфер 

станице са линијом за сепарацију отпада,компостаном и рециклажним двориштем  за кабасти и остали 

отпад стр 8.  

5. Решење о усвајању Извештаја о реализацији Годишњег плана рада Средње  школе „Вук Караџић“ 

Љубовија за школску 2019/2020 годину стр 11. 

6. Решење о давању сагласности на Годишњи план  рада Средње  школе „Вук Караџић“ Љубовија за 

школску 2020/2021 годину стр 11. 

7. Решење о  усвајању Извештаја о раду ПУ „ПОЛЕТАРАЦ“ Љубовија за 2019/2020 годину стр 12. 

8. Решење о давању сагласности на Годишњи план  рада ПУ „ПОЛЕТАРАЦ“ Љубовија за 2020/2021 

годину стр 12. 

9. Решење о постављењу Општинског правобраниоца општине Љубовија стр 12. 

10. Решење о о именовању  Општинског савета родитеља општине Љубовија за школску 2020/2021 

годину стр 13. 

11. Решење о разрешењу два члана Школског одбора Средње школе „Вук Караџић“ Љубовија-

представника родитеља стр 14. 

12. Решење о именовању два члана Школског одбора Средње школе „Вук Караџић“ Љубовија-

представника родитеља стр 15. 

13. Решење о разрешењу члана Школског одбора Основне школе „Петар Враголић“ Љубовија - 

представника родитеља стр 16. 

14. Решење о именовању члана Школског одбора Основне школе „Петар Враголић“ Љубовија- 

представника родитеља стр 16. 

15. Решење о разрешењу два члана Управног одбора ПУ „Полетарац“ Љубовија-представника родитеља 

стр 17. 

16. Решење о именовању два члана Управног одбора ПУ „Полетарац“ Љубовија-представника родитеља 

стр 18. 
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На основу члана 45. 48. и 56. Закона о 

локалним изборима („Службени гласник 

Републике Србије“, број 129/2007 и 54/2011, 

12/20), члана 31. Закона о локалној самоуправи 

(''Сл. гласник РС'', број:129/07, 83/14-др.закон, 

101/16, 47/18-др. закон), 167и 174. Пословника 

Скупштине општине Љубовија („Службени лист 

општине Љубовија“, бр.6/08), Скупштина 

општине Љубовија, на седници одржаној 

23.10.2020. године, донела je 

 

О Д Л У К У 

О ПОТВРЂИВАЊУ  МАНДАТА  

ДВА ОДБОРНИКА  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

ЉУБОВИЈА 

 

I 

Потврђује се мандат одборницима у 

Скупштини општине Љубовија: 

1. Богосаву Павловићу из Љубовије са 

изборне листе АЛЕКСАНДАР 

ВУЧИЋ-ЗА НАШУ ДЕЦУ; 

2. Слободану Гачићу из Д.Љубовиђе, са 

Изборнe листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-ЗА 

НАШУ ДЕЦУ. 

 

II 

Мандат одборницима из члана I ове 

Одлуке  почиње тећи даном потврђивања 

мандата и траје до истека мандата Скупштине 

општине Љубовија конституисане 17.08.2020. 

године, а након одржаних локалних избора 

21.06.2020. године. 

 

III 

Одлука ступа на снагу даном доношења 

и објавиће се у „Службеном листу општине 

Љубовија“. 

 

IV 

Против ове Одлуке може се изјавити 

жалба Управном суду у року од 48 часова од 

дана доношења. 

Достављено: именованим и 

рачуноводству.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

ЉУБОВИЈА 

 

Број: 06-356 /2020 - 03                                                                        

 

                                                                                                          

ПРЕДСЕДНИК                             

                                                                                               

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ   

                                                                                                         

Горан Јосиповић с.р.  

 

 

              На основу члана 2. став 3. тачка 7., 

члана 3. став 1. тачка 7. и члана 13. Закона о 

комуналним делатностима („Службени гласник 

РС“ бр. 88/2011, 104/2016 и 95/18) и члана 40. 

Статута општине Љубовија ("Општински 

службени гласник", бр. 3/2019), Скупштина 

општине Љубовија, на седници одржаној дана  

23.10.2020.године, донела је 

 

ОДЛУКУ О ЈАВНИМ 

ПАРКИРАЛИШТИМА 

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

 Овом Одлуком уређују се услови и 

начин организовања послова у обављању 

комуналних делатности уређења, одржавања, 

управљања и коришћења јавних паркиралишта 

на територији општине Љубовија. 

 

Члан 2. 

 Јавна паркиралишта, у смислу одредби 

ове Одлуке, јесу површине одређене за 

паркирање моторних возила. 

 Јавна паркиралишта могу бити општа и 

посебна. 

 Јавним паркиралиштима, у смислу 

одредби ове Одлуке, не сматрају се посебни 

простори за паркирање моторних возила који 

припадају одређеном објекту (пословни или 

стамбени објекти), као и простори одређени за 

паркирање одређених врста возила (такси 

стајалишта, аутобуска стајалишта). 

 

Члан 3. 

 Општа паркиралишта су делови 

коловоза, тротоара или површине између 

коловоза и тротоара и друге површине посебно 

обележене за паркирање моторних возила, који 

се састоји од једног или више паркинг места. 

 Општа паркиралишта одређује 

организациона јединица Општинске управе 

надлежна за послове саобраћаја (у даљем 

тексту: надлежни орган).     

 Паркирање возила на тротоару може се 

дозволити на месту које је од пешачког прелаза, 

угла улице, односно ивичне линије уколико на 

улици не постоји обележен пешачки прелаз, 

удаљено више од 5m, под условом да паркирана 
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возила не заузимају површину намењену 

пешачкој комуникацији ширине најмање 1,20 

метара. 

Посебна паркиралишта су објекти и 

површине уређене и изграђене за паркирање 

моторних возила, са дефинисаним улазом и 

излазом и унутрашњом мрежом комуникација за 

возила и пешаке искључиво у функцији 

паркирања. 

 Контрола уласка и изласка возила са 

посебног паркиралишта врши се постављањем 

рампе и изградњом или постављањем објекта за 

наплату. 

 Посебна паркиралишта могу бити 

трајног, привременог и повременог карактера. 

 Трајна паркиралишта су јавне гараже, 

посебно изграђене зa паркирање возила и јавне 

саобраћајне површине које су посебно 

обележене и одређене за паркирање возила. 

Привремена паркиралишта су 

привремено уређене површине јавне намене, 

односно грађевинско земљиште, које је до 

привођења намени посебно одређено и 

обележено за паркирање. 

Повремена паркиралишта су површине 

јавне намене, односно грађевинско земљиште у 

непосредној близини објеката у којима се 

одржавају спортске, културне, уметничке, 

сајамске и друге приредбе и скупови, које су 

посебно одређене и обележене за паркирање за 

време њиховог трајања. 

Посебна паркиралишта се изграђују и 

уређују у складу са одговарајућим 

урбанистичким актом. 

 

Члан 4. 

 Комуналну делатност из члана 1. ове 

Одлуке обавља ЈКП „Стандард“ из Љубовије 

или друго правно лице коме Скупштина 

општине Љубовија повери вршење тих послова 

(у даљем тексту: вршилац комуналне 

делатности). 

 Вршилац комуналне делатности је 

обавезан да за поверену комуналну делатност 

организује посебну књиговодствену евиденцију. 

 Вршилац комуналне делатности, уз 

сагласност Општинског већа, доноси и мења 

Ценовник којим се утврђују висине накнада за 

паркирање, у складу са начелима утврђеним 

законом и овом Одлуком (у даљем тексту 

Ценовник). 

 

Члан 5. 

 Јавна паркиралишта обележавају се 

саобраћајном сигнализацијом у складу са 

прописима о безбедности саобраћаја. 

