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Љубовија, 29. септембар 2021. 

Година 2021 - број 18 

 

 

   С А Д Р Ж А Ј  

СЛУЖБЕНОГ ЛИСТА 18/2021   број  06- 303  /2021-03 од  29.09.2021.године 

1.Решење о давању сагласности на Одлуку Општинског већа о усвајању Извештаја о  

извршењу Одлуке о буџету општине Љубовија за 2021. годину, а за период 01.01.2021 - 

30.06.2021. године стр 2; 

2.Програм  коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине за 2021. 

годину стр 58; 

3.Програм  подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног 

развоја за општину Љубовија за 2021. годину стр 61; 

4.Одлука о усвајању Програма развоја туризма  општинe Љубовија за период 2021-2025 

година стр 82; 

5.Решење о давању сагласности на Друге измене и допуне  Програма пословања ЈП 

„Љубовија“ Љубовија за 2021. годину стр 156; 

6. Решење  о отуђењу грађевинског земљишта стр 173; 

7.Решење о размени грађевинског земљишта стр 175; 

8.Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Туристичке организације општине 

Љубовија због истека мандата стр 177; 

9. Решење о именовању директора Туристичке организације општине 

 Љубовија стр 178; 

10.Решење о разрешењу директора Библиотеке „Милован Глишић“ Љубовија, због 

истека мандата стр 179; 

11.Решење о именовању директора Библиотека „Милован Глишић“ Љубовија стр 180; 

12.Решење о разрешењу члана Управног одбора ПУ „Полетарац“ Љубовија стр 182: 

13.Решење о именовању члана Управног одбора ПУ „Полетарац“ Љубовија стр 183; 

14.Одлука  о изменама и допунама Одлуке о образовању Штаба за ванредне ситуације 

општине Љубовија стр 184; 

 

 

12 редовна седница 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА 29.09.2021. 
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На основу члана 76. Закона о буџетском систему ''(Сл. гласник РС'' број: 54/09, 73/10, 10/10, 101/11, 

93/12, 62/13, 63/23, -исп. 108/13,103/15 и 99/16, 113/17,95/18, 31/19, 72/19 и 149/20), члана 32. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број: 129/07, 83/14 - др.закон, 101/16, 47/18 - 

др.закон), 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 29.09. 2021. доноси: 

 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ 

 

 

1. Даје се сагласност нa Одлуку о усвајању Извештаја о извршењу Одлуке о буџету општине 

Љубовија за 2021. годину, за период 01.01.2021. - 30.06.2021. године,  коју је донело Општинско 

веће општине Љубовија број:400-199/21-02 од    12.08.2021.год. 

2. Саставни део Решења је  Одлука Општинског већа општине Љубовија број 400-199/21-02 од 

12.08.2021. године и Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Љубовија за 2021.годину, за 

период 01.01.2021.године - 30.06.2021.године. 

 

3. Одлука ступа на снагу  осмог дана од дана објављивања у Службеном  листу општине  Љубовија. 

 

4. Одлуку доставити Општинској управи Љубовија-служби за рачуноводство и архиви. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА 

 

 

 

Број:400-199/2021-03     П Р Е Д С Е Д Н И К 

                                              Горан Јосиповићс.р 
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И З В Е Ш Т А Ј 
О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА 

ЗА 2021. ГОДИНУ 
у периоду јануар – јун 2021. године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Љубовија, 15.07.2021. године  
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1. ПРАВНИ ОСНОВ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ДОСТАВЉАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА 

 

 

Правни  основ за састављање Извештаја о извршењу Одлуке о  буџету општине Љубовија за 2021.  

године, у периоду јануар – јун 2021. године, садржан је у члану 76. 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 и 149/2020) и члана 5а. и 

6. Уредбе о буџетском рачуноводству („Службени гласник РС“, број 125/2003, 12/2006 и 27/2020). 

Чланом 76. Закона о буџетском систему дефинисано је да орган управе надлежан за финансије 

обавезан да редовно прaти извршење буџета и најмање два пута годишње информише извршни орган 

власти, а обавезно у року од петнаест дана по истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода. 

                

 

1.1 Акти на којима се засновано извршавање буџета и састављање извештаја о извршењу 

     

1.1.1 Одлука о буџету општине Љубовија за 2021. годину („Службени лист општине Љубовија“ број 

31/2020, 7/2021); 

1.1.2 Закон 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 и 149/2020); 

1.1.3 Закон о буџету Републике Србије за 2021. годину („Службени гласник РС“, број 149/2020, 41/2021); 

1.1.4 Закон о јавном дугу („Службени гласник РС“, број 61/2005, 107/2009, 78/2011, 68/2015, 95/2018, 

91/2019 и 149/2020); 

1.1.5 Уредба о буџетском рачуноводству („Службени гласник РС“, број 125/2003, 12/2006 и 27/2020); 

1.1.6 Правилник о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника 

буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и 

буџетских фондова („Службени гласник РС“, бр. 18/2015, 104/2018, 151/2020, 8/2021 и 41/2021); 

1.1.7 Правилник о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем („Службени 

гласник РС“, број 16/2016, 49/2016, 107/2016, 46/2017, 114/2017, 20/2018, 36/2018, 93/2018, 104/2018, 

14/2019, 33/2019, 68/2019, 84/2019, 151/2020, 19/2021 и 66/2021); 
1.1.8 Правилник о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих 

рачуна („Службени гласник РС“, број 16/2016, 49/2016, 107/2016, 46/2017, 114/2017, 36/2018, 44/2018 

(др.закон), 104/2018, 14/2019, 33/2019, 68/2019, 151/2020 и 19/2021). 
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На основу члана  76. 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 и 149/2020), члана 5а. и 6. Уредбе о буџетском рачуноводству („Службени гласник 

РС“, број 125/2003, 12/2006 и 27/2020) и члана 2. и 3. Правилника о начину припреме, састављања и 

подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за 

обавезно социјално осигурање и буџетских фондова („Службени гласник РС“, бр. 18/2015, 104/2018, 

151/2020, 8/2021 и 41/2021), Одељење за буџет и финансије Општинске управе општине Љубовија саставља 

 

 
ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ 

ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА ЗА 2021. ГОДИНУ 
 

 

I ОПШТИ ДЕО 

 
Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Љубовија за период 01.01.-30.06.2021. године састоје се од 

 

 
Опис План  Остварење/извршење 

01.01.-30.06.2021. 

1  2 

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА,  РАСХОДА И ИЗДАТАКА 
  

1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине 616.289.851,00 247.283.562,59 

1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ у чему: 527.475.499,00 247.283.562,59 

- буџетска средства 464.000.000,00 237.445.844,09 

- сопствени приходи 0,00 0,00 

- донације 63.475.499,00 9.837.718,50 

1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 88.814.352,00 0,00 

2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине 634.769.851,00 190.897.656,76 

2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ у чему: 382.304.850,00 149.552.885,39 

- текући буџетски расходи 372.177.492,00 147.744.923,73 

- расходи из сопствених прихода 0,00 0,00 

- донације 10.127.358,00 1.807.961,66 

2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ у чему: 252.465.001,00 41.344.771,37 

- текући буџетски издаци 167.193.212,00 33.998.737,28 

- издаци из сопствених прихода 0,00 0,00 

- донације 85.271.789,00 7.346.034,09 

БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ -18.480.000,00 56.385.905,83 

Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) 0,00 0,00 

УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ -18.480.000,00 56.385.905,83 

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА 
  

Примања од продаје финансијске имовине 0,00 0,00 

Примања од задуживања 0,00 0,00 

Неутрошена средства из претходних година 31.923.648,00 16.727.890,08 

Издаци за отплату главнице дуга 13.443.648,00 4.536.131,64 

НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ 18.480.000,00 12.191.758,44 
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Планирани и остварени приходи и примања, односно планирани и извршени расходи и издаци буџета 

утврђени су у следећим износима: 
 

Опис Економ. 

класиф. 

Планирана средства Остварење/изврш

ење 01.01.-

30.06.2021. 

1 2 3  

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 
 

616.289.851,00 247.283.562,59 

1. Порески приходи 71 220.276.000,00 119.507.916,41 

1.1. Порез на доходак,  добит и капиталне добитке (осим самодоприноса) 711 161.910.000,00 92.426.436,73 

1.2. Самодопринос 711180 0,00 0,00 

1.3. Порез на имовину 713 38.000.000,00 18.420.404,03 

1.4. Остали порески приходи 714 14.365.000,00 6.057.028,56 

1.5. Други порески приходи 716 6.000.000,00 2.604.047,09 

2. Непорески приходи, у чему: 74 41.724.000,00 18.021.181,23 

- поједине врсте накнада са одређеном наменом (наменски приходи)  0,00 0,00 

- приходи од продаје добара и услуга  0,00 0,00 

3. Меморандумске ставке 77 2.000.000,00 2.436.846,45 

4. Донације 731+732 676.281,00 665.319,74 

5. Трансфери 733 262.799.218,00 106.652.298,76 

6. Примања од продаје нефинансијске имовине 8 88.814.352,00 0,00 

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ 

ИМОВИНЕ (ЗБИР 1+2+3) 

 
634.769.851,00 190.897.656,76 

1. Текући расходи 4 382.304.850,00 149.552.885,39 

1.1. Расходи за запослене 41 108.584.000,00 52.156.968,65 

1.2. Коришћење роба и услуга 42 146.428.078,00 47.113.789,53 

1.3. Отплата камата 44 780.000,00 433.787,34 

1.4. Субвенције 45 23.476.000,00 3.046.280,00 

1.5. Социјална заштита из буџета 47 20.499.914,00 7.747.635.35 

1.6. Остали расходи,  у чему:- средства резерви 48+49+464+46

5 

39.856.858,00 20.940.002,95 

1.7. Трансфери 463 42.680.000,00 18.114.421,57 

2. Издаци за набавку нефинансијске имовине 5 252.465.001,00 41.344.771,37 

3. Издаци за набавку финансијске имовине (осим 6211) 62 0,00 0,00 

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА 
 

0,00 0,00 

1. Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске имовине 92 0,00 0,00 

2. Задуживање 91 0,00 0,00 

2.1. Задуживање код домаћих кредитора 911 0,00 0,00 

2.1. Задуживање код страних кредитора 912 0,00 0,00 

ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 
 

13.443.648,00 4.536.131,64 

3. Отплата дуга 61 13.443.648,00 4.536.131,64 

3.1. Отплата дуга домаћим кредиторима 611 13.443.648,00 4.536.131,64 

3.2. Отплата дуга страним кредиторима 612 0,00 0,00 

3.3. Отплата дуга по гаранцијама 613 0,00 0,00 

4. Набавка финансијске имовине 6211 0,00 0,00 

НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА (класа 3,  извор 

финансирања 13) 

3 0,00 0,00 

НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА (класа 3,  

извор финансирања 14) 

3 0,00 0,00 

ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ (класа 3,  извор 

финансирања 15) 
3 31.923.648,00 16.727.890,08 
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Укупно извршени расходи и издаци у износу од 195.433.788,40 динара по програмима и буџетским 

корисницима за период 01.01.-30.06.2021. године приказани су у табели: 

 

 ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА ПО ПРОГРАМИМА  

 За период: 01.01.2020-30.06.2021.године 

 
 

 

Назив програма 
Корисник буџетских 

средстава 
План Извршење 

1 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И 

ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 

Општинска управа 
43,524,281.00 10,127,949.81 

2 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ Општинска управа 57,312,324.00 26,326,152.56 

3 ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ Општинска управа 28,200,000.00 600,000.00 

4 РАЗВОЈ ТУРИЗМА Туристичка 

организација Љубовија 
52,535,000.00 1,758,510.91 

5 ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ Општинска управа 11,500,000.00 0.00 

6 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ Општинска управа 6,150,000.00 0.00 

7 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И 

САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА 

Општинска управа 
115,140,000.00 18,801,750.93 

8 ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И 

ВАСПИТАЊЕ 

ПУ „Полетарац“ 

Љубовија 
45,242,554.00 18,498,072.30 

9.1 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И 

ВАСПИТАЊЕ 

Општинска управа 
4,927,810.00 4,914,353.82 

9.2 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И 

ВАСПИТАЊЕ 

ОШ „Петар Враголић“ 

Љубовија 
30,750,000.00 13,621,770.03 

10 СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ СШ „Вук Караџић“ 

Љубовија 
9,000,000.00 3,215,940.23 

11.1 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА Општинска управа 24,751,077.00 8,393,589.35 

11.

2 

СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА ЦСР „Љубовија“ 

Љубовија 
2,930,000.00 1,276,711.31 

12.

1 

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА Општинска управа 
700,000.00 252,956.64 

12.

2 

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА Дом здравља 

„Љубовија“ 
6,600,000.00 4,656,748.19 

13.

1 

РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА Општинска управа 
6,200,000.00 5,674,999.00 

13.

2 

РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА Библиотека „Милован 

Глишић“ Љубовија 
12,854,692.00 5,307,276.04 

14 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ Општинска управа 30,500,000.00 15,498,533.83 

15.

1 

ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ 

Општинска управа 
107,883,506.00 46,823,306.07 

15.

2 

ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ 

Општинско 

правобранилаштво 
2,568,000.00 1,271,609.08 

15.

3 

ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ 

Месне заједнице 
100,000.00 13,400.00 

16.

1 

ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ 

Скупштина општине 
8,299,000.00 3,607,700.88 

16.

2 

ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ 

Председник општине 
13,397,000.00 3,863,955.71 

16.

3 

ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ 

Општинско веће 
2,147,000.00 928,501.71 

17 ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И 

ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ 

Општинска управа 

25,001,255.00 0.00 

Укупно за БК  648,213,499.00 195,433,788.4
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 ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА ПО ПРОГРАМИМА  

 За период: 01.01.2020-30.06.2021.године 

 
 

 

Назив програма 
Корисник буџетских 

средстава 
План Извршење 

0 
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Укупно извршени издаци за капиталне инвестиције у периоду од 01.01.-30.06.2021. године износе:  
 

Економ. 

класиф. 

Ред. 

број 
Опис План 

Извршење 

01.01.-30.06.2021. 
Проценат 

1 2 3 4 5 6 

  А. КАПИТАЛНИ И ЗАЈЕДНИЧКИ 

ПРОЈЕКТИ  

   

511 1. Реконструкција пута у насељу Узовница - 

пут ка Колонији:  

0,00 0,00 0,00 

  Година почетка финансирања: 2020    

  Година завршетка финансирања: 2021    

  Укупна вредност пројекта: 0,00    

  Извори финансирања:     

  Приходе из буџета: 0,00    

 2. Изградња паркинга у Азбуковачкој 

улици:  

13.300.000,00 0,00 0,00 

  Година почетка финансирања: 2021    

  Година завршетка финансирања: 2021    

  Укупна вредност пројекта: 13.300.000,00    

  Извори финансирања:     

  Приходе из буџета: 13.300.000,00    

 3. Изградња тротоара у улици Војводе 

Мишића и претварање једносмерног у 

двосмерни саобраћај:  

5.000.000,00 36.000,00 0,72 

  Година почетка финансирања: 2021    

  Година завршетка финансирања: 2021    

  Укупна вредност пројекта: 5.000.000,00    

  Извори финансирања:     

  Приходе из буџета: 5.000.000,00    

 4. Радови на реконструкцији локалних 

путева на територији општине Љубовија: 

1. Разбојиште-Гребен; 2. Раиновача - 

Доња Оровица (деоница Школа-Ђурим); 

3. Јевремовића поток - Поднемић:  

10.000.000,00 0,00 0,00 

  Година почетка финансирања: 2021    

  Година завршетка финансирања: 2021    

  Укупна вредност пројекта: 10.000.000,00    

  Извори финансирања:     

  Приходе из буџета: 10.000.000,00    

 5. Радови на реконструкцији 

некатегорисаних путева на територији 

општине Љубовија: 1. некатегорисани 

пут у насељу Рогота; 2. некатегорисани 

пут у насељу Врхпоље (Митровићи); 3. 

некатегорисани пут у насељу Дрлаче 

(деоница Дрлаче-Војина-Стара судница):  

10.000.000,00 0,00 0,00 

  Година почетка финансирања: 2021    

  Година завршетка финансирања: 2021    
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Економ. 

класиф. 

Ред. 

број 
Опис План 

Извршење 

01.01.-30.06.2021. 
Проценат 

1 2 3 4 5 6 

  Укупна вредност пројекта: 10.000.000,00    

  Извори финансирања:     

  Приходе из буџета: 10.000.000,00    

 6. Пројекат социјалног становања и 

инклузије рањивих група Бољи живот за 

све грађане Љубовије:  

3.000.000,00 0,00 0,00 

  Година почетка финансирања: 2021    

  Година завршетка финансирања: 2022    

  Укупна вредност пројекта: 3.000.000,00    

  Извори финансирања:     

  Приходе из буџета: 3.000.000,00    

 7. Реконструкција парка у Карађорђевој 

улици:  

5.400.000,00 0,00 0,00 

  Година почетка финансирања: 2021    

  Година завршетка финансирања: 2021    

  Укупна вредност пројекта: 5.400.000,00    

  Извори финансирања:     

  Приходе из буџета: 5.400.000,00    

 8. Уређење парка испред зграде општине 

Љубовија:  

1.166.000,00 0,00 0,00 

  Година почетка финансирања: 2021    

  Година завршетка финансирања: 2021    

  Укупна вредност пројекта: 1.166.000,00    

  Извори финансирања:     

  Приходе из буџета: 1.166.000,00    

 9. Изградња отвореног базена у оквиру 

спортско рекреативног комплекса у 

Љубовији:  

16.100.000,00 8.402.930,83 52,19 

  Година почетка финансирања: 2020    

  Година завршетка финансирања: 2021    

  Укупна вредност пројекта: 16.100.000,00    

  Извори финансирања:     

  Неутрошена средства донација из 

ранијих година: 15.000.000,00 

   

  Приходе из буџета: 1.100.000,00    

 10. Доградња просторије за боравак деце у 

предшколској установи у Љубовији:  

0,00 0,00 0,00 

  Година почетка финансирања: 2021    

  Година завршетка финансирања: 2021    

  Укупна вредност пројекта: 0,00    

  Извори финансирања:     

  Приходе из буџета: 0,00    

 11. Изградња нових пословних објеката за 

ЈП „Љубовија“ Љубовија 

13.500.000,00 0,00 0,00 

  Година почетка финансирања: 2021    
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Економ. 

класиф. 

Ред. 

број 
Опис План 

Извршење 

01.01.-30.06.2021. 
Проценат 

1 2 3 4 5 6 

  Година завршетка финансирања: 2022    

  Укупна вредност пројекта: 28.500.000,00    

  Извори финансирања:     

  Приходе из буџета: 13.500.000,00    

 12. Унапређење енергетске ефикасности  на 

згради ОШПетар Враголић у Узовници:  

22.001.255,00 0,00 0,00 

  Година почетка финансирања: 2021    

  Година завршетка финансирања: 2021    

  Укупна вредност пројекта: 22.001.255,00    

  Извори финансирања:     

  Трансфере од других нивоа власти: 

15.001.255,00 

   

  Приходе из буџета: 7.000.000,00    

 13. Подизање иновационих капацитета 

општине Љубовија кроз увођење СМАРТ 

лед система расвете, управљањем 

отпадом и паркинг местима:  

17.123.648,00 8.443.560,00 49,30 

  Година почетка финансирања: 2020    

  Година завршетка финансирања: 2021    

  Укупна вредност пројекта: 17.123.648,00    

  Извори финансирања:     

  Приходе из буџета: 200.000,00    

  Неутрошена средства донација из 

ранијих година: 16.923.648,00 

   

 14. Реконструкција система јавног 

осветљења - Осветљење саобраћајница и 

јавних површина:  

6.062.676,00 6.062.667,60 100,00 

  Година почетка финансирања: 2020    

  Година завршетка финансирања: 2021    

  Укупна вредност пројекта: 6.062.676,00    

  Извори финансирања:     

  Приходе из буџета: 3.180.600,00    

  Трансфере од других нивоа власти: 

2.882.076,00 

   

 15. Пројекат санације и адаптације сале за 

физичко, спољних терена и уклањање 

напуштеног објекта старе ОШ Петар 

Враголић у Љубовији:  

4.927.810,00 4.914.353,82 99,72 

  Година почетка финансирања: 2020    

  Година завршетка финансирања: 2021    

  Укупна вредност пројекта: 4.927.810,00    

  Извори финансирања:     

  Приходе из буџета: 550.000,00    

  Трансфере од других нивоа власти: 

4.377.810,00 
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1 2 3 4 5 6 

 16. Унапређење туристичке инфраструктуре 

у општини Љубовија:  

35.200.000,00 0,00 0,00 

  Година почетка финансирања: 2021    

  Година завршетка финансирања: 2021    

  Укупна вредност пројекта: 35.200.000,00    

  Извори финансирања:     

  Приходе из буџета: 5.200.000,00    

  Трансфере од других нивоа власти: 

30.000.000,00 

   

  УКУПНО: 162.781.389,00 27.859.512,25 17,11% 

 
 

Укупно извршени издаци за стандардне пројекте планиране Одлуком о буџету у 

периоду од 01.01.-30.06.2021. године износе: 

 

Економ. 

класиф. 

Ред. 

број 
Опис План 

Извршење 

01.01.-30.06.2021. 
Проценат 

1 2 3 4 5 6 

  В. СТАНДАРДНИ ПРОЈЕКТИ     

 1. Укључивање жена у доношење одлука на 

локалу:  

360.000,00 213.620,03 59,34 

  Година почетка финансирања: 2021    

  Година завршетка финансирања: 2021    

  Укупна вредност пројекта: 360.000,00    

  Извори финансирања:     

  Донације од међународних организација: 

328.000,00 

   

  Приходе из буџета: 32.000,00    

 2. Помоћ у кући:  2.036.077,00 0,00 0,00 

  Година почетка финансирања: 2021    

  Година завршетка финансирања: 2021    

  Укупна вредност пројекта: 2.036.077,00    

  Извори финансирања:     

  Приходе из буџета: 500.000,00    

  Трансфери од других нивоа власти: 

1.536.077,00 

   

 3. Добра управа - Подршка моделима 

укључивања грађана у одлучивање о 

трошењу средстава прикупљених кроз 

порезе на имовину:  

1.348.281,00 977.496,45 72,49 

  Година почетка финансирања: 2020    

  Година завршетка финансирања: 2021    

  Укупна вредност пројекта: 1.348.281,00    

  Извори финансирања:     

  Донације од међународних организација:    
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Економ. 

класиф. 

Ред. 

број 
Опис План 

Извршење 

01.01.-30.06.2021. 
Проценат 

1 2 3 4 5 6 

348.281,00 

  Приходе из буџета: 1.000.000,00    

 4. Обележавање дана општине Љубовија:  1.000.000,00 822.485,00 82,24 

  Година почетка финансирања: 2021    

  Година завршетка финансирања: 2021    

  Укупна вредност пројекта: 1.000.000,00    

  Извори финансирања:     

  Приходе из буџета: 1.000.000,00    

 5. Дани Дринске регате:  10.500.000,00 0,00 0,00 

  Година почетка финансирања: 2021    

  Година завршетка финансирања: 2021    

  Укупна вредност пројекта: 10.500.000,00    

  Извори финансирања:     

  Приходе из буџета: 8.000.000,00    

  Трансфере од других нивоа власти: 

2.500.000,00 

   

  УКУПНО: 15.244.358,00 2.013.601,48 13,21 
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II ПОСЕБАН ДЕО 

 

Укупно извршени расходи и издаци буџета општине Љубовија у периоду од 

01.01.-30.06.2021. године из свих извора финансирања износе 195.433.788,40 динара, 

односно 30,15% у односу на план. Распоред извршених расхода и издатака буџета по 

основним наменама, у наведеном периоду, је следеће: 

 

Екон. 

клас. 
ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА 

Планирана 

средства 

Извршење 

01.01.-

30.06.2021. 

Остатак за 

извршење 

1 2 3 4 5 

400 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 
  

382,304,850.00       149,552,885.39 

  

232,751,964.61       

410 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 

  

108,584,000.00       52,156,968.65 

    

56,427,031.35       

411 Плате и додаци запослених 

    

89,187,200.00       43,104,214.95 

    

46,082,985.05       

412 Социјални доприноси на терет послодавца 
    

14,806,800.00       7,062,934.12 
      

7,743,865.88       

413 Накнаде у натури (превоз) 

           

70,000.00       15,000.00 

           

55,000.00       

414 Социјална давања запосленима 

      

1,540,000.00       339,910.22 

      

1,200,089.78       

415 Накнаде за запослене 

      

2,330,000.00       1,195,346.78 

      

1,134,653.22       

416 Награде,бонуси и остали посебни расходи 
         

650,000.00       439,562.58 
         

210,437.42       

420 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА 

  

146,428,078.00       47,113,789.53 

    

99,314,288.47       

421 Стални трошкови 

    

28,170,000.00       13,831,879.21 

    

14,338,120.79       

422 Трошкови путовања 
         

986,000.00       342,338.02 
         

643,661.98       

423 Услуге по уговору 

    

36,061,000.00       9,326,685.62 

    

26,734,314.38       

424 Специјализоване услуге 

    

22,817,717.00       6,576,356.70 

    

16,241,360.30       

425 Текуће поправке и одржавање (услуге и мат) 
    

45,157,080.00       12,617,430.99 
    

32,539,649.01       

426 Материјал 

    

13,236,281.00       4,419,098.99 

      

8,817,182.01       

440 ОТПЛАТА КАМАТА 

         

780,000.00       433,787.34 

         

346,212.66       

441 Отплата домаћих камата; 
         

780,000.00       433,787.34 
         

346,212.66       

450 СУБВЕНЦИЈЕ 

    

23,476,000.00       3,046,280.00 

    

20,429,720.00       

451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама                                                                 

    
23,476,000.00       3,046,280.00 

    
20,429,720.00       

460 ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 

    

54,280,000.00       22,771,169.76 

    

31,508,830.24       

463 Трансфери осталим нивоима власти 
    

42,680,000.00       18,114,421.57 

    

24,565,578.43       

464 Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања 
      

8,600,000.00       4,656,748.19 

      
3,943,251.81       

465 Остале дотације и трансфери 
      

3,000,000.00       
- 

      

3,000,000.00       

470 СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ 

    

20,499,914.00       7,747,635.35 

    

12,752,278.65       

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 

    

20,499,914.00       7,747,635.35 

    

12,752,278.65       

480 ОСТАЛИ РАСХОДИ 

    

27,069,000.00       16,283,254.76 

    

10,785,745.24       

481 Дотације невладиним организацијама; 

    

23,547,000.00       14,176,915.98 

      

9,370,084.02       

482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали; 

      

1,282,000.00       579,680.78 

         

702,319.22       

483 Новчане казне и пенали по решењу судова; 
         

840,000.00       470,420.00 
         

369,580.00       
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485 
Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних 
органа; 

      
1,400,000.00       1,056,238.00 

         
343,762.00       

490 АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА 

      

1,187,858.00       - 

      

1,187,858.00       

499 Административни трансфери из буџета - Средства резерве 

      

1,187,858.00       
- 

      

1,187,858.00       

500 КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ 

  

252,465,001.00       41,344,771.37 
  211,120,229.63       

510 ОСНОВНА СРЕДСТВА 

  

239,635,001.00       32,387,226.57 

  

207,247,774.43       

511 Зграде и грађевински објекти; 

  

231,955,389.00       31,620,381.72 

  

200,335,007.28       

512 Машине и опрема; 

      

7,279,612.00       552,508.32 

      

6,727,103.68       

515 Нематеријална имовина 
         

400,000.00       214,336.53 
         

185,663.47       

540 ПРИРОДНА ИМОВИНА 

    

12,830,000.00       8,957,544.80 

      

3,872,455.20       

541 Земљиште; 
    

12,830,000.00       8,957,544.80 

      

3,872,455.20       

600 
ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ 

ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 

    

13,443,648.00       4,536,131.64 

      

8,907,516.36       

610 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ  

    

13,443,648.00       4,536,131.64 

      

8,907,516.36       

611 Отплата главнице домаћим кредиторима 

    

13,443,648.00       4,536,131.64 

      

8,907,516.36       

  
УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ  

  

648,213,499.00       195,433,788.40 

  

452,779,710.60       

 

 

Извршење расхода и издатака по функционалној класификацији у периоду 

01.01.-30.06.2021. године је следеће: 

 

Функциje Функционална класификација  План 2021 
Извршење 01.01.-

30.06.2021. 
Остатак средства 

1 2 3 5 6 

000 СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 27,681,077.00         9,670,300.66           18,010,776.34       

040 Породица и деца 15,200,000.00         6,430,000.00             8,770,000.00       

070 
Социјална помоћ угроженом становништву 

некласификована на другом месту; 
6,130,000.00         2,546,986.66             3,583,013.34       

090 
Социјална заштита некласификована на другом 

месту 
6,351,077.00            693,314.00             5,657,763.00       

100 ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ 125,276,506.00       54,407,766.35           70,868,739.65       

110 

Извршни и законодавни органи, финансијски и 

фискални послови и спољни послови; 
8,299,000.00         3,607,700.88             4,691,299.12       

111 Извршни и законодавни органи 8,994,000.00         3,963,359.40             5,030,640.60       

130 Опште јавне услуге 92,472,000.00       41,853,387.09           50,618,612.91       

160 
Опште јавне услуге некласификоване на другом 
месту 

1,287,858.00              13,400.00             1,274,458.00       

170 Трансакције јавног дуга 14,223,648.00         4,969,918.98             9,253,729.02       

300 ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ 12,618,000.00         2,451,707.10           10,166,292.90       

330 Судови 2,568,000.00         1,271,609.08             1,296,390.92       

360 

Јавни ред и безбедност некласификован на другом 

месту 
10,050,000.00         1,180,098.02             8,869,901.98       

400 ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ 203,875,000.00       20,809,261.84         183,065,738.16       

411 Општи економски и комерцијални послови 25,000,000.00                           -             25,000,000.00       

412 Општи послови по питању рада 3,200,000.00            600,000.00             2,600,000.00       

421 Пољопривреда 11,500,000.00                           -             11,500,000.00       
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451 Друмски саобраћај 111,640,000.00       18,450,750.93           93,189,249.07       

473 Туризам 52,535,000.00         1,758,510.91           50,776,489.09       

500 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 19,850,000.00         4,856,344.67           14,993,655.33       

510 Управљање отпадом; 10,000,000.00         4,370,193.52             5,629,806.48       

540 Заштита биљног и животињског света и крајолика; 3,700,000.00            486,151.15             3,213,848.85       

560 

Заштита животне средине некласификована на 

другом месту 
6,150,000.00                           -               6,150,000.00       

600 ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ 90,136,605.00       31,597,757.70           58,538,847.30       

610 Стамбени развој; 19,028,281.00       10,127,949.81             8,900,331.19       

620 Развој заједнице; 12,566,000.00                           -             12,566,000.00       

630 Водоснабдевање; 11,776,000.00         1,046,280.00           10,729,720.00       

640 Улична расвета; 31,836,324.00       20,423,527.89           11,412,796.11       

660 

Послови становања и заједнице некласификовани на 

другом месту 
14,930,000.00                           -             14,930,000.00       

700 ЗДРАВСТВО 7,300,000.00         4,909,704.83             2,390,295.17       

740 Услуге јавног здравства; 7,300,000.00         4,909,704.83             2,390,295.17       

800 РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ 49,554,692.00       26,480,808.87           23,073,883.13       

810 Услуге рекреације и спорта; 30,500,000.00       15,498,533.83           15,001,466.17       

820 Услуге културе; 12,854,692.00         5,307,276.04             7,547,415.96       

830 Услуге емитовања и штампања; 2,000,000.00         1,500,000.00                500,000.00       

840 Верске и остале услуге заједнице; 700,000.00            699,999.00                           1.00       

860 
Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано 
на другом месту 

3,500,000.00         3,475,000.00                  25,000.00       

900 ОБРАЗОВАЊЕ 111,921,619.00       40,250,136.38           71,671,482.62       

911 Предшколско образовање 45,242,554.00       18,498,072.30           26,744,481.70       

912 Основно образовање 57,679,065.00       18,536,123.85           39,142,941.15       

920 Средње образовање; 9,000,000.00         3,215,940.23             5,784,059.77       

  
УКУПНО 648,213,499.00 195,433,788.40 452,779,710.60 
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Укупно извршени расходи и издаци по програмима, програмским активностима и пројектима, као и корисницима, у периоду 

01.01.-30.06.2021. године, дати су наведеним табелама: 

ИЗВРШЕЊЕ ПО ПРОГРАМИМА 

Шиф

ра 

прогр

ама 

Назив програма 

Шифр

а 

прогр

амске 

актив

ности/

пројек

та 

Назив програмске активности/пројекта 
Усвојен буџет 

за 2021 

Текући буџет 

за 2021 

Извршење 

у 2021 

Процена

т 

изврше

ња у 

односу 

на 

текући 

буџет 

1101 

Програм 1. 

СТАНОВАЊЕ, 

УРБАНИЗАМ И 

ПРОСТОРНО 

ПЛАНИРАЊЕ 

0001 Просторно и урбанистичко планирање 14,930,000.00 14,930,000.00 0.00 0.00% 

1101 

Програм 1. 

СТАНОВАЊЕ, 

УРБАНИЗАМ И 

ПРОСТОРНО 

ПЛАНИРАЊЕ 

0003 Управљање грађевинским земљиштем 20,480,000.00 20,480,000.00 9,150,453.36 44.68% 

1101 

Програм 1. 

СТАНОВАЊЕ, 

УРБАНИЗАМ И 

ПРОСТОРНО 

ПЛАНИРАЊЕ 

0005 
Остваривање јавног интереса у одржавању 

зграда 
200,000.00 200,000.00 0.00 0.00% 

1101 

Програм 1. 

СТАНОВАЊЕ, 

УРБАНИЗАМ И 

ПРОСТОРНО 

ПЛАНИРАЊЕ 

1101-

4001 

Добра управа - Подршка моделима 

укључивања грађана у одлучивање о 

трошењу средстава прикупљених кроз 

порезе на имовину 

1,348,281.00 1,348,281.00 977,496.45 72.50% 
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1101 

Програм 1. 

СТАНОВАЊЕ, 

УРБАНИЗАМ И 

ПРОСТОРНО 

ПЛАНИРАЊЕ 

1101-

5002 

Реконструкција парка у Карађорђевој 

улици 
5,400,000.00 5,400,000.00 0.00 0.00% 

1101 

Програм 1. 

СТАНОВАЊЕ, 

УРБАНИЗАМ И 

ПРОСТОРНО 

ПЛАНИРАЊЕ 

1101-

5003 

Уређење парка испред зграде општине 

Љубовија 
1,166,000.00 1,166,000.00 0.00 0.00% 

      

УКУПНО:   Програм 1. СТАНОВАЊЕ, 

УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО 

ПЛАНИРАЊЕ 

43,524,281.00 43,524,281.00 
10,127,949.8

1 
23.27% 

1102 

Програм 2. 

КОМУНАЛНЕ 

ДЕЛАТНОСТИ 

0001 
Управљање/одржавање јавним 

осветљењем 
8,650,000.00 8,650,000.00 5,917,300.29 68.41% 

1102 

Програм 2. 

КОМУНАЛНЕ 

ДЕЛАТНОСТИ 

0002 Одржавање јавних зелених површина 3,200,000.00 3,200,000.00 362,203.15 11.32% 

1102 

Програм 2. 

КОМУНАЛНЕ 

ДЕЛАТНОСТИ 

0003 
Одржавање чистоће на површинама јавне 

намене 
10,000,000.00 10,000,000.00 4,370,193.52 43.70% 

1102 

Програм 2. 

КОМУНАЛНЕ 

ДЕЛАТНОСТИ 

0004 Зоохигијена 500,000.00 500,000.00 123,948.00 24.79% 

1102 

Програм 2. 

КОМУНАЛНЕ 

ДЕЛАТНОСТИ 

0008 Управљање и снабдевање водом за пиће 11,776,000.00 11,776,000.00 1,046,280.00 8.88% 

1102 

Програм 2. 

КОМУНАЛНЕ 

ДЕЛАТНОСТИ 

1102-

7001 

Подизање иновационих капацитета 

општине Љубовија кроз увођење СМАРТ 

лед система расвете, управљањем отпадом 

и паркинг местима 

17,123,648.00 17,123,648.00 8,443,560.00 49.31% 
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1102 

Програм 2. 

КОМУНАЛНЕ 

ДЕЛАТНОСТИ 

1102-

7002 

Реконструкција система јавног осветљења 

- Осветљење саобраћајница и јавних 

површина 

6,062,676.00 6,062,676.00 6,062,667.60 100.00% 

      
УКУПНО:   Програм 2. КОМУНАЛНЕ 

ДЕЛАТНОСТИ 
57,312,324.00 57,312,324.00 

26,326,152.5

6 
45.93% 

1501 

Програм 3. 

ЛОКАЛНИ 

ЕКОНОМСКИ 

РАЗВОЈ 

0002 Мере активне политике запошљавања 3,200,000.00 3,200,000.00 600,000.00 18.75% 

1501 

Програм 3. 

ЛОКАЛНИ 

ЕКОНОМСКИ 

РАЗВОЈ 

0003 
Подршка економском развоју и промоцији 

предузетништва 
25,000,000.00 25,000,000.00 0.00 0.00% 

      
УКУПНО: Програм 3. ЛОКАЛНИ 

ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 
28,200,000.00 28,200,000.00 600,000.00 2.13% 

1502 
Програм 4. РАЗВОЈ 

ТУРИЗМА 
0001 Управљање развојем туризма 6,330,000.00 6,330,000.00 1,703,512.12 26.91% 

1502 
Програм 4. РАЗВОЈ 

ТУРИЗМА 
0002 Промоција туристичке понуде 505,000.00 505,000.00 54,998.79 10.89% 

1502 
Програм 4. РАЗВОЈ 

ТУРИЗМА 

1502-

4001 
Дани Дринске регате 10,500,000.00 10,500,000.00 0.00 0.00% 

1502 
Програм 4. РАЗВОЈ 

ТУРИЗМА 

1502-

7001 

Унапређење туристичке инфраструктуре у 

општини Љубовија 
35,200,000.00 35,200,000.00 0.00 0.00% 

      
УКУПНО: Програм 4. РАЗВОЈ 

ТУРИЗМА 
52,535,000.00 52,535,000.00 1,758,510.91 3.35% 

0101 

Програм 5. 

ПОЉОПРИВРЕДА 

И РУРАЛНИ 

РАЗВОЈ 

0002 Мере подршке руралном развоју 11,500,000.00 11,500,000.00 0.00 0.00% 

      

УКУПНО: Програм 5. 

ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ 

РАЗВОЈ 

11,500,000.00 11,500,000.00 0.00 0.00% 
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0401 

Програм 6. 

ЗАШТИТА 

ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ 

0001 Управљање заштитом животне средине 6,000,000.00 6,000,000.00 0.00 0.00% 

0401 

Програм 6. 

ЗАШТИТА 

ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ 

0004 Управљање отпадним водама 150,000.00 150,000.00 0.00 0.00% 

      
УКУПНО: Програм 6. ЗАШТИТА 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
6,150,000.00 6,150,000.00 0.00 0.00% 

0701 

Програм 7. 

ОРГАНИЗАЦИЈА 

САОБРАЋАЈА И 

САОБРАЋАЈНА 

ИНФРАСТРУКТУР

А 

0002 
Управљање и одржавање саобраћајне 

инфраструктуре 
69,340,000.00 69,340,000.00 

16,414,750.9

3 
23.67% 

0701 

Програм 7. 

ОРГАНИЗАЦИЈА 

САОБРАЋАЈА И 

САОБРАЋАЈНА 

ИНФРАСТРУКТУР

А 

0004 
Јавни градски и приградски превоз 

путника 
4,000,000.00 4,000,000.00 2,000,000.00 50.00% 

0701 

Програм 7. 

ОРГАНИЗАЦИЈА 

САОБРАЋАЈА И 

САОБРАЋАЈНА 

ИНФРАСТРУКТУР

А 

0005 Унапређење безбедности саобраћаја 3,500,000.00 3,500,000.00 351,000.00 10.03% 

0701 

Програм 7. 

ОРГАНИЗАЦИЈА 

САОБРАЋАЈА И 

САОБРАЋАЈНА 

0701-

5026 

Реконструкција пута у насељу Узовница - 

пут ка Колонији 
0.00 0.00 0.00 / 



БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА 
  

 

 2021   Страна 20 од 56 
 

 

ИНФРАСТРУКТУР

А 

0701 

Програм 7. 

ОРГАНИЗАЦИЈА 

САОБРАЋАЈА И 

САОБРАЋАЈНА 

ИНФРАСТРУКТУР

А 

0701-

5027 
Изградња паркинга у Азбуковачкој улици 13,300,000.00 13,300,000.00 0.00 0.00% 

0701 

Програм 7. 

ОРГАНИЗАЦИЈА 

САОБРАЋАЈА И 

САОБРАЋАЈНА 

ИНФРАСТРУКТУР

А 

0701-

5028 

Изградња тротоара у улици Војводе 

Мишића и претварање једносмерног у 

двосмерни саобраћај 

5,000,000.00 5,000,000.00 36,000.00 0.72% 

0701 

Програм 7. 

ОРГАНИЗАЦИЈА 

САОБРАЋАЈА И 

САОБРАЋАЈНА 

ИНФРАСТРУКТУР

А 

0701-

5029 

Радови на реконструкцији локалних 

путева на територији општине Љубовија: 

1. Разбојиште-Гребен; 2. Раиновача - Доња 

Оровица (деоница Школа-Ђурим); 3. 

Јевремовића поток - Поднемић 

10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 0.00% 

0701 

Програм 7. 

ОРГАНИЗАЦИЈА 

САОБРАЋАЈА И 

САОБРАЋАЈНА 

ИНФРАСТРУКТУР

А 

0701-

5030 

Радови на реконструкцији 

некатегорисаних путева на територији 

општине Љубовија: 1. некатегорисани пут 

у насељу Рогота; 2. некатегорисани пут у 

насељу Врхпоље (Митровићи); 3. 

некатегорисани пут у насељу Дрлаче 

(деоница Дрлаче-Војина-Стара судница) 

10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 0.00% 

      

УКУПНО: Програм 7. 

ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И 

САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА 

115,140,000.00 115,140,000.00 
18,801,750.9

3 
16.33% 
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2001 

Програм 8. 

ПРЕДШКОЛСКО 

ОБРАЗОВАЊЕ И 

ВАСПИТАЊЕ 

0001 
Функционисање и остваривање 

предшколског васпитања и образовања 
45,242,554.00 45,242,554.00 

18,498,072.3

0 
40.89% 

2001 

Програм 8. 

ПРЕДШКОЛСКО 

ОБРАЗОВАЊЕ И 

ВАСПИТАЊЕ 

2001-

5001 

Доградња просторије за боравак деце у 

предшколској установи у Љубовији 
0.00 0.00 0.00 / 

      

УКУПНО: Програм 8. 

ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И 

ВАСПИТАЊЕ 

45,242,554.00 45,242,554.00 
18,498,072.3

0 
40.89% 

2002 

Програм 9. 

Основно 

образовање и 

васпитање 

0001 Функционисање основних школа 30,750,000.00 30,750,000.00 
13,621,770.0

3 
44.30% 

2002 

Програм 9. 

Основно 

образовање и 

васпитање 

2002-

7001 

Пројекат санације и адаптације сале за 

физичко, спољних терена и уклањање 

напуштеног објекта старе ОШ Петар 

Враголић у Љубовији 

4,927,810.00 4,927,810.00 4,914,353.82 99.73% 

      
УКУПНО: Програм 9. ОСНОВНО 

ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ 
35,677,810.00 35,677,810.00 

18,536,123.8

5 
51.95% 

2003 

Програм 10. 

СРЕДЊЕ 

ОБРАЗОВАЊЕ И 

ВАСПИТАЊЕ 

0001 Функционисање средњих школа 9,000,000.00 9,000,000.00 3,215,940.23 35.73% 

      
УКУПНО: Програм 10. СРЕДЊЕ 

ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ 
9,000,000.00 9,000,000.00 3,215,940.23 35.73% 

0901 

Програм 11. 

СОЦИЈАЛНА И 

ДЕЧЈА ЗАШТИТА 

0001 
Једнократне помоћи и други облици 

помоћи 
7,330,000.00 7,330,000.00 3,146,986.66 42.93% 

0901 
Програм 11. 

СОЦИЈАЛНА И 
0003 Дневне услуге у заједници 400,000.00 400,000.00 400,000.00 100.00% 
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ДЕЧЈА ЗАШТИТА 

0901 

Програм 11. 

СОЦИЈАЛНА И 

ДЕЧЈА ЗАШТИТА 

0005 
Подршка реализацији програма Црвеног 

крста 
915,000.00 915,000.00 293,314.00 32.06% 

0901 

Програм 11. 

СОЦИЈАЛНА И 

ДЕЧЈА ЗАШТИТА 

0006 Подршка деци и породици са децом 14,000,000.00 14,000,000.00 5,830,000.00 41.64% 

0901 

Програм 11. 

СОЦИЈАЛНА И 

ДЕЧЈА ЗАШТИТА 

0901-

4001 
Помоћ у кући 2,036,077.00 2,036,077.00 0.00 0.00% 

0901 

Програм 11. 

СОЦИЈАЛНА И 

ДЕЧЈА ЗАШТИТА 

0901-

5001 

Пројекат социјалног становања и 

инклузије рањивих група Бољи живот за 

све грађане Љубовије 

3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 0.00% 

      
УКУПНО: Програм 11. СОЦИЈАЛНА 

И ДЕЧЈА ЗАШТИТА 
27,681,077.00 27,681,077.00 9,670,300.66 34.93% 

1801 

Програм 12. 

ЗДРАВСТВЕНА 

ЗАШТИТА 

0001 
Функционисање установа примарне 

здравствене заштите 
7,000,000.00 7,000,000.00 4,802,786.59 68.61% 

1801 

Програм 12. 

ЗДРАВСТВЕНА 

ЗАШТИТА 

0002 Мртвозорство 300,000.00 300,000.00 106,918.24 35.64% 

      
УКУПНО: Програм 12. ЗДРАВСТВЕНА 

ЗАШТИТА 
7,300,000.00 7,300,000.00 4,909,704.83 67.26% 

1201 

Програм 13. 

РАЗВОЈ КУЛТУРЕ 

И 

ИНФОРМИСАЊА 

0001 
Функционисање локалних установа 

културе 
12,854,692.00 12,854,692.00 5,307,276.04 41.29% 

1201 

Програм 13. 

РАЗВОЈ КУЛТУРЕ 

И 

ИНФОРМИСАЊА 

0003 

Унапређење система очувања и 

представљања културно-историјског 

наслеђа 

4,200,000.00 4,200,000.00 4,174,999.00 99.40% 
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1201 

Програм 13. 

РАЗВОЈ КУЛТУРЕ 

И 

ИНФОРМИСАЊА 

0004 
Остваривање и унапређивање јавног 

интереса у области јавног информисања 
2,000,000.00 2,000,000.00 1,500,000.00 75.00% 

      
УКУПНО: Програм 13. РАЗВОЈ 

КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА 
19,054,692.00 19,054,692.00 

10,982,275.0

4 
57.64% 

1301 

Програм 14. 

РАЗВОЈ СПОРТА 

И ОМЛАДИНЕ 

0001 
Подршка локалним спортским 

организацијама, удружењима и савезима 
14,400,000.00 14,400,000.00 7,095,603.00 49.28% 

1301 

Програм 14. 

РАЗВОЈ СПОРТА 

И ОМЛАДИНЕ 

1301-

5001 

Изградња отвореног базена у оквиру 

спортско рекреативног комплекса у 

Љубовији 

16,100,000.00 16,100,000.00 8,402,930.83 52.19% 

      
УКУПНО: Програм 14. РАЗВОЈ 

СПОРТА И ОМЛАДИНЕ 
30,500,000.00 30,500,000.00 

15,498,533.8

3 
50.81% 

0602 

Програм 15. 

ОПШТЕ УСЛУГЕ 

ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ 

0001 
Функционисање локалне самоуправе и 

градских општина 
92,112,000.00 92,112,000.00 

41,639,767.0

6 
45.21% 

0602 

Програм 15. 

ОПШТЕ УСЛУГЕ 

ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ 

0002 Функционисање месних заједница 100,000.00 100,000.00 13,400.00 13.40% 

0602 

Програм 15. 

ОПШТЕ УСЛУГЕ 

ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ 

0003 Сервисирање јавног дуга 14,223,648.00 14,223,648.00 4,969,918.98 34.94% 

0602 

Програм 15. 

ОПШТЕ УСЛУГЕ 

ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ 

0004 Општинско/градско правобранилаштво 2,568,000.00 2,568,000.00 1,271,609.08 49.52% 

0602 
Програм 15. 

ОПШТЕ УСЛУГЕ 
0009 Текућа буџетска резерва 1,087,858.00 1,087,858.00 0.00 0.00% 



БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА 
  

 

 2021   Страна 24 од 56 
 

 

ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ 

0602 

Програм 15. 

ОПШТЕ УСЛУГЕ 

ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ 

0010 Стална буџетска резерва 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00% 

0602 

Програм 15. 

ОПШТЕ УСЛУГЕ 

ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ 

0602-

4001 

Укључивање жена у доношење одлука на 

локалу 
360,000.00 360,000.00 213,620.03 59.34% 

      
УКУПНО: Програм 15. ОПШТЕ 

УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
110,551,506.00 110,551,506.00 

48,108,315.1

5 
43.52% 

2101 

Програм 16. 

ПОЛИТИЧКИ 

СИСТЕМ 

ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ 

0001 Функционисање скупштине 8,299,000.00 8,299,000.00 3,607,700.88 43.47% 

2101 

Програм 16. 

ПОЛИТИЧКИ 

СИСТЕМ 

ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ 

0002 Функционисање извршних органа 14,544,000.00 14,544,000.00 3,969,972.42 27.30% 

2101 

Програм 16. 

ПОЛИТИЧКИ 

СИСТЕМ 

ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ 

2101-

4002 
Обележавање дана општине Љубовија 1,000,000.00 1,000,000.00 822,485.00 82.25% 

      
УКУПНО: Програм 16. ПОЛИТИЧКИ 

СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
23,843,000.00 23,843,000.00 8,400,158.30 35.23% 

0501 

Програм 17. 

ЕНЕРГЕТСКА 

ЕФИКАСНОСТ И 

0001 Енергетски менаџмент 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 0.00% 
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ОБНОВЉИВИ 

ИЗВОРИ 

ЕНЕРГИЈЕ 

0501 

Програм 17. 

ЕНЕРГЕТСКА 

ЕФИКАСНОСТ И 

ОБНОВЉИВИ 

ИЗВОРИ 

ЕНЕРГИЈЕ 

0501-

7001 

Унапређење енергетске ефикасности  на 

згради ОШПетар Враголић у Узовници 
22,001,255.00 22,001,255.00 0.00 0.00% 

      

УКУПНО: Програм 17. ЕНЕРГЕТСКА 

ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ 

ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ 

25,001,255.00 25,001,255.00 0.00 0.00% 

      
УКУПНО за све програме, програмске 

активности и пројекте 
648,213,499.00 648,213,499.00 

195,433,788.

40 
30.15% 
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ИЗВРШЕЊЕ ПО ПРОГРАМИМА, ПРОГРАМСКИМ АКТИВНОСТИМА, ПРОЈЕКТИМА, КОРИСНИЦИМА И 

АПРОПРИЈАЦИЈАМА У ОДЛУЦИ О БУЏЕТУ 

БК 01 ОПШТИНА ЉУБОВИЈА - БУЏЕТ   

Раздео 1 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ   

Позиц

ија 

Под

-

поз

ици

ја 

Економ. 

класиф. 
Опис 

Прогр

ам 

Односи 

се на 

Шифра прог. 