 Јавна паркиралишта имају на видном 

месту истакнуто обавештење које обавезно 

садржи: назив зоне, начин паркирања и наплате, 

временско ограничење коришћења јавног 

паркиралишта, телефонски број оператера и 

категорију моторних возила која се могу 

паркирати. 

 

Члан 6. 

 О уређењу, опремању, одржавању, 

обележавању и организацији коришћења јавних 

паркиралишта стара се вршилац комуналне 

делатности. 

 Вршилац комуналне делатности је 

дужан да се стара да јавна паркиралишта буду 

уредна и чиста и да у зимском периоду уклања 

снег и лед са истих, како би се омогућило 

њихово несметано и безбедно коришћење. 

 

II КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ 

ПАРКИРАЛИШТА 

 

Члан 7. 

 Јавна паркиралишта се користе за 

паркирање моторних возила правних лица, 

физичких лица и предузетника ( у даљем тексту: 

корисници). 

 Корисником паркиралишта, у смислу 

одредби ове Одлуке, сматра се возач, односно 

власник возила ако возач није идентификован. 

 Паркирањем возила на паркинг месту 

корисник прихвата прописане услове за 

коришћења услуга јавног паркиралишта. 

 Вршилац комуналне делатности нема 

обавезу чувања возила и не сноси одговорност 

за оштећење или крађу возила. 

 

Члан 8. 

 Вршилац комуналне делатности је 

дужан да на јавном паркиралишту, у зависности 

од капацитета паркиралишта, одреди паркинг 

места за возила особа са инвалидитетом. 

 Особа са инвалидитетом и члан 

заједничког домаћинства особе са 

инвалидитетом услугу паркирања на паркинг 

местима из става 1. овог члана могу користити 

бесплатно и временски неограничено на јавним 

паркиралиштима општине Љубовија. 

 Чланом заједничког домаћинства у 

смислу става 2. овог члана, сматрају се брачни 

друг, деца, родитељи, усвојеник, усвојилац и 

старалац подносиоца захтева. 

 

Члан 9. 

 Право коришћења паркинг места за 

особе са инвалидитетом признаје се лицима са 

оштећеним екстремитетима битним за 

управљање возилом, корисницима инвалидске 

пензије, лицима којима је вид оштећен најмање 

90%, ратним и мирнодопским војним 
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инвалидима, цивилним инвалидима рата од I-IV  

групе инвалидности и лицима на дијализи, 

уколико имају пребивалиште на територији 

општине Љубовија, и уколико је возило 

регистровано на њих, или на члана заједничког 

домаћинства.  

 

 Надлежни орган решењем, по захтеву 

лица из става 1. овог члана, а на основу налаза 

одговарајућег здравственог органа и друге 

документације утврђује испуњеност услова за 

коришћење права на паркинг место особе са 

инвалидитетом. 

 

По правоснажности решења из става 2. 

овог члана надлежни орган Удружењу јавних 

паркиралишта Србије подноси захтев за 

издавање налепнице за означавање возила особе 

са инвалидитетом – инвалидска паркинг карта 

(ИПК). 

 

Инвалидска паркинг карта се издаје за 

текућу календарску годину, а важи на 

територији Републике Србије. 

 

Члан 10. 

 За возила Дома здравља, полиције, 

војске Србије и ватрогасне службе услуга 

паркирања на јавним паркиралиштима се не 

наплаћује.  

 

Члан 11. 

 Надлежни орган може одобрити 

резервацију паркинг места на јавним 

паркиралиштима под условима утврђеним овом 

одлуком. 

 Паркинг место се може резервисати за 

најмање један календарски месец. 

 Резервација паркинг места на јавним 

паркиралиштима се под условима утврђеним 

овом одлуком може одобрити на захтев правних 

лица и то за једно паркинг место. 

 Висину накнаде за издавање 

резервисане паркинг карте одређује 

Ценовником вршилац комуналне делатности. 

 

Члан 12. 

Власници, односно корисници 

стамбених објеката, могу општа паркиралишта 

користити као повлашћени корисници, уколико 

немају могућност паркирања возила на 

сопственом поседу. 

Повлашћеним корисницима из става 1. 

овог члана вршилац комуналне делатности 

издаје повлашћену паркинг карту која се може 

користити искључиво за возило за које је карта 

издата, и важи за паркинг места која се налазе уз 

њихов стамбени објекат.   

Висину накнаде за издавање 

повлашћене паркинг карте одређује 

Ценовником вршилац комуналне делатности. 

 Куповина повлашћене паркинг карте 

кориснику не гарантује слободно паркинг 

место. 

 

Члан 13. 

 Корисник јавног паркиралишта дужан 

је да:  

1. купи паркинг карту, уочљиво прецрта 

неграфитном оловком годину, месец и 

дан у којем користи паркинг место, као 

и сат и минут у коме је паркирање 

започето, односно правилно унесе 

потребне податке и видљиво истакне 

паркинг карту са унутрашње стране 

предњег ветробранског стакла возила 

или да накнаду за паркирање плати 

слањем СМС-а са регистарским бројем 

возила на одређени број телефона; 

2. користи јавно паркиралиште у времену 

за које је паркирање плаћено и 

3. користи паркинг место у складу са 

саобраћајним знаком и другом 

вертикалном и хоризонталном 

сигнализацијом којом је означено 

паркинг место. 

 

 

III ЗАБРАНЕ 

 

Члан 14. 

 На јавним паркиралиштима забрањено 

је: 

1. паркирање нерегистрованих возила; 

2. остављање неисправног или 

хаварисаног возила, односно 

прикључног возила без сопственог 

погона; 

3. на паркинг месту постављати ограде 

или сличне препреке или ометање 

паркирања других возила; 

4. коришћење паркинг места за продају 

робе и обављање друге делатности; 

5. паркирање на резервисаном паркинг 

месту или на паркинг месту одређеном 

за паркирање возила особа са 

инвалидитетом. 

 

 

Члан 15. 

Возила паркирана супротно забранама 

из члана 14. ове Одлуке, као и возила паркирана 

на зеленим и јавним површинама вршилац 

комуналне делатности је дужан по налогу 

надлежног инспектора или овлашћених лица 
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органа унутрашњих послова одвести на место 

одређено за чување возила. 

 

Члан 16. 

 Вршилац комуналне делатности је 

дужан да приликом уклањања непрописно 

паркираних и заустављених возила и њиховог 

одвожења до места чувања, поступа са пажњом 

доброг привредника, да возила чува од 

оштећења, брижљиво са њима рукује и обезбеди 

чување возила на простору посебно одређеном 

за ту намену. 

 Вршилац комуналне делатности 

одговара за сва оштећења на возилима из става 

1. овог члана, као и за нестанак возила и ствари 

из возила у току одвожења и чувања возила. 

 

Члан 17. 

Корисник, односно власник возила које 

је уклоњено и одвежено на место чувања, дужан 

је пре преузимања возила вршиоцу комуналне 

делатности, по испостављеној фактури, платити 

накнаду за одвожење и чувања возила. 

 Уколико корисник, односно власник 

непрописно паркираног или заустављеног 

возила дође до тренутка утовара возила ради 

његовог одвожења и захтева враћање возила, 

возило ће се вратити уколико корисник, 

односно власник вршиоцу комуналних услуга 

исплати прописани паушални износ накнаде. 

 Висину накнаде за одвожење и чување 

непрописно паркираних возила и висину 

паушалног износа из става 1. и 2. овог члана, 

одређује Ценовником вршилац комуналне 

делатности. 

 

 

IV УСЛОВИ ЗА ОБАВЉАЊЕ 

ПРЕМЕШТАЊА ВОЗИЛА 

 

Члан 18. 

 Вршилац комуналне делатности 

обезбеђује специјално возило за одвожење, 

ограђени простор и потребан број запослених за 

одвожење, чување и издавање непрописно 

паркираних, заустављених и напуштених 

возила.  

Напуштеним возилима сматрају се 

дотрајала, хаварисана или запуштена возила без 

регистарских ознака чији је власник непознат. 