активности / 

пројекта 

План 

Извршено 

Остатак за 

извршење 
Средства из 

буџета 

01 

Средств

а из 

сопстве

них 

извора 

04 

Средства из 

осталих 

извора 

1 0 411000 
ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ 

ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 
2101 А 0001 3,113,200.00 1,410,884.79 0.00 0.00 

1,702,315.21 

2 0 412000 
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ 

ПОСЛОДАВЦА 
2101 А 0001 518,800.00 234,912.31 0.00 0.00 

283,887.69 

3 0 416000 
НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ 

ПОСЕБНИ РАСХОДИ 
2101 А 0001 250,000.00 214,540.92 0.00 0.00 

35,459.08 

4 0 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 2101 А 0001 25,000.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 

5 0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 2101 А 0001 4,120,000.00 1,595,862.88 0.00 0.00 2,524,137.12 

6 0 426000 МАТЕРИЈАЛ 2101 А 0001 40,000.00 38,500.00 0.00 0.00 1,500.00 

7 0 481000 
ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА 
2101 А 0001 232,000.00 112,999.98 0.00 0.00 

119,000.02 

7 1 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 2101 А 0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

      Укупно за раздео 1: Скупштина општине 8,299,000.00 3,607,700.88 0.00 0.00 4,691,299.12 

Раздео 2 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ   

Позиц

ија 

Под

-

поз

ици

ја 

Економ. 

класиф. 
Опис 

Прогр

ам 

Односи 

се на 

Шифра прог. 

активности / 

пројекта 

План 

Извршено 

Остатак за 

извршење 
Средства из 

буџета 

01 

Средства 

из 

сопствен

их 

извора 

04 

Средства из 

осталих 

извора 

8 0 411000 
ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ 

ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 
2101 А 0002 3,397,000.00 1,515,610.70 0.00 0.00 

1,881,389.3 

9 0 412000 
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ 

ПОСЛОДАВЦА 
2101 А 0002 565,000.00 252,349.17 0.00 0.00 

312,650.8 

10 0 415000 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА 2101 А 0002 50,000.00 15,518.00 0.00 0.00 34,482.0 
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ЗАПОСЛЕНЕ 

11 0 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 2101 А 0002 50,000.00 450.00 0.00 0.00 49,550.0 

12 0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 2101 А 0002 1,785,000.00 428,444.82 0.00 0.00 1,356,555.2 

13 0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 2101 П 2101-4002 1,000,000.00 822,485.00 0.00 0.00 177,515.0 

14 0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 2101 А 0002 550,000.00 273,600.00 0.00 0.00 276,400.0 

15 0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 2101 А 0002 6,000,000.00 555,498.02 0.00 0.00 5,444,502.0 

      Укупно за раздео 2: Председник општине 13,397,000.00 3,863,955.71 0.00 0.00 9,533,044.3 

Раздео 3 ОПШТИНСКО ВЕћЕ   

Позиц

ија 

Под

-

поз

ици

ја 

Економ. 

класиф. 
Опис 

Прогр

ам 

Односи 

се на 

Шифра прог. 

активности / 

пројекта 

План 

Извршено 

Остатак за 

извршење 
Средства из 

буџета 

01 

Средства 

из 

сопствен

их 

извора 

04 

Средства из 

осталих 

извора 

16 0 411000 
ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ 

ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 
2101 А 0002 1,284,000.00 606,701.29 0.00 0.00 

677,298.71 

17 0 412000 
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ 

ПОСЛОДАВЦА 
2101 А 0002 213,000.00 101,015.75 0.00 0.00 

111,984.25 

18 0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 2101 А 0002 650,000.00 220,784.67 0.00 0.00 429,215.33 

      Укупно за раздео 3: Општинско веће 2,147,000.00 928,501.71 0.00 0.00 1,218,498.29 

Раздео 4 ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО   

Позиц

ија 

Под

-

поз

ици

ја 

Економ. 

класиф. 
Опис 

Прогр

ам 

Односи 

се на 

Шифра прог. 

активности / 

пројекта 

План 

Извршено 

Остатак за 

извршење 
Средства из 

буџета 

01 

Средства 

из 

сопствен

их 

извора 

04 

Средства из 

осталих 

извора 

19 0 411000 
ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ 

ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 
0602 А 0004 2,056,000.00 1,028,811.89 0.00 0.00 

1,027,188.11 

20 0 412000 
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ 

ПОСЛОДАВЦА 
0602 А 0004 342,000.00 171,297.19 0.00 0.00 

170,702.81 

21 0 415000 
НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА 

ЗАПОСЛЕНЕ 
0602 А 0004 70,000.00 29,733.00 0.00 0.00 

40,267.00 

22 0 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 0602 А 0004 5,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 
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23 0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 0602 А 0004 15,000.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 

24 0 426000 МАТЕРИЈАЛ 0602 А 0004 80,000.00 41,767.00 0.00 0.00 38,233.00 

      Укупно за раздео 4: Општинско правобранилаштво 2,568,000.00 1,271,609.08 0.00 0.00 1,296,390.92 

Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА   

Позиц

ија 

Под

-

поз

ици

ја 

Економ. 

класиф. 
Опис 

Прогр

ам 

Односи 

се на 

Шифра 

прог. 

активности / 

пројекта 

План 

Извршено 

Остатак за 

извршење 
Средства из 

буџета 

01 

Средства 

из 

сопствени

х извора 

04 

Средства из 

осталих 

извора 

25 0 472000 
НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ 

ИЗ БУЏЕТА 
0901 А 0001 1,200,000.00 600,000.00 0.00 0.00 

600,000.00 

26 0 472000 
НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ 

ИЗ БУЏЕТА 
0901 А 0006 14,000,000.00 5,830,000.00 0.00 0.00 

8,170,000.00 

27 0 463000 
ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА 

ВЛАСТИ 
0901 А 0001 2,930,000.00 1,276,711.31 0.00 0.00 

1,653,288.69 

28 0 472000 
НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ 

ИЗ БУЏЕТА 
0901 А 0001 3,200,000.00 1,270,275.35 0.00 0.00 

1,929,724.65 

29 0 481000 
ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА 
0901 А 0003 400,000.00 400,000.00 0.00 0.00 

0.00 

30 0 481000 
ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА 
0901 А 0005 915,000.00 293,314.00 0.00 0.00 

621,686.00 

31 0 472000 
НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ 

ИЗ БУЏЕТА 
0901 П 0901-4001 2,036,077.00 0.00 0.00 0.00 

2,036,077.00 

31 1 511000 ЗГРАДЕ И ГРАÐЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 0901 П 0901-5001 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000,000.00 

32 0 411000 
ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ 

ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 
0602 А 0001 43,958,000.00 20,947,767.32 0.00 0.00 

23,010,232.68 

33 0 412000 
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ 

ПОСЛОДАВЦА 
0602 А 0001 7,319,000.00 3,423,906.21 0.00 0.00 

3,895,093.79 

34 0 413000 НАКНАДЕ У НАТУРИ 0602 А 0001 40,000.00 15,000.00 0.00 0.00 25,000.00 

35 0 414000 
СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА 

ЗАПОСЛЕНИМА 
0602 А 0001 820,000.00 339,910.22 0.00 0.00 

480,089.78 

36 0 415000 
НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА 

ЗАПОСЛЕНЕ 
0602 А 0001 1,600,000.00 841,915.00 0.00 0.00 

758,085.00 

37 0 416000 
НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ 

ПОСЕБНИ РАСХОДИ 
0602 А 0001 200,000.00 127,383.66 0.00 0.00 

72,616.34 

38 0 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 0602 А 0001 7,850,000.00 3,089,194.70 0.00 0.00 4,760,805.30 

39 0 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 0602 А 0001 200,000.00 43,820.00 0.00 0.00 156,180.00 
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40 0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 0602 А 0001 10,720,000.00 4,903,322.81 0.00 0.00 5,816,677.19 

41 0 425000 ТЕКУћЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 0602 А 0001 1,495,000.00 831,202.79 0.00 0.00 663,797.21 

42 0 426000 МАТЕРИЈАЛ 0602 А 0001 3,850,000.00 1,525,646.10 0.00 0.00 2,324,353.90 

43 0 482000 
ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И 

ПЕНАЛИ 
0602 А 0001 1,250,000.00 579,680.78 0.00 0.00 

670,319.22 

44 0 483000 
НОВЦАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО 

РЕШЕЊУ СУДОВА 
0602 А 0001 840,000.00 470,420.00 0.00 0.00 

369,580.00 

45 0 485000 

НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ 

ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ 

ДРЖАВНИХ ОРГАНА 

0602 А 0001 1,200,000.00 1,056,238.00 0.00 0.00 

143,762.00 

46 0 511000 ЗГРАДЕ И ГРАÐЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 0602 А 0001 9,770,000.00 3,086,469.47 0.00 0.00 6,683,530.53 

47 0 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 0602 А 0001 1,000,000.00 357,890.00 0.00 0.00 642,110.00 

47 1 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 0602 П 0602-4001 14,000.00 13,517.76 0.00 0.00 482.24 

47 2 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 0602 П 0602-4001 216,000.00 17,379.98 0.00 58,795.63 139,824.39 

47 3 426000 МАТЕРИЈАЛ 0602 П 0602-4001 43,000.00 0.00 0.00 37,778.33 5,221.67 

47 4 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 0602 П 0602-4001 87,000.00 0.00 0.00 86,148.33 851.67 

48 0 499000 СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ 0602 А 0009 1,087,858.00 0.00 0.00 0.00 1,087,858.00 

49 0 499000 СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ 0602 А 0010 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 

50 0 441000 ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА 0602 А 0003 780,000.00 433,787.34 0.00 0.00 346,212.66 

51 0 611000 
ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ 

КРЕДИТОРИМА 
0602 А 0003 13,443,648.00 4,536,131.64 0.00 0.00 

8,907,516.36 

52 0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 0701 А 0005 300,000.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 

53 0 511000 ЗГРАДЕ И ГРАÐЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 0701 А 0005 1,750,000.00 351,000.00 0.00 0.00 1,399,000.00 

54 0 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 0701 А 0005 1,450,000.00 0.00 0.00 0.00 1,450,000.00 

55 0 511000 ЗГРАДЕ И ГРАÐЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 1501 А 0003 25,000,000.00 0.00 0.00 0.00 25,000,000.00 

56 0 464000 
ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА 

ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ 
1501 А 0002 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 

2,000,000.00 

57 0 481000 
ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА 
1501 А 0002 1,200,000.00 600,000.00 0.00 0.00 

600,000.00 

58 0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 0101 А 0002 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 1,500,000.00 

59 0 451000 

СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ 

НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА 

И ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

0101 А 0002 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 

10,000,000.00 



БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА 
  

 

 2021   Страна 30 од 56 
 

 

60 0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 0701 А 0002 9,500,000.00 4,732,375.73 0.00 0.00 4,767,624.27 

61 0 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 0701 А 0002 34,000,000.00 11,358,975.20 0.00 0.00 22,641,024.80 

62 0 451000 

СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ 

НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА 

И ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

0701 А 0002 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 

1,000,000.00 

63 0 511000 ЗГРАДЕ И ГРАÐЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 0701 А 0002 24,840,000.00 323,400.00 0.00 0.00 24,516,600.00 

64 0 451000 

СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ 

НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА 

И ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

0701 А 0004 4,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00 

2,000,000.00 

65 0 511000 ЗГРАДЕ И ГРАÐЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 0701 П 0701-5026 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

66 0 511000 ЗГРАДЕ И ГРАÐЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 0701 П 0701-5027 13,300,000.00 0.00 0.00 0.00 13,300,000.00 

67 0 511000 ЗГРАДЕ И ГРАÐЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 0701 П 0701-5028 5,000,000.00 36,000.00 0.00 0.00 4,964,000.00 

68 0 511000 ЗГРАДЕ И ГРАÐЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 0701 П 0701-5029 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000,000.00 

69 0 511000 ЗГРАДЕ И ГРАÐЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 0701 П 0701-5030 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000,000.00 

70 0 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 1102 А 0003 10,000,000.00 4,370,193.52 0.00 0.00 5,629,806.48 

71 0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 1102 А 0002 3,200,000.00 362,203.15 0.00 0.00 2,837,796.85 

72 0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 1102 А 0004 500,000.00 123,948.00 0.00 0.00 376,052.00 

73 0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 0401 А 0001 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 

74 0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 0401 А 0001 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 

75 0 426000 МАТЕРИЈАЛ 0401 А 0001 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 

76 0 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 0401 А 0001 3,500,000.00 0.00 0.00 0.00 3,500,000.00 

77 0 511000 ЗГРАДЕ И ГРАÐЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 0401 А 0004 150,000.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 

77 1 465000 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 0501 А 0001 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000,000.00 

78 0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 1101 А 0003 150,000.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 

79 0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 1101 А 0003 1,300,000.00 192,908.56 0.00 0.00 1,107,091.44 

80 0 485000 

НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ 

ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ 

ДРЖАВНИХ ОРГАНА 

1101 А 0003 200,000.00 0.00 0.00 0.00 

200,000.00 

81 0 541000 ЗЕМЉИШТЕ 1101 А 0003 12,830,000.00 8,957,544.80 0.00 0.00 3,872,455.20 

82 0 481000 
ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА 
1101 А 0005 200,000.00 0.00 0.00 0.00 

200,000.00 

82 1 426000 МАТЕРИЈАЛ 1101 П 1101-4001 1,348,281.00 629,746.45 0.00 347,750.00 370,784.55 



БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА 
  

 

 2021   Страна 31 од 56 
 

 

82 2 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 1101 А 0003 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

82 3 454000 
СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ 

ПРЕДУЗЕЋИМА 
0501 А 0001 0.00 0.00 0.00 0.00 

0.00 

83 0 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 1101 А 0003 6,000,000.00 0.00 0.00 0.00 6,000,000.00 

84 0 511000 ЗГРАДЕ И ГРАÐЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 1101 П 1101-5002 5,400,000.00 0.00 0.00 0.00 5,400,000.00 

85 0 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 1101 П 1101-5003 1,166,000.00 0.00 0.00 0.00 1,166,000.00 

86 0 451000 

СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ 

НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА 

И ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

1102 А 0008 8,476,000.00 1,046,280.00 0.00 0.00 

7,429,720.00 

86 1 511000 ЗГРАДЕ И ГРАÐЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 1102 А 0008 3,300,000.00 0.00 0.00 0.00 3,300,000.00 

87 0 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 1102 А 0001 7,000,000.00 5,087,922.69 0.00 0.00 1,912,077.31 

88 0 425000 ТЕКУЂЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 1102 А 0001 900,000.00 373,800.00 0.00 0.00 526,200.00 

89 0 426000 МАТЕРИЈАЛ 1102 А 0001 750,000.00 455,577.60 0.00 0.00 294,422.40 

89 1 511000 ЗГРАДЕ И ГРАÐЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 1102 А 0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

90 0 511000 ЗГРАДЕ И ГРАÐЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 1102 П 1102-7001 17,123,648.00 36,000.00 0.00 8,407,560.00 8,680,088.00 

90 1 511000 ЗГРАДЕ И ГРАÐЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 1102 П 1102-7002 6,062,676.00 3,180,591.60 0.00 2,882,076.00 8.40 

91 0 511000 ЗГРАДЕ И ГРАÐЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 1101 А 0001 14,930,000.00 0.00 0.00 0.00 14,930,000.00 

92 0 426000 МАТЕРИЈАЛ 1801 А 0001 400,000.00 146,038.40 0.00 0.00 253,961.60 

93 0 464000 
ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА 

ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ 
1801 А 0001 6,600,000.00 4,656,748.19 0.00 0.00 

1,943,251.81 

94 0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 1801 А 0002 300,000.00 106,918.24 0.00 0.00 193,081.76 

94 1 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 1301 А 0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

95 0 481000 
ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА 
1301 А 0001 14,400,000.00 7,095,603.00 0.00 0.00 

7,304,397.00 

96 0 511000 ЗГРАДЕ И ГРАÐЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 1301 П 1301-5001 16,100,000.00 82,600.75 0.00 8,320,330.08 7,697,069.17 

97 0 481000 
ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА 
1201 А 0004 2,000,000.00 1,500,000.00 0.00 0.00 

500,000.00 

98 0 481000 
ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА 
1201 А 0003 700,000.00 699,999.00 0.00 0.00 

1.00 

99 0 481000 
ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА 
1201 А 0003 3,500,000.00 3,475,000.00 0.00 0.00 

25,000.00 

100 0 511000 ЗГРАДЕ И ГРАÐЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 2001 П 2001-5001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

100 1 511000 ЗГРАДЕ И ГРАÐЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 0501 П 0501-7001 22,001,255.00 0.00 0.00 0.00 22,001,255.00 
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101 0 463000 
ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА 

ВЛАСТИ 
2002 А 0001 30,750,000.00 13,621,770.03 0.00 0.00 

17,128,229.97 

101 1 511000 ЗГРАДЕ И ГРАÐЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 2002 П 2002-7001 4,927,810.00 536,544.06 0.00 4,377,809.76 13,456.18 

102 0 463000 
ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА 

ВЛАСТИ 
2003 А 0001 9,000,000.00 3,215,940.23 0.00 0.00 

5,784,059.77 

      Укупно за раздео 5: Општинска управа 511,070,253.00 135,666,513.64 0.00 24,518,248.13 350,885,491.23 

Глава 5.01 БИБЛИОТЕКА "МИЛОВАН ГЛИШИЋ" ЉУБОВИЈА   
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103 0 411000 
ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ 

ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 
1201 А 0001 6,429,000.00 3,161,263.17 0.00 0.00 

3,267,736.83 

104 0 412000 
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ 

ПОСЛОДАВЦА 
1201 А 0001 1,071,000.00 526,350.30 0.00 0.00 

544,649.70 

105 0 413000 НАКНАДЕ У НАТУРИ 1201 А 0001 30,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 

106 0 414000 
СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА 

ЗАПОСЛЕНИМА 
1201 А 0001 70,000.00 0.00 0.00 0.00 

70,000.00 

107 0 415000 
НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА 

ЗАПОСЛЕНЕ 
1201 А 0001 130,000.00 47,200.00 0.00 0.00 

82,800.00 

108 0 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 1201 А 0001 1,194,000.00 804,810.51 0.00 0.00 389,189.49 

109 0 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 1201 А 0001 92,000.00 35,300.00 0.00 0.00 56,700.00 

110 0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 1201 А 0001 650,000.00 278,538.97 0.00 0.00 371,461.03 

111 0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 1201 А 0001 384,000.00 84,610.00 0.00 0.00 299,390.00 

112 0 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 1201 А 0001 942,080.00 23,706.00 0.00 0.00 918,374.00 

113 0 426000 МАТЕРИЈАЛ 1201 А 0001 413,000.00 131,160.56 0.00 0.00 281,839.44 

114 0 482000 
ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И 

ПЕНАЛИ 
1201 А 0001 7,000.00 0.00 0.00 0.00 

7,000.00 

115 0 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 1201 А 0001 1,042,612.00 0.00 0.00 0.00 1,042,612.00 

116 0 515000 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 1201 А 0001 400,000.00 214,336.53 0.00 0.00 185,663.47 

      Укупно за главу 5.01: Библитека "Милован Глишић" 12,854,692.00 5,307,276.04 0.00 0.00 7,547,415.96 

Глава 5.02 ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА   
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117 0 411000 
ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ 

ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 
1502 А 0001 1,746,000.00 827,923.27 0.00 0.00 

918,076.73 

118 0 412000 
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ 

ПОСЛОДАВЦА 
1502 А 0001 249,000.00 136,354.42 0.00 0.00 

112,645.58 

119 0 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 1502 А 0001 280,000.00 38,003.10 0.00 0.00 241,996.90 

120 0 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 1502 А 0001 200,000.00 149,774.76 0.00 0.00 50,225.24 

121 0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 1502 А 0001 2,170,000.00 392,073.57 0.00 0.00 1,777,926.43 

122 0 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 1502 А 0001 50,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 

123 0 426000 МАТЕРИЈАЛ 1502 А 0001 910,000.00 50,913.01 0.00 0.00 859,086.99 

124 0 482000 
ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И 

ПЕНАЛИ 
1502 А 0001 25,000.00 0.00 0.00 0.00 

25,000.00 

125 0 511000 ЗГРАДЕ И ГРАÐЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 1502 А 0001 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 

126 0 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 1502 А 0001 200,000.00 108,469.99 0.00 0.00 91,530.01 

127 0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 1502 А 0002 505,000.00 54,998.79 0.00 0.00 450,001.21 

127 1 511000 ЗГРАДЕ И ГРАÐЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 1502 П 1502-7001 35,200,000.00 0.00 0.00 0.00 35,200,000.00 

127 2 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 1502 П 1502-4001 9,930,000.00 0.00 0.00 0.00 9,930,000.00 

127 3 426000 МАТЕРИЈАЛ 1502 П 1502-4001 570,000.00 0.00 0.00 0.00 570,000.00 

      

Укупно за главу 5.02: Туристичка организација општине 

Љубовија 52,535,000.00 1,758,510.91 0.00 0.00 50,776,489.09 

Глава 5.03 ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "ПОЛЕТАРАЦ"   

    

Позиц

ија 

Под

-

поз

ици

ја 

Економ. 

класиф. 
Опис 

Прогр

ам 

Односи 

се на 

Шифра 

прог. 

активности 

/ пројекта 

План 

Извршено 

Остатак за 

извршење 
Средства из 

буџета 

01 

Средства 

из 

сопствених 

извора 

04 

Средства из 

осталих 

извора 

128 0 411000 
ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ 

ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 
2001 А 0001 27,204,000.00 13,605,252.52 0.00 0.00 

13,598,747.48 
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129 0 412000 
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ 

ПОСЛОДАВЦА 
2001 А 0001 4,529,000.00 2,216,748.77 0.00 0.00 

2,312,251.23 

130 0 414000 
СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА 

ЗАПОСЛЕНИМА 
2001 А 0001 650,000.00 0.00 0.00 0.00 

650,000.00 

131 0 415000 
НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА 

ЗАПОСЛЕНЕ 
2001 А 0001 480,000.00 0.00 0.00 260,980.78 

219,019.22 

132 0 416000 
НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ 

ПОСЕБНИ РАСХОДИ 
2001 А 0001 200,000.00 97,638.00 0.00 0.00 

102,362.00 

133 0 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 2001 А 0001 1,746,000.00 193,825.69 0.00 234,529.00 1,317,645.31 

134 0 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 2001 А 0001 400,000.00 0.00 0.00 99,475.50 300,524.50 

135 0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 2001 А 0001 1,300,000.00 200,840.10 0.00 79,558.40 1,019,601.50 

136 0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 2001 А 0001 633,717.00 385,948.60 0.00 31,946.40 215,822.00 

137 0 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 2001 А 0001 604,000.00 29,747.00 0.00 0.00 574,253.00 

138 0 426000 МАТЕРИЈАЛ 2001 А 0001 3,832,000.00 357,073.92 0.00 657,147.62 2,817,778.46 

139 0 472000 
НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ 

ИЗ БУЏЕТА 
2001 А 0001 63,837.00 47,360.00 0.00 0.00 

16,477.00 

139 1 511000 ЗГРАДЕ И ГРАÐЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 2001 А 0001 3,600,000.00 0.00 0.00 0.00 3,600,000.00 

139 2 482000 
ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И 

ПЕНАЛИ 
2001 А 0001 0.00 0.00 0.00 0.00 

0.00 

      Укупно за главу 5.03: Предшколска установа "Полетарац" 45,242,554.00 17,134,434.60 0.00 1,363,637.70 26,744,481.70 

Глава 5.04 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ   

Позиц

ија 

Под

-

поз

ици

ја 

Економ. 

класиф. 
Опис 

Прогр

ам 

Односи 

се на 

Шифра 

прог. 

активности 

/ пројекта 

План 

Извршено 

Остатак за 

извршење 
Средства из 

буџета 

01 

Средства 

из 

сопствен

их 

извора 

04 

Средства из 

осталих 

извора 

140 0 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 0602 А 0002 100,000.00 13,400.00 0.00 0.00 86,600.00 

      Укупно за главу 5.04: Месне заједнице 100,000.00 13,400.00 0.00 0.00 86,600.00 

      Укупно за буџет: ОПШТИНА ЉУБОВИЈА 648,213,499.00 169,551,902.57 0.00 25,881,885.83 452,779,710.60 
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА ИЗВРШЕЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ПО БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА 

 

РБ Назив корисника Планирана средства 
Извршење у периоду 01.01.-

30.06.2021. године 

Проценат 

извршења 

1. Скуштина општине 8.299.000,00 3.607.700,88 43,47% 

2. Председника општине 13.397.000,00 3.863.955,71 28,84% 

3. Општинско веће 2.147.000,00 928.501,71 43,24% 

4. Општинско правобранилаштво 2.568.000,00 1.271.609,08 49,51% 

5. Општинска управа 511.070.253,00 160.184.761,77 31,34% 

5.1 Библиотека „Милован Глишић“ Љубовија 12.854.692,00 5.307.276,04 41,28% 

5.2 Туристичка организација Љубовија 52.535.000,00 1.758.510,91 3,34% 

5.3 Предшколска установа „Полетарац“ Љубовија 45.242.554,00 18.498.072,30 40,88% 

5.4 Месне заједнице 100,000.00 13.400,00 13,40% 

 УКУПНО: 648.213.499,00 195.433.788,40 30,15% 
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ПЛАН И ОСТВАРЕЊЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА У ПЕРИОДУ ОД 01.01.-30.06.2021. ГОДИНЕ 

Укупно остварени приходи и примања општине Љубовија у периоду од 01.01.2020.-30.06.2021. године приказани су по врстама у следећој табели: 

Економ. 

класиф. 

Опис Планирана 

средства из буџета 

01 

Планирана 

средства из 

осталих извора 

Остварена 

средства из буџета 

01 

Остварена 

средства из 

осталих извора  

Проценат 

остварења 

( % ) 

1 2 3 4 5 6 7 

711111 Порез на зараде 128.000.000,00 0,00 71.726.777,23 0,00 56.04 

711121 Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном 

приходу, по решењу Пореске управе 

50.000,00 0,00 19.545,00 0,00 39.09 

711122 Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном 
приходу, по решењу Пореске управе 

12.500.000,00 0,00 7.702.326,61 0,00 61.62 

711123 Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном 

приходу самоопорезивањем 

10.000.000,00 0,00 7.532.841,83 0,00 75.33 

711145 Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по 

решењу Пореске управе 

150.000,00 0,00 31.449,20 0,00 20.97 

711146 Порез на приход од пољопривреде и шумарства, по решењу Пореске управе 5.000,00 0,00 701,00 0,00 14.02 

711147 Порез на земљиште 5.000,00 0,00 705,00 0,00 14.10 

711191 Порез на остале приходе 11.000.000,00 0,00 5.280.848,63 0,00 48.01 

711193 Порез на приходе спортиста и спортских стручњака 200.000,00 0,00 131.220,10 0,00 65.61 

711000 ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ 161.910.000,00 0,00 92.426.414,60 0,00 57,09 

712112 Порез на фонд зарада осталих запослених 1.000,00 0,00 22,13 0,00 2.21 

712000 ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА 1.000,00 0,00 22,13 0,00 2.21 

713121 Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге 16.500.000,00 0,00 6.310.268,45 0,00 38.24 

713122 Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге 12.000.000,00 0,00 4.987.830,65 0,00 41.57 

713311 Порез на наслеђе и поклон, по решењу Пореске управе 4.000.000,00 0,00 2.162.193,55 0,00 54.05 

713421 Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе 4.500.000,00 0,00 4.518.889,86 0,00 100.42 

713423 Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, 
по решењу Пореске управе 

1.000.000,00 0,00 441.221,52 0,00 44.12 

713000 ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ 38.000.000,00 0,00 18.420.404,03 0,00 48.47 

714431 Комунална такса за коришћење рекламних паноа, укључујући истицање и исписивање 

фирме ван пословног простора на објектима и просторима који припадају јединици 
локалне самоуправе (коловози, тротоари, зелене површине, бандере и сл.) 

15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 100.00 

714513 Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим 

пољопривредних возила и машина 

6.000.000,00 0,00 3.386.980,00 0,00 56.45 

714543 Накнада за промену намене пољопривредног земљишта 1.500.000,00 0,00 869.622,60 0,00 57.97 

714552 Боравишна такса 450.000,00 0,00 87.720,00 0,00 19.49 

714553 Боравишна такса, по решењу надлежног органа јединице локалне самоуправе 100.000,00 0,00 91.675,00 0,00 91.68 

714562 Накнада за заштиту и унапређивање животне средине 6.000.000,00 0,00 1.575.410,96 0,00 26.26 

714565 Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе, осим ради 

продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и 

домаће радиности 

100.000,00 0,00 30.620,00 0,00 30.62 

714566 Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за потребе 
других лица 

50.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 

714567 Накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и за 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 
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ПЛАН И ОСТВАРЕЊЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА У ПЕРИОДУ ОД 01.01.-30.06.2021. ГОДИНЕ 

Укупно остварени приходи и примања општине Љубовија у периоду од 01.01.2020.-30.06.2021. године приказани су по врстама у следећој табели: 

Економ. 

класиф. 

Опис Планирана 

средства из буџета 

01 

Планирана 

средства из 

осталих извора 

Остварена 

средства из буџета 

01 

Остварена 

средства из 

осталих извора  

Проценат 

остварења 

( % ) 

1 2 3 4 5 6 7 

извођење грађевинских радова и изградњу 

714572 Комунална такса за држање средстава за игру (забавне игре) 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 

714000 ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ 14.365.000,00 0,00 6.057.028,56 0,00 42.17 

716111 Комунална такса за истицање фирме на пословном простору 6.000.000,00 0,00 2.604.047,09 0,00 43.40 

716000 ДРУГИ ПОРЕЗИ 6.000.000,00 0,00 2.604.047.09 0,00 43.40 

732151 Текуће донације од међународних организација у корист нивоа општина 0,00 589.281,00 0,00 581.086,31 98.61 

732251 Капиталне донације од међународних организација у корист нивоа општина 0,00 87.000,00 0,00 84.233,43 96.82 

732000 ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 0,00 676.281,00 0,00 665.319,74 98.38 

733151 Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина 200.000.000,00 0,00 97.479.900,00  48.74 

733154 Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина 0,00 9.538.077,00  1.912.513,00 20.05 

733251 Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина 0,00 53.261.141,00  7.259.885,76 13.63 

733000 ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ 200.000.000,00 62.799.218,00 97.479.900,00 9.172.398,76 40.58 

741151 Приходи буџета општине од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена 

у депозит банака 

700.000,00 0,00 138.914,44 0,00 19.84 

741511 Накнада за коришћење ресурса и резерви минералних сировина 23.000.000,00 0,00 9.340.947.10 0,00 40.61 

741522 Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно 

пољопривредног објекта у државној својини 

250.000,00 0,00 86.888,80 0,00 34.76 

741531 Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама 100.000,00 0,00 8.200,00 0,00 8.20 

741534 Накнада за коришћење грађевинског земљишта 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 

741596 Накнада за коришћење дрвета 1.000.000,00 0,00 493.713,11 0,00 49.37 

741000 ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ 25.150.000,00 0,00 10.068.663,45 0,00 40.03 

742152 Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини 

које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета 

350.000,00 0,00 36.000,00 0,00 10.29 

742155 Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у општинској својини 

које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета 

250.000,00 0,00 118.528,85 0,00 47.41 

742156 Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама 

у корист нивоа општина 

3.500.000,00 0,00 2.006.809,25 0,00 57.34 

742251 Општинске административне таксе 850.000,00 0,00 438.290,00 0,00 51.56 

742253 Накнада за уређивање грађевинског земљишта 1.300.000,00 0,00 430.659,58 0,00 33.13 

742255 Такса за озакоњење објеката у корист општина 1.200.000,00 0,00 364.000,00 0,00 30.33 

742351 Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације општина 2.000.000,00 0,00 281.062.95 0,00 14.05 

742000 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА 9.450.000,00 0,00 3.675.350,63 0,00 38.89 

743324 Приходи од новчаних казни за прекршаје и привредне преступе предвиђене прописима о 

безбедности саобраћаја на путевима 

4.000.000,00 0,00 2.423.721,00 0,00 60.59 

743351 Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане 
актом скупштине општине, као и одузета имовинска корист у том поступку 

300.000,00 0,00 202.666,66 0,00 67.56 

743924 Увећање пореског дуга у поступку принудне наплате, који је правна последица принудне 24.000,00 0,00 5.300,00 0,00 22.08 
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ПЛАН И ОСТВАРЕЊЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА У ПЕРИОДУ ОД 01.01.-30.06.2021. ГОДИНЕ 

Укупно остварени приходи и примања општине Љубовија у периоду од 01.01.2020.-30.06.2021. године приказани су по врстама у следећој табели: 

Економ. 

класиф. 

Опис Планирана 

средства из буџета 

01 

Планирана 

средства из 

осталих извора 

Остварена 

средства из буџета 

01 

Остварена 

средства из 

осталих извора  

Проценат 

остварења 

( % ) 

1 2 3 4 5 6 7 

наплате изворних прихода јединица локалне самоуправе 

743000 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ 4.324.000,00 0,00 2.631.687,66 0,00 60.86 

745151 Остали приходи у корист нивоа општина 2.500.000,00 0,00 1.518.594,49 0,00 60.74 

745153 Део добити јавног предузећа и других облика организовања, у корист нивоа општина 300.000,00 0,00 126.885,00 0,00 42.30 

745000 МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ 2.800.000,00 0,00 1.645.479,49 0,00 58.77 

772114 Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета општине из претходне године 2.000.000,00 0,00 2.436.846,45 0,00 121.84 

772000 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ 

ГОДИНЕ 

2.000.000,00 0,00 2.436.846,45 0,00 121.84 

841151 Примања од продаје земљишта у корист нивоа општина 88.814.352,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

841000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА 88.814.352,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Укупно 552.814.352,00 63.475.499,00 237.445.844,09 9.837.718,50 40.12 

 

 

Укупно остварени приходи и примања буџета, из свих извора финансирања, у периоду од 01.01.-30.06.2021. године износе 

247.283.562,59 динара, односно остварење у односу на укупно планиране приходе и примања износи 40,12%. 

Укупно остварени буџетски приходи (извор 01) у периоду од 01.01.-30.06.2021. године износе 237.445.844,09 динара, односно 

остварење буџетских прихода у односу на планиране (552.814.352,00 динара) износи 42,95%. 

Укупно остварени приходи и примања, из осталих извора финансирања, у периоду од 01.01.-30.06.2021. године износе 

9.837.718,50 динара, што је у односу на планиране приходе и примања из осталих извора (63.475.499,00 динара) износи 15,50%. 
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ИЗВЕШТАЈ   О  ИЗВРШЕЊУ  БУЏЕТА  ОПШТИНЕ   ЉУБОВИЈА 

Приходи и примања буџета општине Љубовија у периоду од 01.01.2021. до 

30.06.2021.године 

Укупно остварени приходи и примања буџета, из свих извора финансирања, у 

периоду од 01.01.-30.06.2021. године износе 247.283.562,59 динара, односно остварење у 

односу на укупно планиране приходе и примања износи 40,12%. 

Укупно остварени буџетски приходи (извор 01) у периоду од 01.01.-30.06.2021. 

године износе 237.445.844,09 динара, односно остварење буџетских прихода у односу на 

планиране (552.814.352,00 динара) износи 42,95%. 

Укупно остварени приходи и примања, из осталих извора финансирања, у периоду 

од 01.01.-30.06.2021. године износе 9.837.718,50 динара, што је у односу на планиране 

приходе и примања из осталих извора (63.475.499,00динара) износи 15,50%. 

Остварење појединачних буџетских прихода за период од 01.01.2020.-30.06.2021. 

године је следеће: 

-711 - Порез на доходак, добит и капиталне добитке – остварен је у укупном износу од 

92.426.414,60 динара, односно 57,09% у односу на планиран приход.  Од наведених 

прихода свакако најзначанији су: порез на зараде (711111) остварен у апсолутном износу 

од 71.726.777,23 динара, односно 56,04% у односу на планиран приход, порез на приходе 

од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу по решењу 

Пореске управе (711122) остварен у износу од 7.702.326,61 динара, односно 61,62% у 

односу на планиран приход, порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа 

према стварно оствареном приходу самоопорезивањем (711123) остварен у износу од 

7.532.841,83 динара односно 75,33% у односу на планирани приход, као и порез на остале 

приходе (711191) остварен у износу од 5.280.848,63 динара, односно 48,01% у односу на 

планиран приход. 

-713 - Порез на имовину - остварен је у укупном износу од 18.420.404,03 динара, односно 

48,47% у односу на планиран приход. Највећи удео се односи на порез на имовину 

обвезника који не воде пословне књиге (713121) који је остварен у износу од 6.310.268,45 

динара (38,24% у односу на планиран приход), порез на имовину обвезника који воде 

пословне књиге (713122) који је остварен у износу од 4.987.830,65 динара (41.57% у 

односу на планиран приход) и порез на пренос апсолутних права на непокретности, по 

решењу Пореске управе (713421) који је остварен у износу од 4.518.889,86 (100.42% у 

односу на планиран приход). 
-714 - Порез на добра и услуге – остварен је у укупном износу од 6.057.028,56динара 

односно 42,17%  у односу на планиран приход. Највећи удео у наведеним приходима има 

комунална такса за држање моторних, друмских и прикључних возила, осим 

пољопривредних возила и машина (714513) који је остварен у износу од 3.386.980,00 

динара (56.45% у односу на планиран приход), као и посебна накнада за заштиту и 

унапређење животне средине (714562) остварена у износу од 1.575.410,96 динара (26,26% 

у односу на планиран приход). 
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-716 - Други порези – комунална такса за истицање фирми - укупно остварен приход у 

износу од 2.604.047,09 динара, односно 43,40% у односу на планиран приход.  

-732 - Донације и помоћи од међународних организација– укупно остварен приход 

износи 665.319,74 динара, односно 98,38% у односу на планиран приход. Од наведеног 

износа текуће донације од међународних организација износе 581.086,31 динара, а 

капиталне донације од међународних организација износи 84.233,43 динара.  

Средства су остварена по основу закључених Уговора о донацијама и то: 

- Уговор о донацији C-024/2020 закључен између општине Љубовија  и 

Представништвом Међунаодне организације HELVETAS у износу од 347.750,00 динара 

односи се на реализацију пројекта из домена добре управе „ Подршка моделима 

укључивања грађана у одлучивање о трошењу средстава прикупљених кроз порез на 

имовину“; 

- Уговор број 400-20/2021-02 закључен између општине Љубовија и Канцеларије 

Уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС)  у оквиру Програма „ Реформа пореза на 

имовину“, у износу  од 317.569,74 динара  и односи се на реализацију пројекта 

Укључивање жена у доношење одлука на локалу. 

-733 - Трансфери од других нивоа власти - укупно остварен приход износи 

106.652.298,76 динара односно 40,58% у односу на планиране. Од наведеног износа 

ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општинасу 97.479.900,00 динара и у 

питању је редован трансфер општини за првих шест месеци. Што се тиче наменских 

трансфераза првих шест месеци, исти су остварени су у износу од 9.172.398,76 динара. 

Средства се односе наследеће:  

- финансирање припремног предшколског програма на бази уговора закљученог са 

Министарством просвете у износу од 1.912.513,00 динара; 

- уплата средства у износу од 4.377.809,76 динара од стране Канцеларије за 

управљање јавним улагањима за измирење обавезе по основу ПДВ-а за извођење радова 

на уклањању напуштеног објекта старе основне школе у Љубовији; 

- 2.882.076,00 динара за реализацију Пројекта под називом „Реконструкција 

система јавног осветљења – Осветљење саобраћајница и јавних површина“, на основу 

Уговора број 400-193/20-01 од 04.06.2020. године, закљученог између Општине Љубовија 

и Министарства рударства и енергетике. 

-741 - Приходи од имовине – укупно остварен приход 10.068.663,45 динара односно 40.03% 

у односу на планиран приход. Укупно остварени приход се односи на накнаду за коришћење 

минералних сировина и геотермалних ресурса 9.340.947,10 динара (40.61% у односу на 

планиран приход), накнада за коришћење дрвета 493.713,11 динара (49,37% у односу на 

планиран приход); приход од камата на средства консолидованог рачуна 138.914,44 динара 

(19,84% у односу на планиран приход), средства остварена од давања у закуп 

пољопривредног земљишта 86.888,80 динара (34,76% у односу на планиран приход) и 

комуналне таксе за коришћење простора на јавним површинама 8.200,00 динара. Остварена 

комунална такса се односи на измирење заосталих обавеза из претходних година од стране 
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обвезника таксе, насталих пре него што је наведени приход добио карактер накнаде.  

-742 - Приходи од продаје добара и услуга – укупно остварен приход у износу од 

3.675.350,63 динара односно 38,89% у односу на планиран приход. Приходи се односе на 

приход од давања у закуп, односно коришћење непокретности у државној или општинској 

својини 154.528,85 динара; приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у 

ПУ 2.006.809,25 динара; општинске административне таксе 438.290,00 динара; накнада за 

уређивање грађевинског земљишта 430.659,58 динара; такса од озакоњења објеката у 

корист нивоа општина364.000,00 динара и приход који својом делатношћу остваре органи 

и организације општина 281.062,95 динара. 

-743 – Новчане казне и одузета имовинска корист - укупно остварен приход у износу од 

2.631.687,66 динара односно 60,86% у односу на планиран приход. Највећи део се односи 

на приходе од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности 

саобраћаја на путевима (743324) који остварени су у укупном износу од 2.423.721,00 

динара (60,59% у односу на планиран приход).  

- 745 – Мешовити и неодређени приходи - укупно остварен приход у износу од 

1.645.479,49 динара односно 58.77% у односу на планиран приход. Остварење се односи 

на остале приходе у корист нивоа општина (745151) у износу од 1.518.594,49 динара и део 

добити јавног предузећа и других облика организовања, у корист нивоа општина (745153) 

у износу од 126.885,00 динара. Наведена средства се односе на део добити ЈП „Љубовија“ 

Љубовија. 

-772- Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета општине из претходне 

године– укупно остварен приход у износу од 2.436.846,45 динара односно 121,84% у 

односу на планиран приход. Остварење се односи на повраћај неутрошених средстава од 

стране НСЗ у вези спровођења програма стручне праксе и јавних радова; повраћај 

средстава од стране Министарства привреде у вези са суфинансирањем рада Регионалне 

развојне агенције Лозница и повраћај средстава од пројекта „Увођење ГИС-а у 4 локалне 

самоуправе подрегије Подриње“ који се финансирао из програма „ЕУПРО- подршка 

Европске уније развоју општина“. 

 

Расходи и издаци буџета општине Љубовија у периоду од 01.01.2020. до 

30.06.2021.године 

Укупно извршени расходи и издаци буџета општине Љубовија у периоду од 01.01.-

30.06.2021.године из свих извора финансирања износе 195.433.788,40 динара, односно 

30,15% у односу на пландинара. Распоред извршених расхода и издатакапо буџетским 

корисницима, у наведеном периоду, је следеће: 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Укупно извршени расходи у оквиру програмске активности Фукционисање скупштине 

упрвих шест месеци 2021.године износе 3.607.700,88 динара. Средства су коришћена за 

следеће намене: 

411 и 412- Плате и доприноси - укупно извршени расходи износе 1.645.797,10 динара и 

односе се на плату Секретара скупштине и председника Скупштине општине Љубовија. 
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416- Награде запосленима и остали расходи извршени су у износу од 214.540,92 динара и 

односе на исплату накнада члановима комисија који су из реда запослених у локалној 

самоуправи. 

423- Услуге по уговору извршене су у укупном износу од 1.595.862,88 динара и то за: 

- накнаде за рад одборника и чланова Комисија које образује Скупштина општине 

(комисија за администартивно мандатна питања, комисије за избор и именовање, изборна 

комисија, комисије за планове) исплаћено је 1.077.593,38 динара; 

- трошкови репрезентације извршени су у износу од 193.125,00 динара. 

- накнаде за рад заменика председника скупштине извршене су у износу од 325.144,50 

динара; 

426- Материјал – извршено 38.500,00 динара за годишњу претплату Службеног гласника. 

481- Дотације осталим организацијамаизвршене су у износу од 112.999,98 динара за 

финансирање редовног рада политичких партија. 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

У оквиру програмске активности Фукционисање извршних органа, функција 111 – 

Извршни и законодавни органи укупно су извршени расходи у износу од 3.034.857,69 

динара и то: 

411 и 412- Плате и доприноси: укупно извршени расходи износе 1.767.959,87 динара и 

односи се на плату Председника општине и заменика председника општине исплаћену у 

периоду 01.01.-30.06.2021. године. 

415- Накнаде трошкова за запослене– утрошена средства у износу од 15.518,00 динара 

за трошкове превоза запослених. 

422- Трошкови путовања – утрошена средства у износу од 450,00 динара за дневнице за 

службена путовања. 

423- Услуге по уговору: извршене су у укупном износу од 428.444,82 динара и то за: 

- Услуге информисања јавности у износу од 5.000,00 динара за потребе објављивања 

честитки руководства општине; 

- Накнаде члановима управних,надзорних одбора и комисија у износу од 30.169,82 

динара за исплату накнада за рад члановима комисија које образује Председник 

општине; 

- Трошкови репрезентације извршени су у укупном износу од 393.275,00 динара, а 

распоређују се на следећи начин: 

1) угоститељске услуге (смештај и исхрана) за госте Председника општине 99.285,00 

динара; 

2) 293.990,00 динара за куповину поклона и сувенира за госте и пословне сараднике 

општине Љубовија;  

 

У оквиру Пројекта 2101-4002 Обележавање дана општине Љубовија, функција 111– 

Извршни и законодавни органи укупно су извршени расходи у износу од 822.485,00 

динара  и то: услуге прикупљања документације и  штампање књиге „150 година општине 

Љубовија“ 269.200,00 динара и трошкови репрезентације 553.285,00 динара. 

 

У оквиру програмске активности Фукционисање извршних органа, функција 360 – Јавни 

ред и безбедност некласификован на другом месту (активности Сектора, односно 

Штаба за ванредне ситуације) укупно су извршени трошкови у износу од 829.098,02 
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динараза потребе спречавања настанка елементарних непогода и организације и 

спровођења мера цивилне заштите у складу са Законом о смањењу ризика од катастрофа и 

управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“ број 87/2018)  на следећи 

начин: 

423- Услуге по уговору- извршене су у износу од 273.600,00 динара за одржавање 

софтвера за интегрисано управљање ванредним ситуацијама. 

424 –Специјализоване услуге:извршене у износу од 555.498,02 динара за потребе 

спречавања настанка елементарних непогода и то: за чишћење одрона, клизишта, потока, 

пропуста, водоустава и др., које врши ЈП „Љубовија“ Љубовија по одлуци о искључивом 

праву; 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ  

У оквиру програмске активности Фукционисање извршних органа, функција 111 – 

Извршни и законодавни органиисплаћене сузараде за члана Општинског већа општине 

Љубовија који је на сталном раду у Општини Љубовијау износу од 707.717,04 динара, као 

и 220.784,67 динара за исплату накнаде за рад чланова Oпштинског већа,а у складу са 

Решењем Скупштине општине о избору чланова Општинског већа општине Љубовија број 

06-207/2020-03 од 17.08.2020. године 

 

ПРАВОБРАНИЛАШТВО ОПШТИНЕ 

Укупно извршени расходи у оквиру програмске активности 0602-0004 Општинско 

правобранилаштво у првих шест месеци 2021.године износе 1.271.609,08 динара. 

Средства су коришћена за следеће намене: 

411 и 412 - Плате и доприноси: укупно извршени расходи износе  1.200.109,08 динара и 

односи се на плату Правобраниоца општине Љубовија и запослених у правобранилаштву. 

415 – Накнаде трошкова за запослене-утрошена су средства у износу од 29.733,00 

динара за исплату трошкова превоза запослених. 

426–Материјал: средства утрошена у износуод 41.767,00 динара за набавку стручне 

литературе за потребе Правобранилаштва. 

 

ОПШТИНСКА УПРАВА 

У оквиру Општинске управе извршени су расходи и издаци у износу од 137.413.592,01 

динара и исти су распоређени на следеће програме: 

 

ПРОГРАМ 1 - Становање, урбанизам и просторно планирање 

У оквиру Програма 1 извршени су расходи у укупном износу од 10.127.949,81динара који 

се односе на једну програмску активност и један пројекат: 

Програмска активност 1101-0003 Управљање грађевинским земљиштем –  

424600 - Геодетске услуге - у износу од 165.908,56 динара за геодетске услуге; 

424900- Специјализоване услуге - средства у износу од 27.000,00 динара израду 

пројектних задатака за планове детаљне регулације и урбанистичке пројекте; 

541100 - Набавка грађевинског земљишта- средства у износу од 8.957.544,80 динара за 

потребе откупа земљишта за ауто камп, Ваљевску улицу, за изградњу ППОВ и базена за 

водовод у Грачаници. 

Пројекат 1101-4001 - Добра управа –Подршка моделима укључивања грађана у 

одлучивање о трошењу средстава прикупљених од пореза на имовину 
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426900- Материјал за посебне намене – у износу од 977.496,45 динара (629.746,45 динара 

из средстава општине, а 347.750,00 динара из средстава донације)  за уређење јавних 

површина и објеката у њиховом окружењу и уређење домова културе. Средства су 

утрошена за уређење парка у Азбуковачкој и Дринској улици и уређење Дома културе у 

Узовници. Пројекат је реализован у сарадњи са Представништвом међународне 

организације HELVETAS у оквиру Програма „Реформа пореза на имовину“. 

 

ПРОГРАМ 2 -  Комунална делатност 

У оквиру Програма 2 извршени су расходи у укупном износу од 26.326.152,56 динара који 

се односе на пет  програмских активности и два пројекта: 

Програмска активност 1102-0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем –

искоришћена су средства у износу од 5.917.300,29 динара за следеће намене: 

421200 - Енергетске услуге за уличну расвету 5.087.92,69 динара; 

425100- Текуће поправке и одржавање објеката уличне расвете– у износу од 373.800,00 

динара; 

426900 - Материјал за посебне намене средства - у износу од 455.577,60 динара за набавку 

материјала за одржавање уличне расвете. 

Програмска активност 1102-0002 Одржавање јавних зелених површина:   

424900 - Специјализоване услуге –извршени расходи у износу од 362.203,15 динара за 

кошење зелених површина. Наведене услуге по одлуци о искључивом праву врши ЈП 

„Љубовија“ Љубовија. 

Програмска активност 1102-0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене: 

424900 - Специјализоване услуге - извршени расходи у износу од 4.370.193,52 динара за 

чишћење улица и других јавних површина.Наведене услуге по одлуци о искључивом 

праву врши ЈКП „Стандард“ Љубовија. 

Програмска активност1102-0004 Зоохигијена: 

424900 - Специјализоване услуге - извршени расходи у износу од 123.948,00 динара за  

суфинансирање трошкова азила за псе у Крупњу, а на основу закљученог споразума. 

 

Програмска активност 1102-0008 Управљање и снабдевање водом за пиће: 

451200- Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима- извршени расходи у 

износу од 1.046.280,00 динара по Програму коришћења субвенција ЈКП „Стандард“ 

Љубовија за набавку мерача протока, израду пројектне документације и техничке контроле 

пројекта. 

Пројекат 1102-7001 Подизање иновационих капацитета општине Љубовија кроз увођење 

СМАРТ лед система расвете, управљањем отпадом и паркинг местима- Укупно 

утрошена средства у износу од 8.443.560 динара за набавку опреме и извођење радова на 

уградњи лед расвете, а на основу закљученог Уговора између општине Љубовија и 

Кабинета министра без портфеља задуженог за иновације и технолошки развој о 

финансирању наведеног пројекта. 

Пројекат 1102-7002 Реконструкција система јавног осветљења-осветљење 

саобраћајница и јавних површена - Укупно утрошена средства у износу од 6.062.667,60 

динара по окончаној ситуацији за изведене радове и трошкове стручног надзора, а све по 



БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА 
  

 

 2021   Страна 45 од 56 
 

 

Уговору о финансирању пројекта закљученом између општине Љубовија и Министарства 

рударства и енергетике. 

 

ПРОГРАМ 3 - Локални економски развој 

У оквиру овог Програма 3 извршени су расходи у износу од 600.000,00 динара, за 

чланарину Регионалној развојној агенцији. 

 

ПРОГРАМ 7 -  Организација саобраћаја и безбедност 

Укупно извршени расходи и издаци у оквиру Програма 7 износе 18.801.750,93 динара. 

Средства су коришћена у оквиру три програмске активности и један пројекат за следеће 

намене: 

У оквиру Програмске активности 0701-0002 Управљање и одржавање саобраћајне 

инфраструктуре, средства у износу од 16.414.750,93 динара искоришћена су на следећи 

начин: 

- 424 – Специјализоване услуге – 4.732.375,73 динара искоришћено је за трошкове 

зимске службе; 

- 425- Текуће поправке и одржавање објеката 11.358.975,20 динара одржавање 

локалних путева, некатегорисаних путева, одржавање улица, хоризонталне и 

вертикалне сигнализације;  

- 511 – Зграде и грађевински објекти – извршени су издаци у износу од 323.400,00 

динара за набавку пројектно-техничке документације за Првомајску  улицу. 