 Налог за уклањање и одвожење возила 

вршиоцу комуналне делатности издаје 

овлашћено лице органа унутрашњих послова 

или надлежни инспектор. 

Уз налог из става 3. овог члана прилаже 

се фотографија возила са места са којег се 

уклања и записник о стању возила пре 

одвожења. 

 Овлашћено лице дужно је да 

присуствује утовару и одвожењу возила. 

 

Члан 19. 

 Поступак одвожења возила сматра се 

започетим у моменту када овлашћено лице изда 

налог вршиоцу комуналне делатности за 

одвожење возила. 

 Уклоњено возило корисник, односно 

власник може преузети под следећим условима: 

1. да се идентификује и евидентира као 

корисник, односно власник уклоњеног 

возила; 

2. да плати све трошкове уклањања, 

одвожења и чувања возила у износу 

утврђеном у складу са чланом 17. ове 

Одлуке. 

 

V НАПЛАТА ПАРКИРАЊА 

 

Члан 20. 

 Корисник плаћа накнаду за коришћење 

јавног паркиралишта унапред, куповином 

паркинг карте или путем СМС-а. 

Паркинг карта се може купити као 

сатна, дневна, или као повлашћена претплатна 

месечна паркинг карта на местима које одреди 

вршилац комуналне делатности. 

 Сатна паркинг карта важи за сваки 

започети сат, према утврђеном времену 

коришћења. 

 Дневна паркинг карта важи од тренутка 

издавања до истека времена у првом следећем 

дану за које се паркирање наплаћује. 

 Повлашћена претплатна месечна 

паркинг карта важи за текући месец у којем је  

купљена. 

Резервисана претплатна паркинг карта 

важи за период за који је купљена. 

 Накнада из става 1. овог члана се плаћа 

за паркирање радним данима од 07 до 17 часова 

и суботом од 07 до 13 часова. 

 

Члан 21. 

 Контролу коришћења јавних 

паркиралишта врше овлашћена лица вршиоца 

комуналне делатности – контролори. 

 Вршилац комуналне делатности издаје 

легитимацију и утврђује изглед службеног 

одела контролора. 

 

Члан 22. 

 Корисник који не поступи у складу са 

одредбама члана 11., 12., 13. и 20. ове Одлуке 

дужан је да плати посебну накнаду за 

паркирање чија се висина утврђује Ценовником 

вршиоца комуналне делатности. 
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 Налог за плаћање посебне накнаде за 

паркирање из става 1. овог члана кориснику 

издаје и уручује овлашћени контролор.  

Када контролор на месту где је 

извршено паркирање које није у складу са 

одредбама члана 11., 12., 13. и 20. ове Одлуке не 

затекне корисника паркинга или корисник 

паркинга одбије да прими налог за плаћање 

посебне накнаде за паркирање, достава налога 

се врши причвршћивањем истог на предње 

ветробранско стакло возила. 

Налог се сматра урученим моментом 

причвршћивања на предње ветробранско стакло 

возила. 

 Достављање налога из става 2. овог 

члана на начин из става 3. овог члана сматра се 

уредним и накнадно оштећење или уништење 

налога нема утицаја на уредност доставе, 

обавезу и рок плаћања накнаде за неизмирење 

обавезе паркирања. 

 Корисник паркиралишта дужан је да 

поступи по налогу из става 2. овог члана и плати 

посебну накнаду за паркирање у року од 7 дана 

од дана уручења налога на начин назначен у 

налогу. 

 Ако корисник не плати посебну 

накнаду из става 1. овог члана у року из става 6. 

овог члана вршилац комуналне делатности ће 

му доставити опомену да у року од 8 дана од 

дана пријема исте изврши плаћање. 

 Ако корисник паркиралишта не 

поступи у складу са ставом 7. овог члана 

вршилац комуналне делатности ће своја 

потраживања наплатити пред надлежним судом 

подношењем предлога за извршење на основу 

веродостојне исправе. 

 

 

VI НАДЗОР 

 

Члан 23. 

 Надзор над спровођењем одредби ове 

Одлуке врши овлашћени инспектор Општинске 

управе Љубовија.  

 Инспектор из става 1. овог члана је 

овлашћен да покрене прекршајни поступак или 

да изда прекршајни налог за прекршаје за које 

су прописане новчане казне у фиксном износу у 

складу са Законом којим су уређени услови за 

издавање, начин издавања и садржина 

прекршајног налога. 

 

VII КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 24. 

 Новчаном казном од 50.000,00 до 

500.000,00 динара казниће се за прекршај 

вршилац комуналне делатности ако: 

1. се не стара о уређењу, опремању, 

одржавању, обележавању и 

организацији коришћења јавних 

паркиралишта (члан 6.); 

2. на јавним паркиралиштима не одреди 

паркинг места за возила особа са 

инвалидитетом (члан 8.); 

3. не изврши уклањање и одвожење 

возила до места чувања у складу са 

одредбама  члана 15. ове Одлуке. 

Новчаном казном од 5.000,00 до 50.000,00 

динара казниће се за прекршај из става 1. овог 

члана одговорно лице у вршиоцу комуналне 

делатности. 

 

 

Члан 25. 

Новчаном казном у износу од 25.000,00 

до 250.000,00 динара казниће се за прекршај 

правно лице ако поступи супротно одредбама 

члана 14.  

Новчаном казном у износу од 2.500,00 

до 25.000,00 динара казниће се за прекршаје  из 

става 1. овог члана одговорно лице у правном  

лицу. 

Новчаном казном у износу од 2.500,00 

до 25.000,00 казниће се физичко лице-корисник 

паркинга, за прекршаје из става 1. овог члана. 

 

 

Члан 26. 

 Новчаном казном од 2.500,00 до 

25.000,00 динара казниће се за прекршај 

контролор уколико при вршењу контроле не 

носи службено одело и службену легитимацију. 

 

Члан 27. 

 Ако поступи супротно одредбама из 

члана 14. ове Одлуке казниће се и то: 

- Правно лице новчаном 

казном у фиксном износу 

од 20.000,00 динара; 

- Одговорно лице у правном 

лицу новчаном казном у 

фиксном износу од 

10.000,00 динара; 

- Предузетник новчаном 

казном у фиксном износу 

од 10.000,00 динара и 

- Физичко лице новчаном 

казном у фиксном износу 

од 10.000,00 динара. 
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VIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ 

ОДРЕДБЕ 

 

Члан 28. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у „Општинском 

службеном листу“, а примењује се истеком рока 

од 12 месеци од дана ступања на снагу. 

  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

ЉУБОВИЈА 

 

Број: 06-358/2020-03                                                                    

                                                                                             

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 члановима 2., 3. и 13. Закона о 

комуналним делатностима и члану 40. Статута 

Општине. 

 Чланом 2. поменутог Закона дефинисан 

је појам комуналних делатности у смислу 

пружања комуналних услуга којима  јединица 

локалне самоуправе доприноси стварању услова 

за квалитетно, доступно и континуирано 

обављање комуналних послова, међу које спада 

и управљање јавним паркиралиштима. 

 Чланом 3. став 1. тачка 7. Закона о 

комуналним делатностима прописано је да  

управљање јавним паркиралиштима обухвата 

стварање услова за коришћење јавних 

саобраћајних површина и посебних простора 

одређених за паркирање моторних возила, као и 

уклањање и премештање паркираних возила и 

постављање уређаја којима се спречава 

одвожење возила по налогу надлежног органа. 

Чланом 13. прописано је да Скупштина 

јединице локалне самоуправе прописује начин 

обављања комуналне комуналне делатности, као 

и општа и посебна права и обавезе вршилаца 

комуналне делатности и корисника услуга на 

својој територији, укључујући и начин плаћања 

цене комуналне услуге, начин вршења контроле 

коришћења и наплате комуналне услуге и 

овлашћења вршиоца комналне делатности у 

вршењу контроле и мере које су контролори 

овлашћени да предузимају. 