У Програмској активности 0701-0004  Јавни градски и приградски превоз путника 

извршени су расходи у износу од 2.000.000,00 динара за субвенционисање локалног јавног 

превоза. 

У оквиру програмске активности 0701-0005 Унапређење безбедности саобраћаја 

извршени су расходи у износу од 351.000,00 динара за израду пројекта успоривача брзине. 

Издаци у износу од 36.000,00 динара у првих шест месеци 2021. године односе се на један 

капитални пројекат и то: Изградња тротоара у улици Војводе Мишића и претварање у 

двосмерни саобраћај – 36.000,00 динара за трошкове израде плана превентивних мера.  

 

ПРОГРАМ 9 – Основно образовање и васпитање 

У оквиру програма 9, утрошена су средства у износу од 4.914.353,82 динара за потребе 

реализације Пројекта 2002-01 Санација и адаптација сале за физичко, спољних терена и 

уклањање напуштеног објекта старе ОШ Петар Враголић у Љубовији. Средства су 

коришћена за услуге стручног надзора над извођењем радова и ПДВ по окончаној 

ситуацији. 

 

ПРОГРАМ 11  - Социјална заштита 

Укупно утрошена средства у оквиру Програма 11 износе 8.393.589,35 динара и односе на 

четири програмске активности:  

Програмска активност 0901-0001-Једнократне помоћи и други облици помоћи -укупно 

утрошена средства у износуод 1.870.275,35 динара за следеће намене: 1.270.275,35 динара 

за једнократне помоћи по решењима Центра за социјални рад и 600.000,00 динара за 

помоћ по решењима интересорне комисије; 

Програмска активност 0901-0003 Дневне услуге у заједници утрошена су средства у 
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износу 400.000,00 динара за суфинансирање трошкова шест удружења из области 

социјалне заштите након спроведеног јавног конкурса, и то: Удружење ратних и 

мирнодопских војних инвалида Љубовија, Међуопштинска организација „Савез слепих 

Србије“ Лозница, Удружење ветерана и ратних ивалида од 1990. године Љубовија,  

Удружење бораца НОР-а општине Љубовија, Удружење параплегичара Мачванског округа 

Шабац и Удружење жена „Вила“ Љубовија; 

Програмска акивност 0901-0005 Подршка реализацији програма Црвеног крста утрошена 

су средства у износу од 293.314,00 динара за редовне трошкове Црвеног крста; 

Програмска активност 0901-0006 Подршка деци и породицама са децом утрошена су 

средства у износу од 5.830.000,00 за исплату накнада породиљама по одлуци о 

финансијској помоћи породиљама. 

 

ПРОГРАМ 12 -  Здравствена заштита  

У оквиру Програмске активности 1801-0001 Функционисање установа примарне 

здравствене заштите извршени су расходи у износу од 146.038,40 динара за потребе 

набавке заштитне медицинске опреме (рукавице, маске) и одржавања тријажног дела Дома 

здравља у Љубовији. 

За Програмску активност 1801-0002 Мртвозорствоутрошена су средства у износу од 

106.918,24 динара за исплату накнада мртвозорницима. 

 

ПРОГРАМ 13- Развој културе 

Укупно утрошена средства у оквиру Програма 13 износе 5.674.999,00 динара и односе се 

на две програмске активности. 

Програмска активност 1201-0003Унапређење система очувања и представљања 

културно-историјског наслеђа - утрошена су средства у износу 3.475.000,00 динара за 

финансирање удружења из области културе и осталих удружења од јавног инстереса за 

општину Љубовија, након спроведеног јавног конкурса и то: КУД „Азбуковица“ Љубовија, 

„Love, peace and beauty“ Предраг Срећковић пр Љубовија, Удружење грађана „Завичај 

Љубовија“ Љубовија, Дечији драмски студио „Кукумиш“, Љубовијско драмско позориште, 

Удружење жена „Вила“ Љубовија, Планинарско туристичко удружење „Горски“ Љубовија, 

Удружење „Покрет за развој Љубовије“ Љубовија, Ловачко удружење „Милета Полић-

Бата“ Љубовија, Еко удружење „Крива Дрина“ Љубовија, Равногорски покрет, Центар за 

инклузију, Удружење пензионера и Удружење параплегичара Мачванског округа Шабац. За 

суфинансирање верских заједницаутрошено је 699.999,00 динара. 

Програмска активност 1201-0004 Остваривање и унапређивање јавног интереса у 

области јавног информисања - утрошена су средства у износу 1.500.000,00 динара за 

суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања 

на територији општине Љубовија, након спроведеног јавног конкурса и то за следеће 

учеснике на конкурсу: Етар медиа, Кадар А. Павловиц ПР Шабац,  Медијски центар 

„Соко“ Љубовија,  Лого д.о.о Лозница „Лотел плус“ д.о.о. Лозница и „Лотел“ д.о.о. 

Лозница.  

 

ПРОГРАМ 14- Развој спорта и омладине  

У оквиру овог програма, Програмска активност 1301-0001 Подршка локалним спортским 

организацијама, удружењима и савезима–утрошена су средства од 7.095.603,00 динара за 

редовно годишње финансирање садржаја у области спорта. Након спроведеног јавног 
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конкурса, средства су расподељена на шеснаест спортских организација, удружења и 

савеза. 

У оквиру Пројекта 1301-5001- Изградња отвореног базена у оквиру спортско 

рекреативног комплекса у Љубовији утрошена су средства у износу од 8.402.930,83 динара 

и то: за извођење радова и ПДВ по авансном рачуну и првој привременој ситуацији 

8.320.330,08 динара; стручни надзор 10.600,75 динара и план превентивних мера и 

координатор безбедности на раду 72.000,00 динара. 

 

ПРОГРАМ 15 - Опште услуге локалне самоуправе 

Укупно утрошена средства у оквиру Програма 15, програмска активност 0602-0001 

Функционисање локалне самоуправе и градских општина износе 41.639.767,06 динара и 

односе се на следеће расходе и издатке: 

411 и 412 - Плате и социјални доприноси - укупно извршени расходи износе 

24.371.673,53 динара и односе се на плату запослених у Општинској управи општине 

Љубовија у првих шест месеци 2021. године; 

413- Накнаде у натури – утрошена су средства у износу од 15.000,00 динара за месечне 

карте за запослене; 

414- Социјална давања запосленима -утрошена су средства у износу од 339.910,22 

динара за социјална давања запосленима, предвиђена чланом 51. Посебног колективног 

уговора за запослене у јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ број 

38/2019) и исплату накнаде за инвалидност другог степена; 

415- Накнада трошкова за запослене-утрошена су средства од 841.915,00 динара за 

трошкове превоза запослених у висини цене месечне карте; 

416- Награде запосленима и остали посебни расходи -утрошена су средства у износу од 

127.383,66 динара за исплату накнада за рад члановима комисија из реда запослених у 

Општинској управи; 

421- Стални трошкови - утрошена су средства у износу од 3.089.194,70 динара и то за: 

• Трошкови платног промета 383.967,26 динара 

• Електричну енергију и пелет 1.155.045,26 динара 

• Комуналне услуге 272.668,06 динара 

• Накнада за одводњавање 264.381,54 динара 

• Трошкови фиксних телефона  207.896,77 динара 

• Трошкови мобилних телефона 248.675,01 динара 

• Трошкови интернета и слично 82.820,01 динара 

• Трошкови поштанских услуга 126.281,79 динара 

• Трошкови осигурања возила 40.235,00 динара 

• Трошкови осигурања имовине 97.854,00 динара 

• Трошкови осигурања запослених 28.170,00 динара 

• Трошкови закупа фотокопир апарата 162.000 динара 

• Остали непоменути трошкови 19.200,00 динара (трошкови електронске наплате 

путарине); 

422- Дневнице за службено путовањеутрошене у износу од 43.820,00 динара; 

423- Услуге по уговору– извршени расходи у износу од 4.903.322,81 динара за следеће 

намене: 
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• Компјутерске услуге 809.407,31 динара и то:за одржавање информационог система 

локалне пореске администрације(ИС ЛПА) и рачуноводства (ЗУП  Саветник и 

Саветникweb), одржавање званичног интернет сајта општине, одржавање пословног 

софтера за кадровску евиденцију, сервис и одржавање рачунара и услуге 

рециклаже тонера; 

• Котизације за семинарe, стручна саветовања и чланарине - утрошен је износ од 

265.870,30динара, и то: 260.990,30 динара за чланарину за СКГО и НАЛЕД, а 

4.880,00 динара за котизације за семинаре; 

• Услуге информисања јавности 248.100 динара и то: за објављивање позива, 

обавештења, конкурса и огласа у Служеном гласнику и осталим средставима 

информисањаинформисање јавности и огласи у регионалим часописима. 

• Стручне услуге - накнаде за рад члановима комисија које образује Општинска 

управа 60.339,62 динара. 

• Трошкови репрезентације 319.319,20 динара за потребе набавка кафе и  пића за 

Општинску управу, за набавку рекламног материјала утошено је 499.650,00 динара 

и 18.000,00 за новогодишње поклоне деци запослених у складу са чланом 49. 

Посебног колективног уговора за запослене у једницама локалне самоуправе 

(„Службени гласник РС“ број 38/2019). 

• Остале опште услуге - утрошена су средства у укупном износу од 2.682.636,38 

динара за следеће намене: 

- превоз ђака у Крупањ 76.440,00 динара; 

- трошкови по Уговору за лице за безбедност и здравље на раду 53.600,00 динара, 

- накнаде матичарима за венчања и накнаде лицима ангажованим по основу 

уговора о привременим и повременим пословима, уговора о делу (убацивање 

пелета) и консултантске услуге 2.540.246,38 динара. 

425 - Текуће поправке и одржавање – утрошена су средства у износу од 831.202,79 

динара за следеће намене: 

• Текуће поправке објеката (зграда општине и канцеларије у МЗ) за редовно 

одржавање 420.485,00 динара; 

• Текуће поправке опреме 410.717,79 динара и то за механичке поправке возила 

(набавка делова, уградња и сервис) и прање возила. 

426 - Материјал - утрошена су средства у укупном износу од 1.525.646,10 динара и то за 

следеће намене: 

• Канцеларијски материјал, обрасци извода за МК 413.744,80 динара; набавка цвећа, 

икебана 44.170,00 динара; 

• Стручна литература 369.710,00 динара (ИПЦ, Саветник ЗУП, Образовни 

информатор, Привредни саветник, Службени гласник и Параграф); 

• Материјал за саобраћај 413.604,90 динара и то за гориво 406.654,90 динара и остали 

материјал за превозна средства 6.950,00 динара; 

• Материјал за одржавање хигијене 242.228,10 динара; 
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• Материјал за посебне намене 42.188,30 динара за потребе набавке чаша,декор кеса, 

застава и слично. 

482- Порези и обавезне таксе- утрошена су средства у износу од 579.680,78 динара за 

потребе плаћања пореза на пренос апсолутних права, судских и републичких такси и 

регистрације возила; 

483 - Новчане казне и пенали по решењу суда – укупно утрошено 470.420,00 динара и то: 

исплате накнада по ПЗФ-у 213.920,00 динара; накнада трошкова поступка заштите права 

понуђача по решењу Републичке комисије за заштиту права у поступку јавних набавки 

240.000,00 динара и 16.500,00 динара за судске трошкове. 

485 - Накнаде штете за повреду или штету нанету од стране државних органа – 

утрошена средства у износу од 1.056.238,00 динара за накнаду штете нанету од паса 

луталица. 

511 - Зграде и грађевински објекти- утрошено 3.086.469,47 динара за куповину стамбене 

зграде у Вагану. 

512 – Опрема – утрошена су средства у износу од 357.890,00 динара за набавку 

канцеларијских столова и ормара за опремање канцеларија Одељења за буџет и финансије. 

 

У оквиру Програмске активности 0602-0003 Сервисирање јавног дуга утрошено је 

4.969.918,98 динара за отплату кредита по основу Уговора о инвестиционом кредиту-

кредитна партија бр. 00-410-0208233.9, закљученом између Комерцијалне банке а.д. 

Београд и Општине Љубовија, број уговора 404-14/2020-01 од 02.06.2020. године, од чега 

се на отплату главнице дуга односи 4.536.131,64 динара, на отплату камате 433.787,34 

динара. 

У оквиру Пројекта 0602-4002 – Укључивање жена у доношење одлука на локалу утрошена 

су укупна средства у износу од 213.620,03 динара и то: трошкови путовања 13.517,76 

динара, репрезентација 12.322,00 динара, накнаде по Уговору о делу за координатора 

пројекта 63.853,61 динара, канцеларијски и промотивни материјал 37.778,33 динара и 

рачунарска опрема 86.148,33 динара. Средства за наведена пројекат обезбеђена су по 

основу Уговора број 400-389/2020-01 од 17.12.2020. године који је Општина Љубовија 

закључила са Канцеларијом Уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС). 

 

ДОМ ЗДРАВЉА ЉУБОВИЈА 

Укупно утрошена средства износе 4.656.748,19 динара и коришћена су за следеће намене: 

набавка информатичке опреме у вредности од 798.396,00 динара, 199.400,00 динара за 

текуће одржавање; 1.293.028,12 динара за финансирање трошкова зарада медицинских 

техничара за првих шест месеци и 2.365.924,07 за исплату по судској пресуди. 

 

СРЕДЊА ШКОЛА "ВУК КАРАЏИЋ"     

Укупно извршени расходи и издаци у износу од 3.215.940,23 динара односе се на покриће 

материјалних трошкова по захтевима средње школе за следеће намене: помоћ у 

медицинском лечењу запосленог, накнаде трошкова за запослене-превоз,  јубиларне 

награде,  стални трошкови,  трошкови службених путовања и превоза ученика, услуге по 

уговору, специјализоване услуге, текуће поправке и одржавање , материјал, порези,  

пројектна документација и опрема. 

 

ОСНОВНА ШКОЛА " ПЕТАР ВРАГОЛИЋ" 
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Укупно извршени расходи и издаци у износу од 13.621.770,03 динара односе се на покриће 

материјалних трошкова по захтевима основне школе за следеће намене: социјална давања 

запосленима, накнаде трошкова за запослене-превоз,  јубиларне награде,  стални 

трошкови,  трошкови путовања и превоза ученика, одржавање софтвера и рачунара; 

котизације за семинаре и стручне испите; исплата уговора о делу(израда распореда часова 

и др.); трошкови репрезентације и испитивање противпожарних апарата;  анализа воде и 

трошкове лица за безбедност на раду, текуће поправке и одржавање зграда и опреме, за 

набавку канцеларијског материјала; стручну литературу; горива материјала за образовање; 

ситан инвентар и сл., накнада за социјалну заштиту за исплату накнада за превоз ученика 

који не користе организовани превоз,  порези,  набавка опреме и набавка књига за 

библиотеку. 

 

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД „ЉУБОВИЈА“ 

Укупно утрошена средства износе 1.276.711,31 динара и коришћена су за сталне трошкове, 

трошкове путовања,одржавање опреме, рачунара и софтвера, материјал и израду пројектне 

документације. 

 

БИБЛИОТЕКА "МИЛОВАН ГЛИШИЋ" ЉУБОВИЈА 

Укупно утрошена средства у периоду 01.01.-30.06.2021. године износе 5.307.276,04 динара 

за следеће намене: 

Економска класификација 411 и 412 - Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) и 

социјални доприноси на терет послодавца у износу од 3.687.613,47 динара. 

Економска класификација 415 – Накнада трошкова за запослене- за превоз запослених у 

износу од 47.200,00 динара. 

Економска класификација 421 – Стални трошкови -утрошена средства у укупном износу 

од 804.810,51 динара, а односе се на потребна средства за финансирање трошкова платног 

промета; трошкова електричне енергије; набавку пелета за грејање; комуналне услуге; 

услуге комуникација и трошкови осигурања. 

Економска класификација 422- Трошкови путовања – утрошена су средства на овој 

економској класификацији у износу од 35.300,00 динара за исплату дневница за службени 

пут. 

Економска класификација 423 – Услуге по уговору - утрошена средства на овој економској 

класификацији у износу од 278.538,97 динара за компјутерске услуге, одржавање програма 

за књиговодство; издаци за стручне испите, трошкови репрезентације и остале опште 

услуге. 

Економска класификација 424 – Специјализоване услуге -утрошена средства на овој 

економској класификацији у износу од 84.610,00 динара за услуге културе.  

Економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање - средства на овој 

економској класификацији утрошена у износу од 23.706,00 динара односе се на текуће 

поправке и одржавање зграде и текуће поправке и одржавање опреме. 

Економска класификација 426 – Материјал – утрошена средства на овој економској 

класификацији у износу од 131.160,56 динара односе се на следеће расходе:  

канцеларијски материјал; материјал за усавршавање и образовање запослених; материјали 

за саобраћај; материјал за образовање и културу; материјал за одржавање хигијене и 

угоститељство: хемијска средства, санитарије, материјали за одржавање хигијене и 

материјали за посебне намене ( водоводне и електроинсталације, браварски производи, 
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сијалице, гвожђарска и друга роба). 

Економска класификација 515 - Нематеријална имовина - утрошена средства  у износу од 

214.336,53 динара за куповину књига. 

 

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЉУБОВИЈА 

Укупно утрошена средства у првих шест месеци 2021. године износе 1.758.510,91 

динараодносе се на две програмске ативности: 

Укупно утрошена средства за програмску активност 1502-0001 Управљање развојем 

туризма износе 1.703.512,12 динара и односе се на текуће пословање Туристичке 

организације општине Љубовија.  Средства су коришћена за следеће намене: 

Економска класификација 411 и 412 - Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) и 

социјални доприноси на терет послодавцаизносу од 964.277,69 динара. 

Економска класификација 421 - Стални трошкови - утрошена средства у укупном износу 

од 38.003,10 динара односе се на трошкови платног промета и банкарских услуга,  услуге 

комуникације. 

Економска класификација 422 - Трошкови путовања - утрошена су средства у износу од 

149.774,76 динара из буџета Општине се односе на трошкове смештаја и хране за 

службена путовања у земљи, дневнице за службена путовања. 

Економска класификација 423 - Услуге по уговору- утрошенасредства у укупном износу од 

392.073,57 динара односе се на:компјутерске услуге;услуге образовања и усавршавања 

запослених; услуге информисања; стручне услуге(ангажовање службеника за јавне 

набавке);  репрезентација, поклони, услуге рекламе и пропаганде и медијске услуге. 

Економска класификација 426 – Материјал – утрошена су средства у укупном износу од 

50.913,01 динара и односе се на: административни материјал; материјал за саобраћај; 

материјал за одржавање хигијене и угоститељствои остали материјал неопходан за 

редовно пословање Туристичке организације Љубовија. 

Економска класификација 512 – Машине и опрема – утрошено 108.469,99 динара за 

набавку рацунарске опреме и тракастих завеса. 

Укупно утрошена средства за програмску активност 1502-0002 Промоција туристичке 

понуде износе 54.998,79 динара из буџета и односе се на следеће: 

- репрезентација у укупном износу од 42.998,79 динара (набавка намирница за 

манифестације и осталих потребних услуга) и рекламни материјал 12.000,00 динара. 

 

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ПОЛЕТАРАЦ“  ЉУБОВИЈА 

Укупно утрошена средства у периоду од 01.01.- 30.06.2021. године износе 18.498.072,30 

динара и односе се следеће: 

- плате и социјални доприноси – 15.822.001,29 динара за финансирање зарада запослених 

у ПУ „Полетарац“ Љубовија у првих шест месеци 2021. године; 

- накнаде трошкова запосленима за исплату трошкова превоза за запослене 260.980,78 

динара, 

- јубиларне награде у износу од 97.638,00 динара, 

- стални трошкови у износу од 428.354,69 динара за трошкове платног промета, 

комуналних услуга, електричну енергију, трошкове телефона, дератизацију, осигурање 

интернет и птт услуге; 

- трошкови путовања у износу од 99.475,50 динара за исплату дневница за службено 

путовање и трошкове смештаја и хране за службена путовања у земљи; 
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- услуге по уговору у износу од 280.398,50 динара за котизације за семинаре, одржавање 

рачунара, услуге образовања и усавршавања запослених и  репрезентацију; 

- специјализоване услуге у износу од 417.895,00 динара за плаћање противпожарних 

услуга, безбедност на раду, анализе воде и хране и санитарне прегледе; 

 - текуће поправке и одржавање објеката и опремеу износу од 29.747,00 динара;  

- материјал у износу од 1.014.221,54 динара за набавку канцеларијског материјала, стручне 

литературе, материјал за образовање, гориво, средства за хигијену и набавка намирница за 

кухињу, 

- накнаде за социјалну заштиту из буџета – у износу од 47.360,00 динара за превоз деце 

која похађају припремни предшколски програм. 

 

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

У оквиру програмске активности 0602-0002 Функционисање месних заједница, утрошена 

су средства у износу од 13.400 динара за покриће сталних трошкова – банкарске услуге и 

трошкови електричне енергије у МЗ Рујевац. 

 

Салдо на рачуну извршења буџета општине Љубовија на дан 30.06.2021. године износи 

86.639.421,10 динара. 

 

Број: 400-199/2021-04 

15.07.2021. године 

 

           ШЕФ СЛУЖБЕ                                                      РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА 

РАЧУНОВОДСТВА И ТРЕЗОР                                       ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ 

              Весна Ракић                                                               Младен Ђокић  
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          ПРИЛОГ 1 

 

 

 
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ВЕЛИКИХ ОДСТУПАЊА ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И 

ИЗВРШЕЊА БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЗА ПЕРИОД 01.01.-30.06.2021. ГОДИНЕ 

 

 

 

 

 

 

Израдом Извештаја о извршењу Одлуке о буџету општине Љубовија за период 

01.01.- 30.06.2021. годину  установљено је да није било одступања између одобрених и 

извршених средстава. 

 

 

 

 

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА 

ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ 

Младен Ђокић   
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         ПРИЛОГ 2 

ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ИЗ 

ТЕКУЋЕ И СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ ЗА ПЕРИОД 01.01.-30.06.2021. ГОДИНЕ 

 

Текућа буџетска резерва 

На основу члана 3. Одлуке о буџету општине Љубовија за 2021. годину део 

средстава издвојен je за текућу буџетску резерву. 

Средства текуће буџетске резерве, решењима Општинског већа општине Љубовија 

распоређена су на кориснике буџетских средстава и представљају повећање апропријације 

за одређене намене. Средства текуће буџетске исказују се на одговарајућа конта расхода за 

које је резерва одређена. 

У току извештајног периода донета су следећа решења о преусмеравању средстава 

текуће резерве на одговарајуће апропријације:  

Р.Б. Датум 
Позици

ја 
Намена 

Изво

р 

Износ 

(у динарима) 

1. 27.01.2021. 
47/1 и 

47/2 

Учешће у пројекту- „Укључивање 

жена у доношење одлука на 

локалу“ 

01 32.000,00 

2. 09.02.2021. 31/1 

Учешће у пројекту социјалног 

становања и инклузије рањивих 

група – „Бољи живот за грађане 

Љубовија“ 

01 3.000.000,00 

3. 09.02.2021. 82/1 

Учешће у пројекту из домена 

добре управе - „Подршка моделима 

укључивања грађана у одлучивање 

о трошењу средстава прикупљених 

кроз порезе на имовину“ 

01 500.000,00 

4. 09.02.2021. 90/1 

Окончање реализације пројекта 

„Реконструкција система јавног 

осветљења - Осветљење 

саобраћајница и јавних површина“ 

започетог у 2020. години 

01 3.180.600,00 

4. 15.06.2021. 96/0 

Додатни, односно непредвиђени 

радови приликом изградње 

отвореног базена у оквиру 

спортско-рекреативног комплекса 

у Љубовији 

01 900.000,00 

5. 15.06.2021. 127/1 

Реализација пројекта -  

Унапређење туристичке 

инфраструктуре у општини 

Љубовија 

01 800.000,00 

6. 15.06.2021. 
127/2 и 

127/3 

Реализација Пројекта – „Дани 

Дринске регате Љубовија“ 2021. 

године 

01 8.000.000,00 

Укупно искоришћена средства текуће буџетске резерве у периоду 01.01.-

30.06.2021.  године: 
16.412.600,00 
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Стална буџетска резерва 

 

Чланом 70. 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 и 72/2019) утврђена је обавеза 

издвајања максимално до 0,5% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске 

имовине (класа 7 и класа 8) за буџетску годину у сталну буџетску резерву. 

На основу члана 4. Одлуке о буџету општине Љубовија за 2021. годину у сталну 

буџетску резерву издвојена су средства у износу од 100.000,00 динара. 

У периоду 01.01.-30.06.2021.године нису коришћена средства сталне буџетске 

резерве. 

 

 

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА 

ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ 

Младен Ђокић 
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        На основу члана 6.  Закона о финансирању локалне самоуправе (,,Службени 

гласник РС“, број 62/06, 47/11, 93/12,  99/13-усклађени дин. износи и 125/2014 – усклађени 

дин. износи), члана 68. и 100. Закона о заштити животне средине (,,Службени гласник 

РС”, број: 135/04, 36/09, 36/09-др закон, 72/09-др.закон, 43/2011-одлуке УС и 14/2016), 

Уредбе о одређивању активности чије обављање утиче на животну средину (,,Службени 

гласник РС”, број 109/09 и 8/2010), Уредбе о критеријумима за одређивање накнаде за 

заштиту и унапређивање животне средине и највишег износа накнаде (,,Службени гласник 

РС”, број 111/09), члана 41. Статута општине Љубовија („Службени лист општине 

Љубовија“, број 6/2008), члана 7. Одлуке о накнади за заштиту и унапређење животне 

средине општине Љубовија (,,Службени лист Општине Љубовија”, број 8/2015 и 12/2017) 

и члана __ Одлуке о буџету општине Љубовија за 2021. годину (,,Сл.лист општине 

Љубовија“, бр. 31/2020), а на основу сагласности Министарства за заштиту животне 

средине број: 401-00-00291/1/2021-02  од  10,09.2021  Скупштина  општине Љубовија на 

седници одржаној 29.09.2021.године  доноси: 

 

 

П   Р  О  Г  Р А   М 

КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА 

ЗА  ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2021. ГОДИНУ  

 

Члан 1. 