Чланом 40. Статута општине Љубовија 

прописане су надлежности Скупштине општине 

да доноси прописе и друге опште акте. 

Разлог и циљ доношења предложене 

одлуке је правно уређење ове области у складу 

са важећим прописима и материјално 

техничким могућностима вршиоца комуналне 

делатности. 

Предложеним решењима стварају се 

услови да лица са инвалидитетом под 

повлашћеним условима (бесплатно) користе 

услуге паркирања на резервисаним паркинг 

местима на територији целе Републике. 

Казнене одредбе су предложене у 

складу са законом.  

Општинско веће општине Љубовија је 

на седници одржаној 02.10.2020. године 

утврдило предлог Одлуке о јавним 

паркиралиштима и предлаже Скупштини 

општине Љубовија да да исти усвоји као у 

материјалу. 

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

ЉУБОВИЈА 

 

 
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 

Пословника Скупштине општине Љубовија 

(„Сл. лист општине Љубовија“, број: 6/08), 

Скупштина општине Љубовија на седници 

одржаној  23.10.2020. године, донела  је: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА 

МАНДАТА ОДБОРНИКА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

ЉУБОВИЈА 

 

 

Члан 1. 

 
 Утврђује се престанак мандата 

одборника у Скупштини општине Љубовија 

Арсић Драгани  из Љубовије, изабраној са 

Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-ЗА 

НАШУ ДЕЦУ, због оставке. 

 

Члан 2. 

 
Решење ступа на снагу даном 

доношења. 
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Члан 3. 

 
Решење објавити у „Службеном листу 

општине Љубовија“. 

 

Члан 4. 

 
 Решење доставити  Арсић Драгани , 

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- 357/2020-03 

 

ПРЕДСЕДНИК                             

                                                                                               

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ   

                                                                                                         

Горан Јосиповић с.р.  

 

 
На основу чланова 32. и 88.Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник РС”, 

број 129/07 и 83/2014 – др. закон) и чланова 40. 

и 137.Статута општине Љубовија („Службени 

лист општине Љубовија”, број 3/19) и члана121. 

Пословника Скупштине општине Љубовија 

(„Сл. Лист општине Љубовија“,број 8/6/08), 

Скупштина општине Љубовија, на седници 

одржаној 23.10.2020.године, донела је  

 

 

 

 

 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

ЗАКЉУЧЕЊЕ СПОРАЗУМА О 

ЗАЈЕДНИЧКОЈ ЛОКАЦИЈИ ЗА 

ИЗГРАДЊУ ТРАНСФЕР СТАНИЦЕ СА 

ЛИНИЈОМ ЗА СЕПАРАЦИЈУ ОТПАДА, 

КОМПОСТАНОМ И РЕЦИКЛАЖНИМ 

ДВОРИШТЕМ ЗА КАБАСТИ И 

ОСТАЛИ ОТПАД  

 

Члан 1. 

 
 Овом Одлуком се даје сагласност да 

општина Љубовија закључи Споразум о 

заједничкој локацији за изградњу трансфер 

станице са линијом за сепарацију отпада, 

компостаном и рециклажним двориштем за 

кабасти и остали отпад. 

 

Члан 2. 

Овлашћује се Председник општине 

Љубовија да у име општине Љубовија потпише 

Споразум из члана 1. Одлуке. 

 

Члан 3. 

 
            Саставни део ове Одлуке је предлог 

Споразума о заједничкој локацији за изградњу 

трансфер станице са линијом за сепарацију 

отпада, компостаном и рециклажним двориштем 

за кабасти и остали отпад. 

 

Члан 4. 

 
            Одлука ступа на снагу даном 

објављивања у „Службеном листу општине 

Љубовија“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

ЉУБОВИЈА 

 

Број: 06- 351/2020-03 

                                             

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 члану 88. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС”, број 

129/07 и 83/2014 – др. закон), којим је 

прописано да јединица локалне самоуправе, 
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њени органи и службе, као и предузећа, 

установе и друге организације чији је оснивач, 

остварују сарадњу и удружују се са другим 

јединицама локалне самоуправе и њеним 

органима и службама у областима од 

заједничког интереса и ради њиховог 

остваривања могу удруживати средства и 

образовати заједничке органе, предузећа, 

установе и друге организације и установе, у 

складу са законом и статутом. Чланом  137. 

Статута општине Љубовија прописано је да  

Скупштина општине одлучује о закључивању 

споразума о сарадњу са другим јединицама 

локалне самоуправе већином гласова од укупног 

броја одборника и дужна је да га достави 

министарству надлежном за локалну 

самоуправу у року од 30 дана од дана 

закључења споразума. Чланом 2. ове Одлуке, 

Скупштина општине Љубовија овлашћује 

Председника општине Љубовија да у име 

општине потпише Споразум о заједничкој 

локацији за изградњу трансфер станице са 

линијом за сепарацију отпада, компостаном и 

рециклажним двориштем за кабасти и остали 

отпад. Наведеним споразумом ће се стране 

потписнице (град Лозница, општине Љубовија, 

Крупањ, Осечина, Мали Зворник и РЕЦ „Еко-

Тамнава“ доо, са седиштем у Убу) споразумети 

о заједничкој локацији за изградњу  трансфер 

станица са линијом за сепарацију отпада, 

компостаном и рециклажним двориштем за 

кабасти и остали отпад, на територији општине 

Осечина. 

 Имајући у виду напред наведено 

Општинско веће општине Љубовија је на 

седници одржаној 16.10.2020. године утврдило 

предлог Одлуке о давању сагласности на 

закључење споразума о заједничкој локацији за 

изградњу трансфер станице са линијом за 

сепарацију отпада, компостаном и рециклажним 

двориштем за кабасти и остали отпад и 

предлаже скупштини општине Љубовија да исту 

усвоји као у материјалу. 

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

ЉУБОВИЈА 

 

Стране потписнице: 

 

ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА,  
са седиштем у Осечини, Карађорђева 78,  

коју заступа председник Општине Никола 

Томић, 

 

ГРАДА ЛОЗНИЦЕ, 
 са седиштем у Лозници, Карађеорђева 2, 

 кога заступа градоначелник Видоје Петровић, 

 

ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК,  
са седиштем у Малом Зворнику, Краља Петра 

првог 38,  

коју заступа председник Општине Зоран Јевтић, 

 

ОПШТИНЕ КРУПАЊ,  
са седиштем у Крупњу, Маршала Тита 2,  

коју заступа председник Општине Иван 

Исаиловић, 

 

ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА,  
са седиштем у Љубовији,Војводе Мишића 45,  

коју заступа председник Општине Милан 

Јовановић и 

 

РЕЦ „ЕКО-ТАМНАВА“ д.о.о.,  
са седиштем у Убу, Краља Петра I Ослободиоца 

60А/2,  

кога заступа директор Зоран Петровић 

 

закључују: 

 

С П О РА З У М  

о заједничкоj локацији за изградњу 

трансфер станице са линијом за 

сепарацију отпада, компостаном и 

рециклажним двориштем за кабасти 

и остали отпад  

 

Члан 1. 

 
 У поступку израде Студије 

оправданости за потребе придруживања града 

Лознице, општина Крупањ, Љубовија, Мали 

Зворник Колубарском региону за управљање 

отпадом,  стране потписнице су се споразумеле 

о заједничкоj локацији за изградњу трансфер 

станица са линијом за сепарацију отпада, 

компостаном и рециклажним двориштем за 

кабасти и остали отпад, на територији општине 

Осечина. 

 

Овим Споразумом се стране потписнице 

обавезују да изврше следеће: 

 

Члан 2. 

 Обавезе  општине  Осечина : 

 
- Припрема предлога правног акта којим 

би се уредили међусобни односи 

учесника у заједничком пројекту 

- Обезбеђивање локације за изградњу 

трансфер станице, и то КО Белотић, 

кат.парц.бр.: 573/1, 574/1, 575/1, 575/2, 

576, 578/1, 578/2, 2502/2 и 2507/2, у 

укупној површини од 1.47.00 ха 
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- Прибављање одговарајућих сагласности 

надлежних органа, 

- Прецизирање пројектног задатка, 

финансирање и спровођење процедура 

за израду и верификацију Идејног 

решења објеката и постројења, Пројекта 

препарцелације и Урбанистичког 

пројекта локације са пројектним 

надзором за објекте и постројења: 

o Трансфер станица, 

o Линија за сепарацију 

рециклабилног отпада, 

o Компостана, 

o Рециклажно двориште за 

кабасти и остали отпад 

- Изградња неопходне инфраструктуре за 

уређење локације са омогућавањем 

прикључака, и то: 

o Прикључак струје, 

o Прикључак воде, 

o Прикључак телекомуникационе 

оптике, 

- Уређење организације и избор кадрова 

локалног комуналног предузећа коме се 

предаје у надлежност управљање 

изграђеним објектима, постројењима и 

опремом. 

 

Члан 3. 

 

 Обавезе РЕЦ „Еко-Тамнава“ 

д.о.о. Уб: 

 
Спровођење процедура јавних  набавки 

за избор понуђача и закључење уговора 

о изради Идејног пројекта, Пројекта за 

грађевинску дозволу, за избор извођача 

радова за изградњу и опремање објеката 

и постројења као и за спровођење 

техничке контроле за објекте и 

постројења: 

o Трансфер станица, 

o Линија за сепарацију 

рециклабилног отпада 

o Компостана, 

o Рециклажно двориште за 

кабасти и остали отпад. 

 

Члан 4. 

 

 Обавезе Града Лознице и 

општина Мали Зворник, Крупањ и 

Љубовија: 
‒ Учествују у трошковима израде 

пројеката, изградње и опремања 

објеката и постројења сразмерно броју 

становника према резултатима пописа 

становника 2011. године. 

 -  Обезбеђивање извора финансирања у 

потребном износу за израду Идејног 

пројекта, Пројекта за грађевинску дозволу, 

Пројекта за изградњу, за извођење радова, 

опремање објеката и постројења са 

функционалним оспособљавањем као и за 

спровођење  техничке контроле и 

пројектног надзора за објекте и постројења: 

o Трансфер станица, 

o Линија за сепарацију 

рециклабилног отпада, 

o Компостана, 

o Рециклажно двориште за 

кабасти и остали отпад, 

‒ Обезбеђивање извора финансирања у 

потребном износу за израду пројекта, 

надзор, реконструкцију и изградњу 

недостајуће путне инфраструктуре 

(асфалтирање пута Бела Црква- 

Белотић- Осечина). 

 

Члан 5. 

 
 Потписници Споразума су сагласни да 

Споразум ступа на снагу даном потписивања и 

да потребна финансијска средства благовремено 

обезбеде у у складу са извршеном проценом у 

Студији оправданости за израду пројектне 

документације односно у складу са проценама 

из Пројекта за грађевинску дозволу и извођење 

за изградњу и опремање. 

 

Члан 6. 

 
 Овај Споразум је сачињен у 12 

(дванаест) примерака, од којих по 2 (два) 

задржава сваки потписник Споразума. 

 

 

           ОПШТИНА ОСЕЧИНА 

Председник Општине 

 

____________ 

Никола Томић       

 

 

ОПШТИНА МАЛИ ЗВОРНИК 

Председник Општине 

 

____________ 

Зоран Јевтић 

 

 

ОПШТИНА ЉУБОВИЈА 

Председник Општине 

 

____________ 
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Mилан Јовановић 

 

 

ГРАД ЛОЗНИЦА 

Градоначелник 

 

____________ 

Видоје Петровић 

 

 

ОПШТИНА КРУПАЊ 

Председник Општине 

 

____________ 

Иван Исаиловић 

 

 

РЕЦ „ЕКО-ТАМНАВА“д.о.о. УБ 

Директор 

 

____________ 

Зоран Петровић 

 

 
          На основу члана 32. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Србије“, 129/07, 83/2014-др.закон, 101/16-

др.закон и 47/18), члана 40. став 1. тачка  22. 

Статута општине Љубовија („Службени лист 

општине Љубовија“, број 3/19), ичлана 121. 

Пословника Скупштине општине Љубовија 

(„Службени лист општине Љубовија“, број 

6/08), Скупштина општине Љубовија, на 

седници одржаној дана 23.10.2020. године, 

донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 
1. Усваја се Извештај о реализацији 

Годишњег плана рада Средње школе „Вук 

Караџић“ Љубовија за 2019/2020 годину. 

2. Саставни део Решења je Извештај о 

реализацији Годишњег плана рада  Средње 

школе „Вук Караџић“ Љубовија за 2019/2020 

годину. 

3. Решење ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у „Службеном листу 

општине Љубовија“. 

4. Решење доставити: Средњој школи 

„Вук Караџић“ Љубовија и архиви. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

ЉУБОВИЈА 

 

 

Број: 06 - 345/2019-03 

 

ПРЕДСЕДНИК                             

                                                                                               

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ   

                                                                                                         

Горан Јосиповић с.р.  

 

На основу члана 32. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Србије“, 129/07, 83/2014-др.закон, 101/16-

др.закон и 47/18), члана 40. став 1. тачка  22. 

Статута општине Љубовија („Службени лист 

општине Љубовија“, број 3/19), ичлана 121. 

Пословника Скупштине општине Љубовија 

(„Службени лист општине Љубовија“, број 

6/08), Скупштина општине Љубовија, на 

седници одржаној дана 23.10.2020. године, 

донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

 
1. Даје  се  сагласност  на Годишњи  план  

рада Средње школе „Вук Караџић“ 

Љубовија за 2020/2021 годину. 

2. Саставни део Решења je Годишњи план 

рада Средње школе „Вук Караџић“ 

Љубовија за  2020/2021 годину. 

3. Решење ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном листу 

општине Љубовија“. 

4. Решење доставити: Средњој школе 

„Вук Караџић“ Љубовија и архиви. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

ЉУБОВИЈА 

 

Број: 06 -346/2020-03 

 

ПРЕДСЕДНИК                             

                                                                                               

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ   

                                                                                                         

Горан Јосиповић с.р.  

             На основу члана 32. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Србије“, 129/07, 83/2014-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:6/08), Скупштина општине 

Љубовија на седници одржаној дана 23.10. 2020. 

године, донела је 
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Р Е Ш Е Њ Е 

 
1. Усваја се Извештаја о раду 

ПУ„ПОЛЕТАРАЦ“ Љубовија зашколску 

2019/2020 годину. 

2. Саставни део Решења je Извештај о 

раду ПУ „ПОЛЕТАРАЦ“ Љубовија за  школску 

2019/2020 годину. 

3. Решење ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у „Службеном листу 

општине Љубовија“. 

4. Решење доставити: ПУ 

„ПОЛЕТАРАЦ“ Љубовија и архиви. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

ЉУБОВИЈА 

 

Број: 06 - 309/2020-03 

 

ПРЕДСЕДНИК                             

                                                                                               

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ   

                                                                                                         

Горан Јосиповић с.р.  

 

             На основу члана 32. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Србије“, 129/07, 83/2014-др.закон, 101/16-

др.закон и 47/18), члана 40.  Статута општине 

Љубовија („Службени лист општине Љубовија“, 

број 3/19), ичлана 121. Пословника Скупштине 

општине Љубовија („Службени лист општине 

Љубовија“, број:6/08), Скупштина општине 

Љубовија, на седници одржаној дана 23.10.2020. 

године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 
1. Даје  се  сагласност  на Годишњи  план  

рада ПУ  “ ПОЛЕТАРАЦ“ Љубовија за 

школску 2020/2021 годину. 