            Овим Програмом утврђује се намена и начин  коришћења средстава Буџетског 

фонда за заштиту животне средине општине Љубовија (у даљем тексту Фонд) планираних 

у буџету општине Љубовија за  2021. годину, намењених за реализацију планова , 

програма, пројеката и других активности у области заштите и унапређења животне 

средине на територији општине Љубовија. 

 

Члан 2. 

За реализацију Програма  планирају се средства у износу    од     6.000.000,00 

динара. 

Члан 3. 

Средства из члана  2.  овог Програма користиће се за следеће намене: 

 

Ред. 

број Намена планираних средстава Износ у динарима 

 

1. Трошкови одвожења комуналног отпада са територије 

општине Љубовија на градску депонију у Лозници. 

 

1.000.000,00 дин. 



Ред. 

број Намена планираних средстава Износ у динарима 

   2. 

 

Трошкови депоновања комуналног отпада са територије 

општине Љубовија на градску депонију у Лозници          1.000.000,00 дин. 

   3. Набавка контејнера 2.000.000,00 дин. 

   4. 
Набавка урбаног мобилијара (клупе и уличне канте за 

смеће) 
1.500.000,00 дин. 

   5. 
  Трошкови одржавања хранилишта белоглавог супа у 

кањону реке Трешњице  
500.000,00 дин. 

 

 

Члан 4. 

Финансирање активности из члана 3. овог Програма вршиће се у зависности од 

остварених средстава на основу члана 85, 85а и 87.  Закона о заштити животне средине 

(,,Службени гласник РС” број: 135/04, 36/09, 36/09-др закон, 72/09-одлука УС и 43/2011). 

Приоритетне активности из члана 3. овог програма утврђује председник 

општине. 

Члан 5. 

Реализацију Програма и надзор над извршењем уговорених обавеза као и 

реализацију појединачних програма и пројеката спроводе надлежне службе општинске 

управе. 

Члан 6. 

Овај Програм ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном листу 

општине Љубовија“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА 

Број: 06-  31  /2021-03                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

       ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                                  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                                         Горан Јосиповић  с.р.                                                                                                                                                                  



                                  

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е  

 

       Правни основ за доношење програма коришћења средстава буџетског фонда за 

заштиту  животне средине садржан је у члану 100. став 4. Закона о заштити животне 

средине („Сл. гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09, 36/2009-др.закон,72/2009-др.закон и 

43/2011-одлука УС) и члану 7. Одлуке о накнади за заштиту и унапређивање животне 

средине општине Љубовија („Службени лист општине Љубовија“, број 8/2015). 

       Чланом 87. став 1. истог Закона прописано је да, јединица локалне самоуправе може, 

из оквира својих права и дужности, прописати накнаду за заштиту и унапређење животне 

средине. Ставом 10. истог члана прописано је да се, средства остварена од наведене 

накнаде користе преко буџетског фонда, наменски за заштиту и унапређење животне 

средине према усвојеним програмима коришћења средстава буџетског фонда. 

       Чланом 100. Става 3. и 4. Закона о заштити животне средине прописано је да се 

средства буџетског фонда користе на основу утврђеног програма коришћења средстава 

буџетског фонда који доноси надлежни орган јединице локалне самоуправе и да је на 

предлог Програма дужан прибавити сагласност Министарства  пољопривреде и заштите 

животне средине.  

 Чланом 7. Одлуке о накнади за заштиту и унапређивање животне средине општине 

Љубовија прописано је да Програм, за сваку календарску годину, доноси Скупштина 

општине Љубовија, уз претходну сагласност министарства надлежног за заштиту животне 

средине. 

         У складу са законским одредбама, Скупштина општине Љубовија , донела  је Одлуку 

о буџету општине Љубовија за 2021. годину и да су према распореду посебног дела буџета 

опредељена средства корисницима буџета по апропријацијама.  

          Сходно горе наведеном, Општинско веће општине Љубовија, на седници одржаној 

09.02.2021. године, утврдило је Предлог Програма коришћења средстава буџетског фонда 

за заштиту животне средине општине Љубовија за 2021. годину и предлаже Скупштини 

општине да исти усвоји као у материјалу. 

 

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА 

 

 

 



Преглед Програма за интерну 

употребу - страна 1/21 
 

 
 

 
На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју ("Службени гласник 

Републике Србије", бр. 10/2013, 142/2014, 103/2015 и 101/2016), члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени 

гласник Републике Србије ", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 41. Статута 

општине Љубовија („Службени лист општине Љубовија“, број 3/2019), Сагласности Министарства пољопривреде, 

шумарства и водопривреде бр: 320-00-07404/2021—09 од 9.септембра 2021.године, члана 121. Пословника 

Скупштине општине Љубовија („Службени лист општине Љубовија“, број 6/2008), Скупштина општине Љубовија на 

редовној седници одржаној 29.09.2021. године, доноси: 

 
ПРОГРАМ ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ   РУРАЛНОГ 

РАЗВОЈА ЗА ОПШТИНУ ЉУБОВИЈА 

ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ МЕРА Анализа постојећег стања 

Географске и административне карактеристике: Подручје општине Љубовија се налази на западу Србије. 

Територија општине је у саставу крупније регионалне административне јединице Мачванског округа коме гравитира 

у економском, привредном и културном погледу. Према првим резултатима пописа из 2011. године општина има 

14469 становника са 27 насеља просечне величине око 536 становника и захвата површину од 356 км2. Варошица 

Љубовија је центар општине са 3929 становника. Густина насељености општине је око 40 становника по км2. У односу 

на претходни попис из 2002.године када је број становника био 17052 становника, ово представља пад већи од 15%! 

Област је претежно брдско-планинска, док се мањи делови равничарских и брежуљкастих терена налазе у долини 

реке Дрине. Општина Љубовија са двадесет седам насеља, спада у ред економски неразвијених подручја. С обзиром 

на орјентисаност становништва на пољопривредну производњу, у укупном дохотку пољопривреда заједно са 

шумарством, ловом и водопривредом учествује са 50,85%, прерађивачка индустрија 23,23%, трговина 3,48%, 

грађевинарство 2,98% и остале делатности са 19,46%. Западну границу територије општине Љубовије представља 

река Дрина (граница Србије), са источне стране налазе се општине Ваљево и Осечина, на северу се налазе општине 

Крупањ и Мали Зворник, док на југу овог подручја, границу представља општина Бајина Башта. По површини 

територије, броју становника и насеља, општина Љубовија се сврстава у мање општине у Србији. Обухвата 0,64% 

територије, у њој живи 0,20% становништва. Општина Љубовија има солидан положај када је у питању саобраћај 

који се првенствено ослања на најпогоднији правац, а то је комуникација долином реке Дрине (север-југ), којим се 

ово подручје укључује у друмске и друге комуникационе системе. Главну путну мрежу чине: 1) Државни пут IБ 

28 север-југ, деоница Мали Зворник-Љубовија-Бајина Башта; 2) Државни пут IIБ 137, такође правац север, 

Грачаница-Крупањ; 3) Државни пут IIБ 141, Љубовија-Пецка-Причевић.. Подручје општине Љубовија је повезано са 

Републиком Српском, мостом на реци Дрини који је у веома лошем стању, али у току је завршетак изградње новог 

моста који ће омогућити и теретни саобраћај између Републике Србије и БиХ. Путну мрежу подручја општине 

допуњује мрежа локалних путева. 

 Природни услови и животна средина: Рељеф љубовијског краја одређује превасходно положај овог    краја на додиру 

двеју великих геолошких и предеоних целина овог дела Европе. Равница на северу (Панонска низија) и планинске зоне 

на југу. У висинском погледу могу се уочити три доминантне целине: 1) долина Дрине са приобалним ниским појасом 

надморске висине 185 м; 2) ниско и средње побрђе које чине брежуљкасте форме нижих падина Подрињско-Ваљевских 

планина са једне стране и Соколских планина са друге стране. Обележје овог рељефа су заталасане површи испресецане 

долинама многобројних водотока; 3) планинско и припланинско подручје ослоњено на ланац Подрињско- Ваљевских 

планина Медведник (1204 м), Бобија (1272 м), Соколске планине (973 м). Ово подручје 
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одликује густа и развијена речна мрежа и благо терасасто спуштање терена у правцу долина реке Љубовиђе, а 

затим Дрине. Највећи део планинског масива на територији општине Љубовија изграђен је од тријасних кречњака и 

дијабаз-рожњачке формације. Преко старије подлоге лежи горњокредна серија представљена претежно спрудним 

масивним и банковитим кречњацима, затим лапоровитим кречњацима, лапорцима и конгломератима. На 

простору Соколске планине доминира врх од 973 м. Дринској области припада пространи пешчарско шкриљасти 

комплекс са наизменичним смењивањем пешчара и разноврсних шкриљаца у хоризонталном и вертикалном 

правцу. Клима је умерено- континетална и условљена је локалним и топографским особинама и режимом опште 

временске ситуације. Подручје општине Љубовија је отворено према западу и југо-западу и тиме је изложено 

претежено влажним струјањима која прате промене у ходу дневне влажности и облачности. Подручје општине 

Љубовија добија веће количине падавина у односу на околне територије, а и у односу на већину територија у 

Републици Србији. Већина падавина је изражена у планинским деловима . Годишњи ход падавина је највећи и има 

максимум у новембру и децембру, а минимум у августу и септембру. Просечна годишња температура је 10,31 °C. 

Падавине у долинским деловима су просечно од 800-900 мм док планински делови добијају и преко 1200 мм. 

Средња годишња количина падавина за подручје општине Љубовија је од 800 до 900 мм. Због наведених климатских 

каратеристика које су нарочито изражене у планинским пределима , а што је општа катрактеристика подручја 

општине Љубовија, са аспекта процене угрожености, заштите и спасавња у ванредним ситуацијама уочавамо на овом 

подручју опасне атмосферске појаве које се повремено јављају и могу да представљају опасност за људске животе као 

и да донесу велику материјалну штету. Од ових појава најчешеће су : 1) Веома ниска тепмература , која се повремено 

јавља у зимском периоду; 2) Олујни ветрови; 3) Јаке и дуготрајне падавине; 4) Грмљавински обалаци; 5) Град. Воде на 

подручју општине Љубовија припадају Црноморском сливу. Све реке са десне стране из правца североистика 

уливају у главни реципијент реку Дрину. Кроз територију општине Љубовија протиче око 70 мањих водотокова. 

Од уласка на територију општине Љубовија у Дрину се најпре улива река Г. Трешњица са притоком Трибућом. Река 

Трешњица готово целим својим током тече кроз кањон у дужини од око 15 км. У њу се уливају воде и потоци који су 

периодичног каракера , са обронака планине Бобије , Кошљанске висоравни, Трутинца и Грчића. Река Љубовиђа 

са својим притокама кроз општину Љубовија тече 25 км, од Зеленог вира до ушћа у Љубовији. Главне притоке су јој 

Козловац, Оровичка река и Берловски поток. Грачаничка Река тече из Постења и другим краком испод Соко града 

(Калканска река) током од око 11 км и улива се у Дрину код места Ушће на граници села Лоњин и Узовница. 

Низводно од Љубовије на 12 км у Дрину се улива у Црнчи река Крупина са 6 км тока. Подземних токова нема 

регистрованих мада због претежно крашког рељефа воде има у дубини земљишта и овај крај богат изворима питке 

воде. Природних и акумулационих језера нема на подручју Љубовије. Богатство и разноврсност биљног и 

животињског света слива Дрине и Подриња, представљају један од великих и недовољно искоришћених потенцијала 

Србије. Ови предели се одликују присуством ендемичних и реликтних врста биљака и животиња. Уз Дрину и њену 

околину, могу се пронаћи и друге биљке које представљају ендемите Србије и Балкана, као што су: жалосни 

струпник, халација, паштричка облоглавка, босанска дивизма, дервентски различак или пријатна кандилка… Дрину, 

баш као и њене притоке, одликује и богатсво рибљих врста. На најнижим теренима, повремено плављеном 

алувијалном земљишту, евидентиране су бела и крта врба, бела и црна топола, бели храст, али и жбунаста флора. 

На висинама до 600 метара су шуме глога, дрена, али највише има букове шуме. Багрем због брзог раста и широке 

употребе нагло осваја нове просторе. На подручју општине Љубовија присутне су шуме јове, граба, цера, шуме 

грабиће, црног граба и црног јасена, шуме брезе и јасике, шуме букве и јеле, вештачки подигнуте састојине 

лишћара и четинара, као и шуме багрема. Укупна површина шума и шумског земљишта на територији општине 

љубовија износи 13756,03 ха (око 37% од укупне површине), од чега се чак 9851 ха налази у приватном власништву. 

 

 
 

Стање и трендови у руралном подручју 

 
Демографске карактеристике и трендови: У хијерархијској мрежи насеља у рурални тип насеља општине изузев 

Љубовије и у вертикалној организацији издвајамо: 1) Сеоске центре I реда; 2) Сеоске центре II реда; 3 Сеоска насеља. 

Према резултатима пописа из 2011.године на територији општине живи 14469 становника са доминантним 

српским становништвом и становништвом православне вероисповести. Наиме, у погледу националног 

састава, становништво општине Љубовија је доста хомогено. Узимајући у обзир податке пописа из 2011. године 

Срби учествују у укупном становништву са 
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97,51%, док остатак од 2,49% чине националне мањине међу којима се по броју највише истичу Роми којих је према 

датом попису било 171 или 1,18%. Општина има 14469 становника или 40,6 становника по км², па је густина 

насељености по км² мања у односу на републички просек од 81,3 становника по км². Просечна старост становништва 

на нивоу целе општине је 42,7 година. Удео становништва старости до 20 година у укупном становништву општине 

износи 19,82%, становништва од 20-40 година 23,86%, становништва од 40-60 година 32,26% и становништва 

преко 60 година старости 24,06%. На основу података који се односе на званичне пописе становништва може се 

констатовати да развој становништва општине Љубовија у којој према резултатима пописа живи 14469 становника, од 

којих 49,58% женског и 50,42 % мушког пола, бележи следеће тенденције које се огледају у продубљивању 

следећих демографских процеса: 1) упоредним подацима из пописа 2002. и 2011.године бележи се пад 

становништва на простору општине Љубовија (–2583); 2) евидентан је тренд демографског старења – просечна 

старост становништва у општини Љубовија је 42,7 година; 3) 19,82 % укупне популације чине деца и млади до 18 

година. Полна структура становништва је у односу 49,58% женске, наспрам 50,42% мушке популације. Према 

статистичким подацима Републичког Завода за статистику, број становника растао је само у периоду између два 

послератна пописа (1948-1953.године), иначе, општина Љубовија је имала неповољне популационе карактеристике 

у периоду 1953-1991. године. Буран раст броја становника у послератном периоду је последица високог 

природног прираштаја. Након тог периода, позитивног демографског развоја, наступа велика промена када су у 

питању популациона кретања, нарочито после 1961.године где је изражен пад природног прираштаја и појава 

нагле миграције становништва овог краја (за 20 година мигрирало је преко 9000 лица, нарочито у периоду између 

1961-1971. године. Један од узрока високог степена миграције је усвајање економске реформе у тадашњој 

Југославији, након које је становништво одлазило на рад у иностранство. Од 27 насеља 2 припадају трећој 

миграционој зони. Овде се број становника повећао за 2,8 пута, а број домаћинстава за 2,69 пута. У осталих 25 села 

која припадају четвртој миграционој зони, број становника се смањио за око 30%, а број домаћинстава се повећао за 

око 4 %. Број становника се после 1948-1981. године смањио за око 19%, а у периоду 1981-1991. године за даљих 8% . 

Наталитет и имиграције као чиниоци повећања броја становника нису могли да издрже борбу са морталитетом и 

емиграцијом. Такво стање је и данас где фактор ниског наталитета има главни утицај на смањење укупног 

становништва, док миграциона кретања више немају велико учешће на крајњи биланс. Природни прираштај као 

директан резултат наталитета и морталитета, за цео период износио је у просеку 50/00, док за период од последњих 

десет година има негативну вредност. Старосна и полна структура формирају се као резултат дугогодишњих промена 

наталитета, морталитета и миграција. Полна структура у ранијем периоду имала је негативне тенденције које су се 

манифестовале падом учешћа женског пола у укупном становништву. Узрок томе је повећан одлив женског младог 

становништва из ове општине, тако да је повећано учешће мушког становништва од 48,2% (1961. године) на 

49,5% (1971. године) и даље 51,4% (1981. године). Према подацима пописа из 1991.године учешће мушког 

становништва износило је 50,6 %. Дугогодишњи пад наталитета и веома изражена стопа емигрирања млађег 

становништва произвели су велики пад учешћа младог становништва до 19 година и наравно, повећање средовечног 

становништва од 40-59 година и старог (преко 60 година). . . 

 
 

Година пописа становништва 2011 2002 1991 1981 1971 1961 1953 1948 

Број становника 14469 17052 18391 19890 21689 25009 25541 24448 

 

Диверзификација руралне економије: Пољопривреда је према сачуваним историјским подацима била основна 

делатност људи на овим просторима, а у модерно време представљала је један од главних замајаца развоја. И поред 

тога што је процес индустрализације довео до великих миграција становништва са ових простора и смањио проценат 

становништва који зависи искључиво од пољопривреде и даље је велики број становника општине који су посредно 

или непосредно везани за пољопривреду. Опште је познато да је највећи део терета у време економских санкција и 

економске кризе поднела пољопривреда. Изостанак улагања у основна средства довео је до тога да је просечна старост 

механизације у пољопривреди преко 20 година. Исти је случај и са засадима воћа и са основним стадима у сточарству 

који нису адекватно обнављани. Разлози за овакво стање у пољопривреди су и гашење и стечај земљорадничких 

задруга које су биле главни организатори и носиоци пољопривредне производње. Имајући у виду везаност овдашњег 

становништва за земљу и домаћински однос према њој, као и отвореност за примену нових технологија производње, 

уз адекватну подршку државе и локалнe 
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заједнице, пољопривреда би требало у будућности да буде главни носилац развоја. Ниво запослености, мерен бројем 

запослених на 1000 становника, показује знатно заостајање општине Љубовија у односу на Републику, али у односу на 

целокупну Мачванску област тај број је нешто повољнији. Подаци о броју запослених, учешћу жена међу запосленим 

становништвом и други значајни подаци о запосленим лицима за 2010. годину представљени су у табели (у питању је 

годишњи просек израчунат на бази стања на дан 31.03. и 30.09.2010. године) Када се узме у обзир структура 

запослених по делатностима за 2010. годину, може се уочити да је највећи број запослених на територији општине 

Љубовија у прерађивачкој индустрији (13,8%), затим у области вађења руде и камена (10,5%), у области образовања 

(7,7%), као и у области здравственог и социјалног рада (6,1%). Значајно је нагласити да од укупног броја запослених у 

општини Љубовија изузетно велики проценат чине приватни предузетници (лица која самостално обављају делатност) 

и запослени код њих, чак 41,8%, што је знатно више у односу на републички просек (24,6%) и просек Мачванске 

области (28,6%). Иначе, када се посматра број запослених лица у неколико претходних година, према подацима РЗС, 

тај број за општину Љубовија је прилично константан и осцилира око 3000 запослених, док на нивоу Републике и 

Мачванског округа бележи тенденцију пада. 

 
 

 

 

Запослени у 

2010.години 

 

 

 
Укупно 

 

 

Учешће 

жена у % 

 

 
Запослени у правним лицима (привредна 

друштва,предузећа,установе,задруге и друге 

организације) 

Приватни 

предузетници( лица 

која самостално 

обављају делатност) 

и запослени код њих 

 

Број 

запослених 

на 1000 

становника 

Република 

Србија 
1.796.000 44,8 % 1.355.000 441.000 246 

Мачванска 

област 
54.000 41,8% 39.000 15.000 176 

Општина 

Љубовија 
3.000 39,1% 2.000 1.000 179 

 

Рурална инфраструктура: Развијена инфраструктура је један од основних предуслова квалитетног пословног 

окружења. Стање инфраструктуре може да буде одлучујући фактор који ће определити привредника да инвестира 

или одустане од планираног улагања на одређеној територији. Саобраћајно- географски положај општине Љубовија 

биће унапређен у значајној мери изградњом деоница саобраћајница високог ранга, регионалних путних праваца, 

који пролазе подручјем општине Љубовија и омогућују њено укључивање преко Државног пута IБ 28 (Мали 

Зворник-Љубовија-Бајина Башта) у регионалне, републичке и међународне токове саобраћаја. Изградњом друмских 

саобраћајница високог ранга које омогућавају ефикасније и безбедније повезивање са ближим и даљим окружењем 

створили би се предуслови за квалитетну размену саобраћајних токова између најважнијих улазно-излазних праваца 

насеља општине Љубовија. Према значају путна мрежа на подручју плана подељена је на следеће рангове 

саобраћајница: 1) државни путеви IБ реда; 2) државни путеви IIБ реда; 3) општински путеви (локални путеви); 4) 

насељске саобраћајнице. Државни путеви IБ реда Мали Зворник-Љубовија-Бајина Башта тако да се не планирају 

нови путеви овог ранга. Државни путеви IIБ реда у обухвату плана подударају се са постојећим регионалним 

правцима ( 137 Шабац-Крупањ-Грачаница и 141 Причевић- Љубовија) тако да се не планирају нови путеви овог 

ранга. Постојећи државни путеви IIБ реда немају одговарајуће елементе трасе те је неопходна реконструкција (137 на 

подручју Плана има неасвалтирану деоницу дужине око 10 км). Општински путеви представљају најважније 

саобраћајнице у насељеним местима, којима се најчешће насељски центри повезују са центрима насеља у 

окружењу или са саобраћајницама вишег ранга и преко ових саобраћајница на даље окружење и значајније 

центре. Путеве овог ранга поред развоја путне мреже у смислу повећања укупне дужине општинских путева 

неопходно је унапредити и у погледу реконструкције основних елемената трасе, јер су ови путеви поред 

неасвалтираних деоница најчешће са неодговарајућим (малим) радијусима хоризонталних кривина и нерегулисаним 

одводњавањем коловоза. Насељске саобраћајнице представљају изграђене улице у оквиру грађевинског реона 

насеља. Саобраћајнице које омогућавају приступ ка еколошким целинама или пољопривредним и шумским 

комплексима представљају некатегорисане путеве. Сагледавајући проблеме снабдевања водом, општина Љубовија 

је у претходном планском пероду анализирала потребе за санитарном водом и приступила изради одговарајуће 

пројектне документације за изналажење 
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решења којима би се овај проблем превазишао. У складу са Другом фазом Извештаја о извршеним истражним 

хидрогеолошким радовима и техничког решења отварања изворишта из подземних вода у алувијуму реке Дрине за 

потребе водоснабдевања Љубовије и пратећих насеља до 2020-те године („Водо- инжењеринг„ Београд, 1992. 

године) и Главним пројектом снабдевања водом насеља Љубовија („Водо–инжењеринг“, Београд, 2000. године), 

приступило се изградњи новог изворишта Грабовица у алувијуму реке Дрине, као и изградњи примарног цевовода 

ø300 мм, од тог изворишта до Љубовије. У складу са започетим пројектом, потребно је: наставити са изградњом 

цевовода дистрибутивне водоводне мреже и и објекта на мрежи (пре свега резервара), који су овим пројектом 

предвиђени. Проценом потреба за санитарном водом усвојена је специфична потрошња воде од 250 l/ст/дан, у 

коју улази: количина воде која се користи у домаћинству за кување, прање, купање, појење стоке, заливање башти, 

поливање и прање улица, јавни водоскоци, градско зеленило, јавне чесме, потрошња воде у болницама, школама, 

предузећима и мања потрошња у индустрији, за гашење пожара и сл. Просечна специфична потрошња санитарне воде 

у Србији је висока и износи око 170 l/ст/дан. У општинама са мање од 25000 становника потрошња воде је испод 

просека, док је у великим градовима специфична потрошња воде за пиће веома висока (нпр 233 l/ст/дан у Београду у 

2005.). Насеље Љубовија и села низијског дела општине (уз реку Дрину), као што су Доња Љубовиђа, Врпоље, 

Читлук, Црнча, Узовница и Лоњин, чиниће јединствен систем водоснабедавања, односно општински систем 

водоснабдевања. Обзиром на неравномерност потрошње у току године и у току дана, усвојени су следећи 

коефицијенти неравномерности: *дневни коефицијент неравномерности Kdan = 1,50; *часовни коефицијент 

неравномерности Kh = 1,50. Процене потребних количина санитарне воде за снабдевање насеља општине 

Љубовија обухваћених општинским водоводним системом до 2021. године процењене су на: q=80,00 l/s. Потребне 

количине санитарне воде за снабдевање водом осталих насеља општине Љубовија до 2021. године процењене су на 

q=34,00 l/s . * Примарна водоводна мрежа: У циљу повезивања насеља Лоњин, Црнча и Узовница са постојећим 

водоводним системом насеља Љубовија, наставити са започетим радовима на изградњи потисних водова профила 

ø200 мм и ø150 мм у дужини од око 11,50км. 

* Секундарна водоводна мрежа: Постојећу водоводну мрежу у насељу Љубовија, потребно је сукцесиво 

реконструисати због старости инсталација али и како би се испоштовали важећи противпожарни прописи о 

минималним пречницима цеви у дистрибутивној водоводној мрежи. Паралелно са реконструкцијом, потребно 

је даље градити водоводну мрежу у периферним деловима насеља Љубовија  и осталим насељима општинског 

водоводног система. * Oстали објекти на мрежи: Постојећи водоводни систем насеља Љубовија располаже са 1300 м3 

резервоарског простора. У наредном планском периоду планира се: • изградња друге коморе новог резервоара 

„Кршно Брдо“ у насељу Љубовија, укупне запремине 1000 м3; • изградња новог резеровара у насељу Врхопоље, 

запремине 200 м3. У наредном планском периоду планира се формирање општинског водоводног система којим 

је предвиђено повезивање насеља у низијском делу Дрине на водоводни систем насеља Љубовија. У том смислу 

планира се проширење капацитета изворишта Грабовица са још два бунара капацитета 30 l/s. Ради заштите 

изворишта потребно је успоставити мониторинг систем на извориштима у циљу праћења потенцијалног загађења 

подземне воде и неопходно је поставити мрежу пијезометара у зони изворишта, као и мераче протока на свим 

бунарима, сигналне каблове и опрему за дигитално праћење и даљинско управљање радом изворишта и целог 

система. Правилником о начину одређивања и одржавања зона санитарне заштите изворишта водоснабдевања (Сл. 