2. Саставни део Решења je Годишњи план 

рада ПУ “ ПОЛЕТАРАЦ“ Љубовија за 

школску2020/2021 годину. 

3. Решење ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном листу 

општине Љубовија“. 

4. Решење доставити: ПУ“ ПОЛЕТАРАЦ“  

Љубовија и архиви. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

ЉУБОВИЈА 

 

Број: 06 -310/2020-03 

 

ПРЕДСЕДНИК                             

                                                                                               

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ   

                                                                                                         

Горан Јосиповић с.р.  

 
На основу члана 53. став 1. Закона о 

правобранилаштву ( ,,Сл. гласник РС'' број 

55/2014), члана 40.став 1.тачка 12.Статута 

општине Љубовија (,,Сл. лист општине 

ЉУбовија'', број 3/2019) члана 10.Одлуке о 

општинском правобранилаштву општине 

Љубовија (,,Сл.лист општине Љубовија'' број 

1/15) и члана 121. Пословника Скупштине 

општине Љубовија (,,Сл. лист општине 

Љубовија'' број 6/08), на предлог Општинског 

већа општине Љубовија, Скупштина општине 

Љубовија на седници одржаној дана 23.10 2020. 

године  донела је следеће 

РЕШЕЊЕ 

О ПОСТАВЉЕЊУ ОПШТИНСКОГ 

ПРАВОБРАНИОЦА 

ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА 

 
1) За Општинског правобраниоца општине 

Љубовија поставља се Радмила 

Тријић, дипломирани правник из 

Љубовије, на период од 5 година. 

2) Решење ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у ,,Службеном 

листу општине Љубовија''. 

3) Решење доставити: Радмили Тријић из 

Љубовије, рачуноводству Општинске 

управе Љубовија, у персонални досије, 

у документацију Скупштине општине 

Љубовија и писарници. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

ЉУБОВИЈА 

 

Број: 112-113/2020-03 

 

ПРЕДСЕДНИК                             

                                                                                               

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ   

                                                                                                      

Горан Јосиповић с.р.  
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О б р а з л о ж е њ е 

 
 У складу са одредбама Статута 

општине Љубовија и одредбама Одлуке о 

правобранилаштву општине Љубовија 

спроведен је јавни конкурс за постављење 

Општинског правобраниоца  општине Љубовија 

од стране Општинског већа општине 

Љубовија.Јавни конкурс  је објављен у листу 

Националне службе за запошљавање ,,Послови'' 

од 26.08.2020. године. 

У остављеном року од 15 дана  на исти 

се пријавила Радмила Тријић, дипломирани 

правник из Љубовије, као једини кандидат. 

Општинско веће општине Љубовија на седници 

одржаној дана 02.10.2020. године разматрало је 

наведену пријаву која је благовремена, са 

приложеном потребном документацијом  којом 

се доказује испуњеност услова конкурса и 

утврдило предлог Решења о постављењу 

Радмиле Тријић, дипломиораног правника из 

Љубовије за општинског правобраниоца 

општине Љубовија и предлаже Скупштини 

општине Љубовија да исто донесе као у 

материјалу. 

 

О П Ш Т И Н С К О  В Е Ћ Е   

О П Ш Т И Н Е  Љ У Б О В И Ј А 

 
На основу члана 121. Закона о основама система 

образовања и васпитања („Службени гласник 

РС“, бр.88/17, 27/18 - други закон и 27/18  - 

други закон), члана 3. став 4. Правилникa о 

Oпштинском савету родитеља („Службени 

гласник РС“, бр. 72/18), члана 40. Статута 

општине Љубовија (,,Сл. лист општине 

Љубовије“ 3/19), члана 121. Пословника 

Скупштине општине Љубовија, Скупштина 

општине Љубовија на седници одржаној дана 

23.10. 2020. године донела је следеће 

Р Е Ш Е Њ Е 

о именовању  Општинског савета 

родитеља 

општине Љубовија  за школску 

2020/2021 годину 

Члан 1. 

 
У Општински савет родитеља општине 

Љубовија, за школску 2020/2021 годину, 

именују се: 

 

1. Мирјана Спасојевић из Љубовије, Блок 98 – 

као представник Савета родитеља  Средње 

школе „Вук Караџић“ Љубовија; 

2. Вера Јаковљевић из Љубовије, Дринска бб – 

као заменик представника Савета родитеља  

Средње школе „Вук Караџић“ Љубовија; 

3. Александар Илић из Љубовије, Читлучка 44 – 

као представник Савета родитеља  Основне 

школе „Петар Враголић“ Љубовија; 

4. Славица Тријић из Љубовије, Карађорђева 10 

- као заменик представника Савета родитеља  

Основне школе „Петар Враголић“ Љубовија; 

5. Дејана Весић из Љубовије, В.Мишића 48 – као  

представник Савета родитеља Предшколске 

установе „Полетарац“ Љубовија; 

6.  Душко Николић из Љубовије, Моше Пијаде 

бб,  - као заменик представника Савета 

родитеља Предшколске установе „Полетарац“ 

Љубовија. 

Члан 2. 

 
Општински савет родитеља: 

 

1. Даје мишљење, иницира акције и 

предлаже мере за остваривање права 

детета, унапређивање образовања, 

васпитања и безбедности деце, односно 

ученика у општини. 

2. Учествује у утврђивању општинских 

планова и програма који су од значаја  

за остваривање образовања, васпитања 

и безбедности деце. 

3. Прати и разматра могућности за 

унапређивање једнаког приступа, 

доступности и могућности образовања 

и васпитања за децу, односно ученике; 

спречавања социјалне искључености 

деце односно ученика из угрожених и 

осетљивих група на територији 

општине. 

4. Пружа подршку савету родитеља свих 

васпитно-образовних установа на 

територији општине у вези са 

питањима из њихове надлежности. 

5. Заступа интересе деце и ученика 

општине у ситуацијама које су од 

значаја за унапређивање њиховог 

образовања, васпитања, безбедности и 

добробити на територији општине. 

6. Сарађује са организацијама које делују 

у области образовања и васпитања, 

заштите здравља, социјалне заштите, 

културе, заштите и унапређења права 

детета и људских права. 

7. Обавља и друге послове у вези са 

образовањем и васпитањем на 

територији општине. 

 

Члан 3. 
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Решење ступа на снагу даном доношења. 

 

Члан 4. 

 
Ово Решење објавиће се у ,,Службеном листу 

општине Љубовија“. 

 

Члан 5. 

 
Решење доставити именованим члановима, 

Установама образовања и васпитања са 

подручја општине Љубовија и архиви. 

 

О б р а з л о ж е њ е 
 
Чланом 121. став 1. Закона о основама система 

образовања и васпитања прописано је да 

Oпштински савет родитеља чине представници 

Савета родитеља свих образовно-васпитних 

установа са подручја општине  Љубовије и да се 

представници Савета родитеља бирају сваке 

школске године. 

Чланом 3. став 4. Правилника о општинском 

савету родитеља ( „Службени гласник РС“, бр. 

72/18), прописано је да Скупштина општине по 

пријему одлука директора именује чланове 

Општинског савета. 

Имајући у виду да су директори Установа 

образовања и васпитања са подручја општине 

Љубовија доставили одлуке у складу са чланом 

3. став 3. Правилника о општинском савету 

родитеља, Комисија за избор и  именовања 

општине Љубовија је утврдила предлог Решења, 

па предлаже Скупштини општине Љубовије  да 

исто усвоји као у диспозитиву. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

ЉУБОВИЈА 

 

Број: 06-315/ 20-03 

 

ПРЕДСЕДНИК                             

                                                                                               

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ   

                                                                                                         

Горан Јосиповић с.р.  

На основу члана 116 и 117. Закона о 

основама система образовања и васпитања 

(„Службени гласник Републике Србије“, број 

88/17,27/18-др закони и10/19), на основу члана 

32. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Србије“, 

број:129/2007,83/2014-др.закон, 101/2016-

др.закон и 47/2018),члана 40. Статута општине 

Љубовија („Службени лист општине Љубовија“, 

број 3/2019), и члана 121. Пословника 

Скупштине општине Љубовија („Службени лист 

општине Љубовија“, број 6/08),Скупштина 

општине Љубовијана седници одржаној дана 

23.10.2020. године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ДВА ЧЛАНА 

ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

СРЕДЊЕ ШКОЛЕ „ВУК 

КАРАЏИЋ“ЉУБОВИЈА 

 
1.Разрешаваjу се дужности члана 

Школског одбора Средње школе  „Вук 

Караџић“ Љубовија због престанка статуса 

родитеља и то: 

 -      Биљана Дамњановић-

представник родитеља Школе; 

 -      Зарија Васић - представник 

родитеља Школе. 

   

2.  Решење ступа на снагу даном 

доношења. 

            3.  Решење доставити: разрешеним 

члановима Школског одбора, Средњој школи 

„Вук Караџић“ у Љубовији и архиви.  

 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Законом о основама системао бразовања и 

васпитања, чланом 116. и 117. Прописано је да 

орган управљања у школи има девет чланова – 

три представника локалне самоуправе, три 

представника запослених и три представника 

родитеља, које именује и разрешава Скупштина 

јединице локалне самоуправе.  

 Средња школа „Вук Караџић“ Љубовија 

- Савет родитеља доставио је Предлог за 

разрешење чланова Школског одбора Средње 

школе „Вук Караџић“ Љубовија и то: Биљане 

Дамњановић и Зарије Васића представника 

родитеља, због престанка статуса родитеља у 

Школи. 

 Комисија за избор и именовање, на 

својој седници је утврдила предлог Решења о 

разрешењу два члана Школског одбора Средње 

школе „Вук Караџић“ у Љубовији и то: Биљане 

Дамњановић и Зарије Васића и предложила 

Скупштини општине Љубовија, да исти усвоји 

као у материјалу. 

 Имајући у виду напред наведено донето 

је решење као у диспозитиву. 

 
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:  

 

Против овог Решења може се тужбом 

покренути управни спор у року од 30 дана од 

дана пријема Решења пред надлежним 

Управним судом.  
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

ЉУБОВИЈА 

 

Број: 06-313/2020-03 

 

            ПРЕДСЕДНИК                             

                                                                                               

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ   

                                                                                                         

Горан Јосиповић с.р.  

 

 
На основу члана 116 и 117. Закона о 

основама система образовања и васпитања 

(„Службени гласник Републике Србије“, број 

88/17, 27/18-др закони и 10/2019), на основу 

члана 32. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Србије“, број 

129/07, 83/14-др.закон, 101/2016-др.закон и 

47/18) члана 40. Статута општине Љубовија 

(„Службени лист општине Љубовија“, број 

3/2019), члана 121. Пословника Скупштине 

општине Љубовија („Службени лист општине 

Љубовија“, број 6/08), Скупштина општине 

Љубовија,  нa седници одржаној дана  

23.10.2020. године, донела је: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА 

ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

СРЕДЊЕ ШКОЛЕ „ВУК 

КАРАЏИЋ“ЉУБОВИЈА 
 

1. У Школски  одбор Средње школе 

„Вук Караџић“ Љубовија, као представници 

родитеља школе  именују се:  

- Снежана Ненадовић из 

Љубовије, за члана; 

-  Вера Јаковљевић  из 

Љубовије, за члана. 

2. Мандат новименованим  члановима 

траје до истека мандата Школског одбора  СШ 

„Вук Караџић“ Љубовија, именованог Решењем 

Скупштине општине Љубовија, број: 06-

345/2018-03 од 09.10.2018. године. 

3. Решење ступа на снагу даном 

доношења.  

Решење доставити: именованим 

члановима  Школског одбора  Средње школе 

„Вук Караџић“ Љубовија и архиви.   

 

 

О б р а з л о ж е њ е 
 

             Законом о основама система образовања 

и васпитања, чланом 116. и 117. прописано је да 

орган управљања у школи има девет чланова - 

три представника локалне самоуправе, три 

представника запослених и три представника 

родитеља, које именује и разрешава Скупштина 

јединице локалне самоуправе.   

             Средња  школа „Вук Караџић“ 

Љубовија-Савет Родитеља поднео је Предлог за 

именовање  два члана Школског одбора Средње 

школе „Вук Караџић“ у Љубовији и то. Снежане 

Ненадовић и Вере Јаковљевић, представника 

родитеља. 

              Комисија за избор и именовања, 

разматрала је достављени Предлог за 

именовање и утврдила предлог Решења о 

именовању два члана Школског одбора СШ 

„Вук Караџић“ Љубовија представника 

родитеља и то: Снежане Ненадовић и Вере 

Јаковљевић и предлаже Скупштини општине 

Љубовија да исти усвоји као у материјалу.  

 Имајући у виду напред наведено донето 

је решење као у диспозитиву. 

 
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 

 

 Против овог Решења може се  тужбом 

покренути управни спор у року од 30 дана од 

дана пријема Решења  пред надлежним 

Управним судом.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

ЉУБОВИЈА 

 

Број: 06- 314/2020-03 
 

 

            ПРЕДСЕДНИК                             

                                                                                               

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ   

                                                                                                         

Горан Јосиповић с.р.  

 

 

 

 

 

 

На основу члана 116 и 117. Закона о 

основама система образовања и васпитања 

(„Службени гласник Републике Србије“, број 

88/17,27/18-др закони и10/2019), на основу 

члана 32. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Србије“, број 

129/2007,83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 

47/2018), члана 40. Статута општине Љубовија 

(„Службени лист општине Љубовија“, број 
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3/2019), и члана121. Пословника Скупштине 

општине Љубовија („Службени лист општине 

Љубовија“, број 6/08), Скупштина општине 

Љубовија, на седници поодржаној дана 

23.10.2020. године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА  

ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ПЕТАР 

ВРАГОЛИЋ“ ЉУБОВИЈА 
 

1. Разрешава се члан Школског одбора 

Основне школе „Петар Враголић “ Љубовија, 

представник родитеља  и то: 

-  Бојан Ђурић из Љубовије, 

представник родитеља. 

2. Решење ступа на снагу даном 

доношења.  

Решење доставити: разрешеном члану 

Школског одбора „ОШ „Петар Враголић“ 

Љубовија, архиви.   

 

 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Законом о основама система образовања и 

васпитања, чланом 116. и 117. прописано је да 

орган управљања у школи има девет чланова – 

три представника локалне самоуправе, три 

представника запослених и три представника 

родитеља, које именује и разрешава Скупштина 

јединице локалне самоуправе.   

Основна школа „Петар Враголић“ из Љубовије 

као овлашћени предлагач је поднела Предлог за 

разрешење члана Школског одбора Основне 

школе „Петар Враголић“ у Љубовији – 

представника родитеља Бојана Ђурића, због 

сукоба интереса. 

Комисија за избор и именовања, разматрала је 

достављени Предлог за разрешење Бојана 

Ђурића из Љубовије због сукоба интереса и 

утврдила предлог Решења о разрешењу члана 

Школског одбора ОШ „Петар Враголић“ - 

Бојана Ђурића представника родитеља  и 

предлаже Скупштини општине Љубовија да 

исти усвоји као у материјалу.  

 Имајући у виду напред наведено донето 

је решење као у диспозитиву. 

 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 

 

 Против овог Решења може се  тужбом 

покренути управни спор у року од 30 дана од 

дана пријема Решења  пред надлежним 

Управним судом.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

ЉУБОВИЈА 

 

Број: 06- 304/2020-03 
 

 

            ПРЕДСЕДНИК                             

                                                                                               

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ   

                                                                                                         

Горан Јосиповић с.р.  