гласник СРС, бр, 92/08), дефинисани су услови за формирање три зоне санитарне заштите изворишта. Зона непосредне 

заштите (зона строгог надзора - Прва зона): опредељена је у складу са члановима 6. и 7. Правилника, према којем 

зона непосредне заштите или зона строгог надзора (Прва зона санитарне заштите) представља простор око 

водозахватног објекта, које се обезбеђује ограђивањем (ограђени простор 450 m x 200 m око бунара и зграде за 

хлорисање - у површини од 9 ха) и где је приступ дозвољен само лицима овлашћеним од стране корисника 

објекта која су задужена за одржавање и остале интервенције на истом. Ова зона треба да обухвата простор од 

најмање 10 m у околини објекта. У првој зони санитарне заштите изворишта врши  се засађивање декоративног 

зеленила, растиња које нема дубок корен а може се користити као сенокос. Зона друга – ужа зона заштите односи се на 

целу парцелу на којој је смештено извориште, дефинсана је на 650 m x 500 m у површини од 32.5 ха. Услови који 

се у зонама санитарне заштите морају испоштовати, дефинисани су у члановима 27, 28, 29, 30 , 31, 32. и 33. 

наведеног Правилника. Становништво сеоских насеља општине Љубовија, које чини око 60% становништва 

општине, воду за пиће обезбеђује путем локалних и индивидуалних сеоских водовода, односно са капитираних 

извора. Локални сеоски водоводни системи (који су у функцији) не поседују уредну техничку документацију, 

водопривредне дозволе, нити постоји редован мониторинг физичко-хемијског и бактериолошког 
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квалитета воде којом се снабдева становништво из оваквих система. У циљу постизања циљева одрживог развоја и 

унапређења ЦВС Љубовија и локалних система водоснабдевања општине Љубовије потребно је интервенисати на 

следећи начин: • израдити Елаборат о процени стања дистрибутивне мреже постојећег водоводног система 

Љубовија са циљем идентификације главних места губитака воде из система и приступити изради пројектне 

документације интервентне санације дистрибутивне мреже на основу елабората и имплементацији санације; • 

спровести програме едукације становништва и школске деце о рационализацији потрошње воде; • извршити тачан 

попис локалних сеоских и индивидуалних водоводних система, укључујући хидро потенцијал изворишта у 

функцији у циљу оптимизације коришћења и заштите; • израдити Генерални пројекат и Претходну студију 

оправданости водоснабдевања сеоских насеља општине Љубовија са разматрањем укључивања сеоских насеља у 

општински водоводни систем Љубовија; • израда програма јавне здравствене контроле водоснабдевања из локалних 

сеоских и индивидуалних водоводних система општине Љубовија; • покренути процес решавања титулара над 

објектима јавног водоснабдевања, локалних сеоских објекта који не припадају општинском водоводном систему 

Љубовија јер због недостатка финансијских средстава и изостанка одговорних лица није могуће обезбедити јавно 

здравствену контролу водоснабдевања; • покренути процес решавања статуса индивидуалних водоводих система у 

смислу обезбедивања јавно здравствене контроле водоснабдевања. Насеље Љубовија има изграђену канализациону 

мрежу којом се санитарно- фекалне отпадне воде и део атмосферских отпадних вода евакуише без пречишћавања у 

околне водотоке и то у реке Љубовиђу и Дрину. У складу са претходном планском (ГП Љубовија) и пројектоном 

документацијом (Генерални пројекат канализационе мреже насеља Љубовија – „Balby Inтernacional“, предузеће за 

инжењеринг, пројектовање и извођење, Београд 2004., у наредном планском периоду требало би приступити 

изградњи примарних канализационих колектора, предвиђених за прикупљање санитарно-фекалних отпадних вода, 

које се сада на више локација дирекно изливају како у реке Љубовиђу и Дрину и постојеће јазове и вододерине. 

Конфигурација терена и економски услови, определили су даљу концепцију развоја канализационе мреже 

насеља као сепарациони систем. Употребљене воде ће се скупљати и евакуиасати фекалном канализационом 

мрежом до локације опредељене за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода, а атмосферске воде 

ће се отвореним каналима и риголама сакупљати и евакуисати у околне реке, јазове и вододерине. У циљу заштите 

животе средине и ради стварања предуслова за ширење секундарне канализационе мреже у наредном периоду 

неопходно је: • изградити примарни канализациони колектор уз десну обалоутврду реке Љубовиђе, профила ø700 мм, 

укупне дужине око 800 м, са падом у смеру речног тока, који ће прихватити канализационе испусте у реку 

Љубовиђу у зони слива десне обале, до планираног моста и планиране канализационе црпне станице КЦС2; • 

изградити примарни канализациони колектор уз леву обалоутврду реке Љубовиђе, профила ø600 мм, укупне дужине 

око 1530 м, са падом ка кориту реке, којим ће се покупити канализациони испусти у зони слива леве обале и 

изградити планирану канализациону црпну станицу КЦС1 у зони постојећег канала; • изградити примарни 

канализациони колектор за повезивање канализационих црпних станица КЦС2 и КЦС3, профила ø700 мм, укупне 

дужине око 1200 м, са падом ка постојећем колектору 400 мм; • изградити примарни канализациони колектор за 

повезивање канализационих црпних станица КЦС3 и КЦС4, односно до локације опредељене за постројење за 

пречишћавање отпаних вода (ППОВ), профила ø700 мм, укупне дужине око 1900 м, са падом ка локацији ППОВ; • 

сукцесивно реконструисати постојећу канализациону мрежу „општег система“, односно вршити замену дотрајалих 

цеви новим, минималног профила ø300 мм. На примарној канализационој мрежи планира се изградња четири 

канализационе црпне станице за прелазак преко канала и водених токова и то: КЦС1 на постојећем Сабирном каналу 

1; КЦС2 на реци Љубовиђи; КЦС3 на месту изливања постојећег канализационог колектора у реку Дрину; КЦС4 на 

локацији предвиђеној за изградњу посторојења за пречишћавање отпадних вода. Неспоран негативан утицај 

упуштања сакупљених комуналних отпадних и индустријских отпадних вода у реке Љубовиђу и Дрину, може се 

зауставити једино изградњом постројења за пречишћавање отпадних вода (ППОВ). Изградња ППОВ ствара услове 

за прихват на пречишћевање како комуналних отпадних вода које се генеришу на простору Љубовије и пет 

напред наведених сеоских насеља, тако и отпадних вода индустријских погона радне зоне „Љубовија“. Осим у самом 

насељу Љубовија, у осталим насељима општине не постоје канализациони системи за сакупљање и евакуацију 

отпадних вода. Обзиром на конфигурацију терена и разбијени тип сеоских насеља карактеристичан за планинске 

крајеве, у наредном планском периоду потребно је предузети радове на изради санитарно-фекалне канализационе 

мреже у насељима уз реку Дрину са мини уређајем за пречишћавање отпадне воде, како би се заштитио квалитет 

воде у реци. У том смислу потребно је приступити припреми планско техичке докумнетације и изградњи насељске 
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канализационе мреже. Где год је то могуће (из разлога економичности), потребно је градити мини уређаје за 

пречишћавање отпадних вода за више насеља. У том смислу је предвиђено следеће: • једна локација мини постројења 

за пречишћавање отпадних вода (МППОВ) за насеља Црнча и Узовница, у зони реке Дрине низводно од улива 

Крупањске реке, • једна локација мини постројења за пречишћавање отпадних вода (МППОВ) за насеље Врхпоље у 

зони реке Дрине, низводно од изворишта Грабовица, • једна локација мини постројења за пречишћавање отпадних 

вода (МППОВ) за насеље Горња Трешњица у зони реке Дрине, узводно од предвиђеног профила ХЕ Тегаре, • насеље 

Лоњин прикључити на централно постројење за пречишћавање отпадних вода насеља Љубовија (ППОВ). У осталим 

насељима општине где год је то могуће са аспекта конфигурације терена и концентрације становања, приступити 

изградњи канализационог система са мини уређајем за пречишћавање отпадне воде. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКA 

ИНФРАСТРУКТУРА : Oбјекти 110 kV: На територији општине Љубовија постоји далековод 110kV: Крупањ- 

Љубовија. У наредном периоду 2010.-2020. планира се изградња новог далековода 110 kV из правца М.Зворник. 

Oбјекти 35 kV: На предметном простору егзистирају четири трафо-станице 35/10 kV: "Љубовија 1", "Љубовија 2", 

"В.Мајдан" и "Бобија". Објекти 10 kV: Да би се решио проблем снабдевања електричном енергијом постојећих али 

и да би се омогућило квалитетно и сигурно снабдевање електричном енергијом нових потрошача, планира се 

изградња око 54 трафо-станице 10/0,4 kV на простору општине Љубовија. У централном делу насеља Љубовија 

потребно је планирати зидане или монтажно-бетонске трафо-станице, а у периферним деловима насеља Љубовија и 

осталим насељима општине Љубовија, планирати стубне трафо-станице 10/0,4 kV. У централном делу насеља 

Љубовија градити подземну мрежу 10 kV, а у периферним деловима истог насеља и осталим насељима општине 

Љубовија градити далеководе на бетонским или другим одговарајућим стубовима минималне висине 12,0 m. Ниско-

напонска мрежа и јавна расвета: Планира се даља изградња ваздушне (надземне) и подземне (кабловске) ниско-

напонске мреже. У централном делу насеља Љубовија и у подручју где има или се планира вишепородично 

становање градити подземну ниско-напонску мрежу, а у осталим подручјима градити надземну ниско-напонску 

мрежу на бетонским или другим одговарјућим стубовима висине минимално 9,0m. Ваздушну ниско-напонску 

мрежу градити са обе стране улица, а посебно искористити прилику постављања ниско-напонске мреже на стубове 

далековода (мешовит вод). Јавну расвету урадити у свим центрима насеља општине Љубовија. Светиљке јавне 

расвете поставити на стубове мешовитог вода, на стубове ниско-напонске меже или на посебне металне стубове 

(посебно у насељу Љубовија). ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА ИНФРАСТРУКТУРА: Циљ даљег развоја телефонизације 

општине Љубовија је да се у наредном периоду сваком домаћинству обезбеди телефонски број односно приључак. 

Постојећи симетрични и коаксиални подземни телефонски каблови су у претходном периоду замењени оптичким 

кабловима. У циљу повећања квалитета у телефонском саобраћају, потребно је изградити три дигиталне телефонске 

централе,као и подземне оптичке каблове од централе у Љубовији до централе у Цапарић , од централе у Врхпољу до 

централе у насељу Дрлаче и од централе у Узовници до централе у Рујевцу. Планира се изградња градске оптичке 

мреже која би повезала градску управу и јавна предузећа, а касније и све установе од јавног значаја. На свим 

значајнијим раскрсницама и објектима у граду планира се постављање инсталације за видео надзор. Оптички 

телефонски каблови представљају окосницу за даљи развој телекомуникационог система на предметном подручју. 

Планира  се даља изградња оптичке мреже са тенденцијом изградње оптичких приступних мрежа (до самог 

претплатника) и развој нових широкопојасних услуга. Дуж свих постојећих и нових саобраћајница обезбедити 

коридоре за постављање телекомуникационих каблова. Сва три оператера мобилне телефоније поседују мреже 

базних станица које не покривају у потпуности подручје општине Љубовија. Како би цело подручје општине било у 

потпуности покривено сигналом потребно је приступити проширењу мреже базних станица,односно изградњи 

нових базних станица. Оператер "ТЕЛЕКОМ- СРБИЈА" планира изградњу две базне станице, оператер "ТЕЛЕНОР-

СРБИЈА" планира изгрању две базне станице и оператер "Vip mobile" планира изградњу две базне станице на подручју 

општине Љубовија. 

 

 
 

Показатељи развоја пољопривреде 

 
Пољопривредно земљиште: Укупна површина пољопривредног земљишта на територији општине Љубовија износи 

17309 ха или 48,62% укупне површине. Од тога је 10489 ха искоришћено. Под засадима воћа је 1806 ха , под ливадама 

и пашњацима је 4946 ха, а оранице и баште заузимају 3560 ха. Сточарску производњу на подручју општине 

карактеришу честе осцилације, смањивање и повећање. Ова производња је у директној вези са ратарском 

производњом тј. са могућношћу да се обезбеди кабаста 
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сточна храна. Број грла појединих сточарских врста често осцилира пре свега због различитих тржишних 

услова. Механизација пољопривредних газдинастава је застарела, стара је више од 20 година набављана кредитима 

који су давани 80-тих година, и од тада већина није обнављана. Објекти за смештај хране и стоке су неадекватни 

(већина је изграђена од дрвета ) стари више деценија и због недостатка новчаних средстава нису обнављани. 

Пољопривредна газдинства су у великом броју старачка и имају проблема са обрадом земљишта због недостатка 

радне снаге. Већина младих завршетком школе одсељава се у веће градове у потрази за послом. Према подацима 

са пописа пољопривреде из 2012. године укупна површина пољопривредног земљишта на територији општине 

Љубовија износи 17309 ха или 48,62 % укупне површине. Од тога је 10489 ха искоришћено, или 60,6 %. Што се тиче 

педолошких карактеристика може се рећи да на подручју општине Љубовија има више типова земљишта од којих су 

најзначајнији: Дистрични камбисол- јако кисело земљиште ниске до средње продуктивне способности које заузима 

71% укупне површине; Алувијално- флувијални нанос-земљиште добре продуктивне способности који заузима 

5% подручја; Смеђе скелетоидно земљиште- ниске продуктивне моћи које заузима око 12 % подручја; Остала 

земљишта која немају већи пољопривредни значај (камењар, псеудоглеј, каламбисол и др.) заузима 12% подручја. 

Укупно се наводњава 268 ха, а од тога највише оранице и баште на 196 ха. Према начину наводњава површински се 

наводњава 66,5%, орошавањем 8,4% и системом кап по кап 25,1%. Према извору наводњавања из подземних вода 

се наводњава 18,7%, површинским водама на газдинству 21,5 %, површинским водама ван газдинства 53,5%, 

водом из водовода 4% и осталим изворима наводњавања 2,3%. На територији општине Љубовија не постоје 

системи за одводњавање и заштиту спољашњих и унутрашњих вода. Површина од 551,03,26 ха је у државној 

својини, за закуп је предвиђено 105,44,23 ха , а тренутно је у закупу површина у износу од 6,03,51 ха. 

 

Попис пољопривреде из 2012.године 

 

Пољопривредна култура Површина(ха) 

жито 1998 

махунарке 7 

индустријско биље 104 

крмно биље 1209 

природне ливаде 4000 

кромпир 215 

поврће 12 

ливаде и пашњаци 4946 

 

Вишегодишњи засади: Воћарску производњу на овом подручју карактерише уситњеност парцела и недовољна 

технологија производње.Укупна површина под воћњацима је 1806 ха, од тога је 1359 ха плантажних и 448 ха 

екстезивних. Иако су природни услови повољни, због уситњености парцела и непотпуне агротехнике, приноси 

воћа су нестабилни. Због недостатка сезонске радне снаге и због варијација на тржишту на овим просторима нема 

великих комерцијалних засада. Водећа воћна врста на просторима општине Љубовија је малина. Изградњом 

прерадних капацитета, пет хладњача укупног капацитета 700 вагона дошло је до повећања засада под малином. 

Тренутне површине под малином су око 539 ха. Годишња производња се креће од 350-400 вагона. Предност малине у 

односу на остале воћне врсте је у томе што редовно рађа и нема већих осцилација у годишњем приносу. Површине 

под купином су око 112 ха. За ову воћну врсту су карактеристичне велике осцилације у квалитету и откупној цени. 

Због тога површине под овом пољопривредном културом задњих година су у стагнацији, јер произвођачи нису никада 

сигурни какав финансијски резултат могу да очекују. Шљива је некад била водећа воћна врста на просторима 

општине Љубовија. Око 70% производње је прерађивано у ракију, а 30% за сушење. На просторима општине 

Љубовија производило се до 1000 тона суве шљиве. Задњих 20 година дошло је до смањења броја стабала и површина 

под шљивом. Разлог за то је смањење броја становника у сеоским подручјима тј. смањење броја активног 

пољопривредног становништва и појава неизлечивог вирусног оболења шарке шљиве (Plum pox virus) која се на овим 

просторима појавила деведесетих година прошлог века. Тренутна површина под шљивом је око 962 ха. Од 

произведене количине 80% се преради на пољопривредним газдинствима (70% за производњу ракије, 5% за 

сушење и 5% за прерађевине - џем, пекмез и сок), а преосталих 20% се пласира за конзум (пијаце) извоз и прераду. У 

производњи осталог 
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воћа на овим просторима пољопривредни произвођачи нису нашли економску оправданост тако да нема већих засада. 

Изузетак је неколико засада јабуке и ораха. Редослед осталих воћних врста по значају на овим просторима је следећи: 

јабука 74 ха, крушка 27 ха , вишње 12 ха, орах 10 ха, , бресква 2 ха, кајсија 2 ха, лешници 2 ха, остало воће 6 ха. На 

територији општине Љубовија 4 пољопривредна газдинства се баве виноградарством површине испод 1 ха. 

 

Сточни фонд: Производња ратарских пољопривредних култура одвија се на индивидуалним пољопривредним 

газдинствима. Та производња је у директној вези са сточарством и углавном се производи онолико колико је потребно 

да би се заокружили производни циклуси у узгоју стоке. Изузетак је производња дувана на индивидуалним 

пољопривредним газдинствима, неколико већих произвођача кромпира и неколико већих произвођача поврћа у 

заштићеном простору. Површине под ратарским културама приказане су у табели. Сточарску производњу на подручју 

општине карактеришу честе осцилације, смањивање и повећање. Ова производња је у директној вези са ратарском 

производњом тј. са могућношћу да се обезбеди кабаста сточна храна. Број грла појединих сточарских врста често 

осцилира пре свега због различитих тржишних услова. Од прерадних капацитета, на подручју општине, постоји више 

мањих млекара које могу да прераде 1000 литара млека дневно, док капацитета за месне прерађевине нема. Сточни 

фонд на индивидуалним пољопривредним газдинствима чине: говеда 3454 - краве 2106; свиње 14909 - крмаче1214; 

овце 22104 - приплодне 14776; козе 1024; кокошке 46112; ћурке 327; патке 192; гуске 55; остале живине 830. 

Пчеларство је заступљено и у развоју је због погодне конфигурације терена и непостојања тешке индустрије, укупно 

има 5173 кошница. Због конфигурације терена ово подручје има богату хидрографску мрежу и повољне услове за 

подизање рибњака пре свега хладноводних-пастрмских рибњака. Тренутно постоји пет пастрмских рибњака. Носилац 

пастрмске производње је рибњак у Г. Трешници. То је пуносистемски рибњак који уз примену савремене технологије 

производи 250 тона годишње што је ¼ укупне производње пастрмке у Србији. Савремена технологија овог рибњака се 

заснива на убацивању течног кисеоника у воду што је утростручило укупну годишњу производњу а јединствено је на 

просторима Србије. Расположиви капацитети за производњу пастрмке на подручју општине Љубовија су око 300 тона 

годишње. У перспективи је и изградња објекта за прераду рибе. 

 

Механизација, опрема и објекти: Стање пољопривредне механизације на територији општине Љубовија идентично 

је стању на територији целе Републике, механизација је застарела, а просечна старост је око 30 година. Према попису 

пољопривреде из 2012. године на територији наше општине има: jедноосовинских трактора укупно 848, од тога 798 су 

старији од 10 година; двоосовинских трактора има 846 од тога 821 старији од 10 година;задње три године уредбом 

Министарства купљено је петнестак нових трактора.Комбајна има 280 од тога 265 старијих од 10 година. Прикључне 

машине су: берачи кукуруза 40, плугови 661, тањираче 356, дрљаче 485, сетво-спремачи 7, ротофрезе 173, растурачи 

минералног ђубрива 71, растурачи стајњака 16, сејалице 166, прскалице 323, приколице 923 и косилице 772. Објектата 

за смештај говеда има 2064, објекти за смештај свиња 2593, објекти за смештај кокошака носиља 1974, објекти за 

смештај остале стоке 1276. Кошева за кукуруз 1995, амбари 622, силоса на територији општине немамо. Сушаре 134 и 

34 објекта за силажу. Објеката за смештај пољопривредних машина и опреме имамо 628, и шест хладњача. Стакленика 

2, и пластеника 415. 

 

Радна снага: Газдинства према броју чланова и стално запослених на газдинству има укупно 3240, од тога 1-2 лица - 

1863, 3-4 лица - 1160, 5-6 лица - 196 и 7 и више лица - 21. Чланови газдинства и стално запослени на газдинству 

укупно има 8317 од тога 3759 жена и 4558 мушкараца, на породичном газдинству је запослено 8300, од тога 3755 

чине жена , 4545 чине мушкарци. На газдинству правног лица има 17 запослених од тога 4 жене и 13 мушкараца. Од 

укупно 3240 газдинстава, на 476 газдинстава су носиоци жене, а на 2754 мушкарци. Чланова породице и рођака који 

су обављали пољопривредну активност на газдинству има 5080 од тога 3289 жена и 1791 мушкарац. Стално 

запослених на газдинству нема. Годишње радне јединице ангажоване радне снаге на пољопривреди има 3368 

лица. Од тога носиоца газдинстава 1441, где су 173 жене. Чланова породице и рођака који су обављали 

пољопривредну активност на газдинству има свега 1787 од тога 1212 жена. Што се тиче сезонске радне снаге и радне 

снаге под уговором има 133 радника. Пољопривредним газдинствима на територији општине Љубовија газдују 3240 

управника, од тога 435 жена и 2805 мушкараца. Што се тиче нивоа обучености 2065 лица има само пољопривредно 

искуство стечено праксом, 38 има курсеве из области пољопривреде, 33 има пољопривредну средњу школу, 951 има 

другу средњу школу, 51 има пољопривредну вишу школу или факул тет и другу вишу школу или факултет има 102. 

Оних који су похађали курсеве о пољопривреди у 
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2012. године је 65. Од укупног броја газдинстава која се баве другим профитабилним активностима, 46 пољ. 

газдинства се баве прерадом меса, 256 прерадом млека, 389 прерадом воћа и поврћа, а 19 прерадом других 

пољопривредних производа. Обрадом дрвета се бави 154, активности у шумарству има 14, у туризму 3, народној 

радиности 1, узгоју рибе 2, радом на основу уговора у области пољопривреде 21, и радом на основу уговора у другој 

области 1. Према попису пољопривреде из 2012. године на територији општине старост чланова и стално запослених 

на пољопривредним газдинствима је у просеку је мања од 51 годину. 

 

Структура пољопривредних газдинстава: Укупан број пољопривредних газдинстава на територији општине је 3240, 

од укупног броја домаћинстава пољопривредна су 66,78 %. Према величини коришћења пољопривредног земљишта 

од 3240 газдинстава, без земљишта су 8 газдинстава, мање од 1 ха је 845, између 1 и 2 ха је 672 од 2 - 5 ха је 1065 и од 

5 - 10 ха 518. Број условних грла газдинства је 9219 грла, од 

тога мање од 4 УГ има 2539, од 5-9 УГ 586, 10-14 УГ 97, од 15-19 УГ 14, од 20-49 УГ 4. 

 
Производња пољопривредних производа: Главни проблем општине Љубовија који се тиче масовније производње 

пољопривредних производа су уситњеност парцела и недовољна едукација произвођача, који не примењују у 

довољном обиму агротехничке мере. Застарела механизација такође представља проблем који лошијом обрадом 

земљишта доводи до мањег приноса. Због конфигурације терена на територији општине што се тиче биљне 

производње најзаступљенији су кукуруз, пшеница, јечам, луцерка, дуван и кромпир. Заступљене су и друге биљне 

врсте али су то на мањим површинам и за сопствене потребе. Просечан принос по хектару кукуруза је 5 т, што укупно 

износи око 7700 т; принос пшенице је око 3 т што укупно износи око 700 т; просечан принос јечма по ха је 2,8 т што 

укупно износи око 280 т; просечан принос луцерке по ха је 7 т, што укупно износи око 3500 т; дуван је у приносу око 

1,5 т по ха што укупно износи око 150 т; и просечан принос кромпира је око 15 т по ха што је укупно око 3000 т. 

Воћарство је заступљено у следећим културама: Засади под шљивом дају просечан принос од око 10 т по ха што 

укупно износи око 10000 т; малина у просеку даје принос од 6 т по ха, што укупно износи 3000 т; купина у просеку 

даје принос од око 7 т што укупно износи око 800 т. Од сточарства најсаступљенији су говедарство, овчарство, 

пчеларство и рибарство. Говедарство је заступљено у планинским пределима, и број грла по домаћинству је око 1- 10, 

овчарство је заступљеније и број по фарми се креће од 10-100 грла. Пчеларство је заступљено и у даљем је развоју, 

због непостојања тешке индустрије и доброг простора за испашу пчела. Због добрих карактеристика водне мреже на 

нашој територији има 7 пастрмских рибњака, планинске реке и чиста не загађена вода су предуслов да се из наших 

рибњака производи квалитетна риба. За бављење органском производњом постоје изванредни услови, али за сада није 

заступљена та врста производње. Постоје земљишта која никада до сада нису третирана агрохемијским средствима. 

 

Земљорадничке задруге и удружења пољопривредника:Сходно предходним лошим искуствима са задругарством, 

на нашем подручју постоје 3 задруге које не функционишу у обиму у којем би требало. Задругарство је важно због 

уситњености парцела и недовољно финансијских и стручних капацитета, посебно због предстојећих програма и 

пројеката од стране ЕУ. Произвођачких удружења такође нема и нису заступљена, а само удруживањем мање ситних 

произвођача и прерађивача пољопривредних производа могуће је да постану конкуренти на тржишту и покушају 

обезбедити што бољи пласман производа. 