 

На основу члана 116 и 117. Закона о 

основама система образовања и васпитања 

(„Службени гласник Републике Србије“, број: 

88/17, 27/18-др закони и 10/2019), на основу 

члана 32. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Србије“, број: 

129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 

47/2018) члана 40.Статута општине Љубовија 

(„Службени лист општине Љубовија“, број 

3/19), члана 121. Пословника Скупштине 

општине Љубовија („Службени лист општине 

Љубовија“, број 6/08), Скупштина општине 

Љубовија, на седници  одржаној дана 

23.10.2020. године, донела је  

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА  

ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ПЕТАР 

ВРАГОЛИЋ“ ЉУБОВИЈА 
 

1. У Школски  одбор  Основне  школе 

„Петар Враголић “ Љубовија, као представник 

родитеља  именују се: 

-  Александар  Арсић из 

Љубовије,Читлука- члан. 

2.  Мандат новименованом  члану траје 

до истека мандата Школског одбора  ОШ 

„Петар Враголић“ Љубовија, именованог 

Решењем Скупштине општине Љубовија, број: 

06-137/2017-03 од 16.05.2017. године. 

3. Решење ступа на снагу даном 

доношења.  

Решење доставити: именованом члану 

Школског одбора  ОШ  „Петар Враголић“ 

Љубовија, архиви.   

О б р а з л о ж е њ е 
 

             Законом о основама система образовања 

и васпитања, чланом 116. и 117. прописано је да 

орган управљања у школи има девет чланова: 

три представника локалне самоуправе, три 

представника запослених и три представника 

родитеља, које именује и разрешава Скупштина 

јединице локалне самоуправе.   
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            Основна школа „Петар Враголић“  у 

Љубовији-Савет родитеља као овлашћени 

предлагач је поднео Предлог за именовање 

члана Школског одбора Основне школе „Петар 

Враголић“ у Љубовији  - представника 

родитеља. 

              Комисија за избор и именовања, 

разматрала је достављени Предлог за 

именовање и утврдила предлог Решења о 

именовању члана Школског одбора ОШ „Петар 

Враголић“ - представника родитеља  и предлаже 

Скупштини општине  Љубовија да исти усвоји 

као у материјалу.  

 Имајући у виду напред наведено донето 

је решење као у диспозитиву. 

 
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 

 

 Против овог Решења може се  тужбом 

покренути управни спор у року од 30 дана од 

дана пријема Решења  пред надлежним 

Управним судом.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

ЉУБОВИЈА 

 

Број: 06- 327/2020-03 
 

 

            ПРЕДСЕДНИК                             

                                                                                               

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ   

                                                                                                         

Горан Јосиповић с.р.  

 

На основу члана 116 и 117. Закона о 

основама система образовања и васпитања 

(„Службени гласник Републике Србије“, број 

88/17,27/18-др закони и10/2019), на основу 

члана 32. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Србије“, број 

129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 

47/2018), члана 40. Статута општине Љубовија 

(„Службени лист општине Љубовија“, број 

3/2019) и члана 121. Пословника Скупштине 

општине Љубовија („Службени лист општине 

Љубовија“, број 6/08), Скупштина општине 

Љубовија,  на седници одржаној дана 

23.10.2020. године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ДВА ЧЛАНА 

ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ 

„ПОЛЕТАРАЦ“ ЉУБОВИЈА 
 

1.  Разрешавају се дужности  чланови  Управног 

одбора Предшколске установе „Полетарац“ 

Љубовија, представници родитеља у Установи 

то: 

   - Марија Реновчевић из Љубовије, Радничка 

30 - члан; 

   - Весна Биљић из Љубовије, С.Чупића 55 – 

члан; 

2.   Решење ступа на снагу даном доношења.  

3. Решење доставити: разрешеним члановима 

Управног одбора, П.У.„Полетарац“ Љубовија, 

архиви.   

 

О б р а з л о ж е њ е 
 

             Законом о основама система образовања 

и васпитања, чланом 116и 117. прописано је да 

орган управљања у предшколској установи има 

девет чланова - три представника локалне 

самоуправе, три представника запослених и три 

представника родитеља, које именује и 

разрешава скупштина јединице локалне 

самоуправе.  

 ПУ „Полетарац“ поднела је Предлог за 

разрешења  два члана Управног одбора и 

то:Марије Реновчевић и Весне Биљић због 

престанка својства родитеља у Установи.

 Комисија за избор и именовања, на 

својој седници разматрала је достављени 

предлог и утврдила предлог Решења о 

разрешењучланова Управног одбора 

Предшколске установе „Полетарац“ Љубовија  

и предложила Скупштини општине Љубовија да 

исти усвоји као у материјалу.  

Имајући у виду напред наведено донето 

је решење као у диспозитиву. 

 
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 

 

 Против овог Решења може се  тужбом 

покренути управни спор у року од 30 дана од 

дана пријема Решења  пред надлежним 

Управним судом.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

ЉУБОВИЈА 

 

Број: 06-307/2020-03 
 

 

            ПРЕДСЕДНИК                             

                                                                                               

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ   

                                                                                                         

Горан Јосиповић с.р.  
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              На основу члана 116 и 117. Закона о 

основама система образовања и васпитања 

(„Службени гласник Републике Србије“, број 

88/17, 27/18-др закон  и 10/2019),  члана 32. 

Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Србије“, број 129/07, 83/14-

др.закон, 101/16-др.закон и 47/2018), члана 40. 

Статута општине Љубовија („Службени лист 

општине Љубовија“, број 3/19) и члана 121. 

Пословника Скупштине општине Љубовија 

(„Службени лист општине Љубовија“, број 

6/08), Скупштина општине Љубовија  на  

седници  одржаној дана  23.10.2020. године, 

донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА 

ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ 

„ПОЛЕТАРАЦ“ ЉУБОВИЈА 
 

1.   У  Управни одбор Предшколске установе 

„Полетарац“ Љубовија  именују се 

представници родитеља у Установи и то :  

- Мира Лазић из Љубовије, Јована Цвијића 

16 - члан; 

- Миодраг Станчић из Љубовије, Петра 

Сокољанина 7 – члан.  

2. Мандат новименованим члановима траје до 

истека мандата Управног одбора Предшколске 

установе „Полетарац“ Љубовија, именованог 

Решењем Скупштине општине Љубовија, број: 

06-382/2018-03 од 09.10.2018. године. 

3.  Решење ступа на снагу даном доношења.  

4. Решење доставити: именованим члановима 

Управног одбора, П.У. „Полетарац“ Љубовија, 

архиви.  

 

О б р а з л о ж е њ е 
 

             Законом о основама система 

образовања и васпитања, чланом 116. и 117. 

прописано је да орган управљања у 

предшколској установи има девет чланова - три 

представника локалне самоуправе, три 

представника запослених и три представника 

родитеља, које именује и разрешава скупштина 

јединице локалне самоуправе.   

ПУ „Полетарац“  је доставила Предлог 

за именовање чланова Управног одбора ПУ 

„Полетарац“  представника родитеља у 

Установи  и то : Мире Лазић и Миодрага 

Станчића  из Љубовије. 

  Комисија за избор и именовања, на 

својој седници разматрала је достављени 

Предлог за именовање чланова Управног одбора 

ПУ „Полетарац“ представника родетеља и 

утврдила предлог  Решења о именовању чланова 

Управног одбора Предшколске установе 

„Полетарац“ Љубовија и предложила 

Скупштини општине  Љубовија да исти усвоји 

као у материјалу.  

 Имајући у виду напред наведено донето 

је решење као у диспозитиву. 

 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 

 

 Против овог Решења може се  тужбом 

покренути управни спор у року од 30 дана од 

дана пријема Решења  пред надлежним 

Управним судом.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

ЉУБОВИЈА 

 

Број: 06-308/2020-03 
 

 

            ПРЕДСЕДНИК                             

                                                                                               

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ   

                                                                                                         

Горан Јосиповић с.р.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