 

Трансфер знања и информација: Када је у питању функционисање система преноса знања и информација на 

нивоу општине Љубовија, морамо истаћи да није на неком завидном нивоу, а готово да и не постоје обуке 

пољопривредних произвођача од стране образовних и истраживачких установа и организација. На подручју 

општине Љубовија, независно од Општинске управе, имамо активну свега једну ПССС, и то ПССС „Пољосавет“ 

Лозница, која има одређен број газдинстава која обилази и даје им савете у току године. Такође ПССС „Пољосавет“ 

одржава више пута годишње предавања и едукује пољопривредне произвођаче. Произвођачи највише информација 

и помоћи добијају од ПССС која делује у оквиру Општинске управе и која помаже пољопривредницима у процесу 

регистрације и обнове регистрације домаћинстава,подношења захтева Министарству. Трансфер 

информација до пољопривредних произвођача у највећиј мери иде преко локалних радио станица. 
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ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ МЕРА И ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА 

 

 
 

Табела 1. Мере директних плаћања 

 

 

Редни 

број 

 

Назив 

мере 

 

Шифра 

мере 

Планирани буџет 

за текућу годину 

без пренетих 

обавеза (у РСД) 

Износ постицаја 

по јединици мере 

(апсолутни износ 

у РСД) 

Износ подстицаја 

по кориснику (%) 

(нпр. 30%, 50%, 

80%) 

Максимални износ 

подршке по 

кориснику (ако је 

дефинисан) (РСД) 

 

Пренете 

обавезе 

        

 УКУПНО     

 
 

Табела 2. Мере кредитне подршке 

 

 

Редни 

број 

 

Назив 

мере 

 

Шифра 

мере 

Планирани буџет 

за текућу годину 

без пренетих 

обавеза (у РСД) 

Износ постицаја 

по јединици мере 

(апсолутни износ 

у РСД) 

Износ подстицаја 

по кориснику (%) 

(нпр. 30%, 50%, 

80%) 

Максимални износ 

подршке по 

кориснику (ако је 

дефинисан) (РСД) 

 

Пренете 

обавезе 

        

 УКУПНО     

 
 

Табела 3. Мере руралног развоја 

 

 

Редни 

број 

 

 
Назив мере 

 

Шифра 

мере 

Планирани буџет за 

текућу годину без 

пренетих обавеза (у 

РСД) 

Износ 

подстицаја по 

кориснику (%) 

(нпр. 30%, 

50%, 80%) 

Максимални износ 

подршке по 

кориснику (ако је 

дефинисан) (РСД) 

 

Пренете 

обавезе 

 
1 

Инвестиције у физичку 

имовину пољопривредних 

газдинстава 

 
101 

 
10.000.000,00 

 
65 

 
70.000,00 

 
0,00 

 
2 

Одрживо коришћење 

пољопривредног 

земљишта 

 
201.1 

 
1.500.000,00 

 
100 

 
0,00 

 
0,00 

 УКУПНО  11.500.000,00  

 
 

Табела 4. Посебни подстицаји 

 

 

Редни 

број 

 

Назив 

мере 

 

Шифра 

мере 

Планирани буџет 

за текућу годину 

без пренетих 

обавеза (у РСД) 

Износ постицаја 

по јединици мере 

(апсолутни износ 

у РСД) 

Износ подстицаја 

по кориснику (%) 

(нпр. 30%, 50%, 

80%) 

Максимални износ 

подршке по 

кориснику (ако је 

дефинисан) (РСД) 

 

Пренете 

обавезе 

        

 УКУПНО     

 
 

Табела 5. Мере које нису предвиђене у оквиру мера директних плаћања, мера кредитне подршке, мера руралног 

развоја и посебних подстицаја 
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Редни 

број 

 

Назив 

мере 

 

Шифра 

мере 

Планирани буџет 

за текућу годину 

без пренетих 

обавеза (у РСД) 

Износ постицаја 

по јединици мере 

(апсолутни износ 

у РСД) 

Износ подстицаја 

по кориснику (%) 

(нпр. 30%, 50%, 

80%) 

Максимални износ 

подршке по 

кориснику (ако је 

дефинисан) (РСД) 

 

Пренете 

обавезе 

        

 УКУПНО     

 
 

Табела 6. Табеларни приказ планираних финансијских средстава 

 

Буџет Вредност у РСД 

Укупан износ средстава из буџета АП/ЈЛС планираних за реализацију Програма подршке за 

спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја (без пренетих обавеза) 
11.500.000,00 

Планирана средства за директна плаћања 0,00 

Планирана средства за кредитну подршку 0,00 

Планирана средства за подстицаје мерама руралног развоја 11.500.000,00 

Планирана средства за посебне подстицаје 0,00 

Планирана средства за мере које нису предвиђене у оквиру мера директних плаћања, кредитне 

подршке и у оквиру мера руралног развоја 
0,00 

Пренете обавезе 0,00 

 
 

Циљна група и значај промене која се очекује за кориснике: Циљна група овог програма: 1)регистрована 

пољопривредна газдинства–физичка лица (укључујући предузетнике) и 2) правна лица, регистрована у Националном 

регистру пољопривредних газдинстава у складу са Законом о пољопривреди и руралном развоју. Након спровођења 

овог програма очекивања су да ће пољопривредна газдинства повећати ефикасност и конкурентност на тржишту. Због 

високе стопе незапослености, а повољних природних услова за развој пољопривреде општина Љубовија одлучила је да 

издвоји значајна средства за ову намену, а у циљу повећања самозапошљавања на пољопривредним газдинствима. На 

територији општине постоје добри услови за развој воћарства (купина, малина, шљива...) и сточарства 

(говедарство,овчарство...). Овим путем општина жели да подстакне пољопривредне произвођаче да се баве овим 

сектором пољопривреде и да се направи одређена база за развој и других грана пољопривреде за које постоје добри 

предуслови. 

 

Информисање корисника о могућностима које пружа Програм подршке за спровођење пољопривредне 

политике и политике руралног развоја: Информисање потенцијалних корисника о Програму вршиће се на следеће 

начине: 1) Преко локалних радио станица, тако што ће се обавештавати грађани о начину и роковима за подношење 

пријава; 2) На огласним таблама општине и свих месних заједница на територији општине, а свакако за детаљније 

информације контактираће се председници МЗ; 3) На сајту општине Љубовија тако што ће се на насловној страни 

налазити вест са информацијама у вези Програма и свом потребном документацијим за конкурисање; 4) Преко 

друштвених мрежа; 5) У пољопривредној стручној служби грађани ће моћи да добију ближе информације о самом 

Програму као и да им се помогне око самог попуњавања захтева. 

 

 
 

Мониторинг и евалуација: Мониторинг над спровођењем овог програма спроводиће пољопривредна стручна служба 

општине Љубовија, која по потреби за ову намену може формирати стручну комисију за мониторинг читавог 

Програма. У зависности од реализације предвиђених мера пољопривредна стручна служба општине Љубовија ће у 

будућем периоду утврдити да ли ће спроводити исте мере, или ће мењати према потреби и захтевима пољопривредних 

произвођача. 
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I. ОПИС ПЛАНИРАНИХ МЕРА 

 

 
 

2.1. Назив и шифра мере: 101 Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава 

 
2.1.1. Образложење: Водећа воћна врста на просторима општине Љубовија је малина. Изградњом прерадних 

капацитета, шест хладњача укупног капацитета 700 вагона дошло је до повећања засада под малином. Тренутне 

површине под малином су око 539 ха. Годишња производња се креће од 350-400 вагона. Предност малине у 

односу на остале воћне врсте је у томе што редовно рађа и нема већих осцилација у годишњем приносу. Шљива 

је некад била водећа воћна врста на просторима општине Љубовија. Око 70% производње је прерађивано у ракију 

а 30% за сушење. На просторима општине Љубовија производило се до 1000 тона суве шљиве. Задњих 20 година 

дошло је до смањења броја стабала и површина под шљивом. Разлог за то је смањење броја становника у сеоским 

подручјима тј. смањење броја активног пољопривредног становништва и појава неизлечивог вирусног оболења 

шарке шљиве (Plum pox virus) која се на овим просторима појавила деведесетих година прошлог века. Тренутна 

површина под шљивом је око 962 ха. Од произведене количине 80% се преради на пољопривредним газдинствима 

(70% за производњу ракије, 5% за сушење и 5% за прерађевине - џем, пекмез и сок), а преосталих 20% се пласира за 

конзум (пијаце), извоз и прераду. Стратешки циљ за израду овог програма јесте унапређење пољопривредне 

производње, подршка увођењу нових мера и технологија у воћарству, унапређење генетског и садног материјала у 

воћарству. Техничко-технолошка опремљеност пољопривредног сектора захтева значајније инвестиције у 

модернизацију производње пољопривредних газдинстава, као и опрему, технологију и јачање производног 

ланца. У складу са Стратегијом пољопривреде и руралног развоја 2014-2024. највећи део буџетских средстава је 

управо намењен расту конкурентности. Мера инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава подржава 

мала и средња пољопривредна газдинства у циљу унапређења процеса производње, продуктивности, 

конкурентности као и технолошког оспособљавања газдинстава у складу са ЕУ стандардима, а све ради постизања 

веће економске ефикасности, веће оријентисаности ка тржишту и дугорочне одрживости. Сектор: Млеко - Сектором 

доминирају мали проивођачи, одрживе и делимично одрживе фарме. Општи проблем предствља низак ниво квалитета 

произведеног млека и низак ниво производње по крави, што доводи до непрофитабилног пословања произвођача. 

Више од 70% породичних газдинстава држи до 3 музне краве што резултира ниским нивоом количине и квалитета 

млека. Више од 75% сировог млека испорученог млекарама још не испуњава стандарде ЕУ. Веће фарме се суочавају 

са лошом технологијом у исхрани животиња, недостатком напредног генетског узгоја и лошим условима држања 

стоке. Такође, велики проблем представља правилан начин складиштења и правилна дистрибуција течног и чврстог 

стајњака. Побољшање начина складиштења и хлађења млека, као и развој производа са додатом вредношћу су 

начини на који се може побољшати конкурентност и квалитет производа. Сектор: Воће, грожђе и поврће - Иако ова 

газдинства карактерише специјализована производња, кључни проблем овог сектора је уситњеност поседа. Просечна 

површина земљишта по газдинству произвођача воћа је 0,55 ha, док је просечна површина винограда по газдинству 

око 3,5 ha Просечна површина под поврћем по газдинству је 0,32 ha. Такође, високи трошкови производње и 

немогућност утицаја на цене у ланцу исхране доводе до ниског нивоа профита, а самим тим и до немогућности 

инвестирања у нове капацитете. Низак степен образовања и стручне оспособљености ствара потешкоће када је 

реч о правилној употреби савремене опреме и коришћењу инпута, сортирању, паковању и складиштењу, примени 

савремених метода за наводњавање, што резултира проблемом у ланцу прераде воћа, грожђа и поврћа обзиром да 

фабрике не добијају довољне количине високо квалитетних производа. Сектор: Остали усеви (житарице, уљарице, 

шећерна репа) - Према секторској анализи, приноси усева у Србији су знатно нижи него у већини земаља ЕУ услед 

ограничене употребе минералих ђубрива и сертификованог садног материјала. Српски пољопривредници користе 

мање од половине потребне количине минералног ђубрива у односу на пољопривреднике у развијеним земљама, 

углавном због недостатка финансијских средстава, технолошке заосталости и неефикасног система трансфера 

технологије. Штавише, техничка опремљеност газдинства, односно механизација која се користи у ратарству је 

застарела, посебно у области заштите животне средине. Према Попису пољопривреде у 2012. години, производњом 

житарица се баве скоро сва газдинства (око 600 хиљада) на просечној површини од 3 ха. У структури засејаних 

површина доминирају кукуруз и пшеница са учешћем од 92% свих засејаних површина под житарицама. Производња 

индустријског биља чини око 9% укупне вредности пољопривредне производње Србије. У претходном периоду, 

засејане површине под уљарицама расту, док су површине под шећерном репом 
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промењиве. У складу са горе наведеним проблемима, постоји потреба да се кроз ову меру утиче на повећање 

приноса, побољшање агро-технологије, као и модернизацију складишних капацитета ратарских газдинстава. 

Сектор: Пчеларство - Пчеларство представља малу, али изузетно атрактивну пољопривредну делатност, која 

последњих година почиње да се тржишно усмерава у правцу прихватања услова и стандарда ЕУ. Различите врсте 

меда које потичу са географског подручја Србије су високог квалитета. У укупном економском обиму 

пољопривредне производње, пчеларска производња учествује са 0,4 %. Од укупне количине производеног меда у 

претходном периоду (6,8 хиљада тона) извезено је око 45%. Најзначајније извозно тржиште су земље чланице ЕУ 

(Немачка, Италија и Аустрија), затим земље ЦЕФТА споразума (Македонија, Црна Гора и БиХ). За сада у Србији 

постоји 7 субјекта који имају извозне бројеве за извоз меда у земље чланице ЕУ. 

 

2.1.2. Циљеви мере: Општи циљеви мере су: 1) стабилност дохотка пољопривредних газдинстава; 2) повећање 

производње; 3) побољшање продуктивности и квалитета производа; 4) смањење трошкова производње; 5) 

унапређење техничко-технолошке опремљености; 6) одрживо управљање ресурсима и заштите животне средине; 7) 

раст конкурентности уз прилагођавање захтевима домаћег и иностраног тржишта; 8) усклађивање са правилима ЕУ, 

њеним стандардима, политикама и праксама. Специфични циљеви по секторима су: За сектор МЛЕКО - Повећање 

ефикасности, конкурентности и одрживости производње млека путем циљаних инвестиција на малим и средњим 

газдинствима; повећање квалитета млека, нарочито у микробиолошком погледу (смањење броја бактерија и 

соматских ћелија; усвајање добре пољопривредне праксе, као и прилагођавање производа захтевима савременог 

тржишта; достизање стандарда у области добробити и здравља животиња, хигијене и заштите животне средине; 

унапређење производне инфраструктуре и опреме. За сектор ВОЋЕ, ГРОЖЂЕ И ПОВРЋЕ - Успостављање нових 

производних линија и обнављање постојеће производње; повећање површина у заштићеном и полузаштићеном 

простору; побољшање квалитета машина и опреме ради смањења губитака након бербе; побољшање складишних 

капацитета за воће, грожђе и поврће; повећање површина под интензивним засадима; повећање наводњаваних 

површина системом кап по кап; повећање броја произвођача који производе вино са географским пореклом. За 

сектор ОСТАЛИ УСЕВИ (житарице, уљарице, шећерна репа) - унапређење стања механизације на газдинставима; 

побољшање складишних капацитета; раст извоза житарица и индустријског биља; повећање наводњаваних површина 

системом кап по кап. За сектор ПЧЕЛАРСТВО - повећање производње пчеларских производа; повећање прихода у 

домаћинствима која се баве пчеларском производњом; повећање степена запослености у сектору; достизање 

стандарда у области заштите животне средине. 

 

2.1.3. Веза мере са националним програмима за рурални развој и пољопривреду: Мера је у складу са 

Стратегијом пољопривреде и руралнног развоја Републике Србије за период 2014-2024.година. 

 

2.1.4. Крајњи корисници: Крајњи корисници су : физичка и правна лица која имају пребивалиште на територији 

општине Љубовија. 

 

2.1.5. Економска одрживост: У оквиру Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и 

политике руралног развоја општине Љубовија, код мере инвестиције у физичку имовину пољопривредних 

газдинстава,подстицаји за пољопривредна газдинства су мале вредности, и корисници нису у обавези да доставе 

бизнис план. 

 

2.1.6. Општи критеријуми за кориснике: - Корисник мора имати пребивалиште на територији општине 

Љубовија, регистрован у Националном регистру пољопривредних газдинстава и мора бити у активном статусу за 

2021. годину. - Вредност инвестиција за које се подноси захтев за остваривање права на подстицаје мора бити 

једнака или већа од 25.000 динара; - Износ рачуна је једнак или већи од 

25.000 динара и ако је на рачуну износ за сваку појединачну инвестицију из Табеле једнак или већи од 

25.000 динара; - Корисник за инвестицију за коју подноси захтев, не сме користи подстицаје по неком другом основу 

(субвенције, подстицаји, донације), односно да иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење 

подстицаја, осим подстицаја у складу са посебним прописом којим се уређује кредитна подршка регистрованим 

пољопривредним газдинствима; - Само услуге реализоване у току календарске 2021. године могу се сматрати 

прихватљивим за надокнаду трошкова,изузетак су рачуни за саднице воћа ,прихватљиви су рачуни из 2020.године, 

односно за саднице воћа за јесењу садњу. 

 

2.1.7. Специфични критеријуми: -СЕКТОР МЛЕКО - Прихватљиви корисници су пољопривредна 
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газдинства која поседују у свом власништву, односно у власништву члана РПГ( 1 - 19) млечних крава. - СЕКТОР 

ВОЋЕ, ГРОЖЂЕ И ПОВРЋЕ - Прихватљиви корисници су пољопривредна газдинства која у свом власништву, 

односно у власништву члана РПГ имају: мање од 2 ха јагодичастог воћа и хмеља; односно мање од 5 hа другог воћа, 

односно 0,1- 50 hа цвећа, односно 0,2-100 hа винове лозе. - СЕКТОР ОСТАЛИ УСЕВИ - Прихватљиви корисници су 

пољопривредна газдинства која имају у свом власништву, односно у власништву члана РПГ мање од 50 ха земљишта 

под осталим усевима. - СЕКТОР ПЧЕЛАРСТВО - У сектору пчеларства прихватљиви корисници треба да имају 5-500 

кошница. 

 

2.1.8. Листа инвестиција у оквиру мере: 

 

Шифра инвестиције Назив инвестиције 

101.1.10 Машине за допунску обраду земљишта 

101.1.11 Машине за ђубрење земљишта 

101.1.12 Машине за сетву 

101.1.14 Машине за убирање односно скидање усева 

101.1.15 Машине за транспорт 

101.1.3 
Опрема за мужу, хлађење и чување млека на фарми, укључујући све елементе, материјале и инсталације 

 
101.1.5 

Машине и опрема за припрему сточне хране, за храњење и напајање животиња (млинови и блендери/мешалице за 

припрему сточне хране; опрема и дозатори за концентровану сточну храну; екстрактори; транспортери; микс 

приколице и дозатори за кабасту сточну храну; 

101.1.8 Опрема за фиксне ограде и електричне ограде за пашњаке/ливаде 

101.1.9 Машине за примарну обраду земљишта 

101.4.1 
Подизање нових или обнављање постојећих (крчење и подизање) вишегодишњих засада воћака, хмеља и винове 

лозе 

101.4.16 Набавка опреме за орезивање, дробљење, сечење и уклањање остатака након резидбе воћних врста 

101.4.18 Опрема/механизација за заштиту од мраза 

101.4.19 Машине за примарну обраду земљишта 

101.4.2 Подизање и опремање пластеника за производњу поврћа, воћа, цвећа и расадничку производњу 

101.4.20 Машине за допунску обраду земљишта 

101.4.21 Машине за ђубрење земљишта 

101.4.22 Машине за сетву 

101.4.23 Машине за садњу 

101.4.24 Машине за заштиту биља 

101.4.25 Машине за убирање односно скидање усева 

101.4.26 Машине за транспорт 

101.4.28 Машине, уређаји и опрема за наводњавање усева 

101.4.3 
Подизање, набавка и опремање система противградне заштите у воћњацима и вишегодишњим засадима 

101.4.4 Подизање/набавка жичаних ограда око вишегодишњих засада 

101.4.8 Набавка опреме и уређаја за сетву, садњу и мулчирање (са фолијом) 

101.5.1 Машине за примарну обраду земљишта 

101.5.10 Машине и опрема за наводњавање усева 

101.5.2 Машине за допунску обраду земљишта 

101.5.3 Машине за ђубрење земљишта 

101.5.4 Машине за сетву 

101.5.5 Машине за садњу 

101.5.6 Машине за заштиту биља 

101.5.7 Машине за убирање односно скидање усева 

101.5.8 Машине за транспорт 

101.6.2 Набавка опреме за пчеларство 

101.6.3 Набавка возила и приколица за транспорт пчелињих друштава 
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2.1.9. Критеријуми селекције: 

 

Редни број Тип критеријума за избор Да/Не Бодови 

1 Број чланова домаћинства је преко 5 чланова/3-5 чланова/0-2 члана да 15/10/5 

2 Инвестиција је лоцирана у подручју са отежаним условима рада у пољопривреди да 5 

3 Основна делатност подносиоца пријаве је пољопривреда да 15 

4 Подносилац захтева је жена да 10 

5 Подносилац захтева је лице млађе од 35 година/35-50 година/преко 50 година да 15/10/5 

6 Подносилац захтева је члан задруге или удружења у области пољопривреде да 5 

7 Подносилац захтева није користио средства из програма за 2020.годину да 20 

 

2.1.10. Интензитет помоћи: Укупан износ средстава у оквиру мере инвестиције у физичку имовину 

пољопривредних газдинстава је 10 000 000,00 динара. Износ подстицаја за све инвестиције у физичку имовину 

пољопривредних газдинстава је 50% од вредности инвестиције без пдв-а, а за подручје са отежаним условима рада 

65% од вредности инвестиције без пдв-а, максимално до 70.000,00 динара по кориснику. 

 

2.1.11. Индикатори/показатељи: 

 

Редни број Назив показатеља 

1 Број газдинстава која су остварила право на подстицаје 

2 Укупна вредност инвестиција у физичка средства 

3 Укупно учешће ЈЛС (РСД) 

 

2.1.12. Административна процедура: Мера ће бити спроведена од стране органа локалне 

самоуправе.Општинско веће ће расписати конкурс прецизирајуће рокове, услове конкурса у складу са 

програмом,прецизираће прихватљиве инвестиције у оквиру врсте подстицаја и прописаће образац захтева који се 

може преузети преко званичног општинског сајта или писарнице. Општинско веће ће образовати Комисију за 

спровођење програма. Подношење захтева Комисији за спровођење програма врши се преко поште или писарнице 

општинске управе општине Љубовија. За набавку свих врста опреме и механизације, воћних садница у оквиру мере 

инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава, подносилац захтева за подстицај је у обавези да 

достави фискални рачун, оригинални рачун, отпремницу на име купца и гарантни лист за опрему и механизацију 

која подлеже издавању гарантног листа, односно изјаву да не подлеже гаранцији. Уколико добављач нема обавезу 

евидентирања промета преко фискалне касе у складу са важећим прописима, подносилац захтева је у обавези да 

достави уплатницу на рачун добављача или налог за пренос, уз извод оверен од стране банке и , уз оригинални 

рачун и отпремницу на име купца, гарантни лист за опрему и механизацију која подлеже издавању гарантног 

листа,односно изјаву да не подлеже гаранцији.Изузетно,што се тиче набавке садница( сертификовани и 

стандардни) у обзир улази садница набављена од правног лица,односно предузетника уписаног у Регистар 

произвођача садног материјала,у складу са законом којим се уређује  у садни материјал воћака. Након завршеног 

конкурса, комисија обавља бодовање подносиоца захтева по критеријумима утврђеним овим Програмом, истиче ранг 

листу подносиоца захтева до износа програмом планираних средстава. Уз захтев за подстицај за инвестиције у 

физичку имовину пољопривредних газдинстава осим наведене документације подноси документацију прописану 

програмом и конкурсом и то: документација из РПГ потврда о активном статусу, извод из регистра, биљна и 

животињска структура). Поред наведене документације подносилац захтева подноси: доказ да је измирио доспеле 

обавезе по основу изворних јавних прихода за носиоца, што доказује издавањем уверења из локалне пореске 

администрације које не сме бити старије од три месеца од дана подношења захтева. Уколико подносилац захтева не 

достави потребну документацију комисија ће по службеној дужности од надлежних органа прибавити податке 

чињеницама о којима се води службена евиденција у складу са Законом о општем управном поступку. 

Испуњеност услова за доделу подстицаја (комплетана документација и благовремене пријаве) утврђује 

комисија на основу ранг листе у складу са критеријумима конкурса. Ако два или више кандидата имају исти број 

бодова предност има кандидат који је раније поднео пријаву на конкурс. На основу предходно извршеног бодовања, 

Комисија саставља 
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прелиминарну листу кандидата до износа финансијских средстава планираних програмом за ову меру. Нераспоређена 

средства по мерама могу се преусмерити на меру где је већа заинтересованост подносиоца захтева по критеријуму 

селекције (бодовање, редослед пристизања захтева), правећи нову листу кандидата до утрошка средстава у границама 

опредељених. Комисија предлаже расподелу средстава и утврђује коначну ранг листу на основу обрађених захтева и 

доставља Општинском већу који доноси одлуку о додели средстава која садржи поуку о правном леку - право на 

приговор (у року од 8 дана од дана истицања одлуке на огласну таблу). У складу са правоснажном одлуком о додели 

средстава председник општине закључује уговор са корисницима средстава којима се регулишу међусобна права и 

обавезе. Председник општине доноси решење о исплати подстицајних средстава на наменске рачуне корисника у року 

од 15 дана од дана закључивања уговора. Обавеза корисника подстицаја је да добијене подстицаје користи са пажњом 

доброг домаћина и да инвестицију за коју је остварио подстицајна средстава не отуђи најмање 5 година од дана 

исплате подстицајних средстава, а прецизније ће бити регулисано уговором. 

 

 
 

2.2. Назив и шифра мере: 201.1 Одрживо коришћење пољопривредног земљишта 

 
2.2.1. Образложење: Системском контролом плодности земљишта на подручју општине Љубовија долази се до 

закључка да је садашњи начин искоришћавања пољопривредног земљишта нерационалан,пре свега због 

велике киселости и ниског садржаја хумуса на појединим местима.Због тога је плодоред сужен на мањи број 

пољопривредних култура са мањим захтевима.На таквим земљиштима приметно је опадање приноса,како 

ратарских,тако и воћарских,па ја потребно прибећи педомелиоративним мерама.Да би се унапредила 

пољопривредна производња,земљиштем треба рационално управљати намеће се потреба израде Планова и 

елабората.Кроз пројекат "Израде карте плодности пољопривредног земљишта на подручју општине Љубовија", 

доћи ћемо да сазнања правог стања земљишта на подручју општине. 

 

2.2.2. Циљеви мере: Општи циљеви: повећање површина воћа и просечних приноса у ратарству и воћарству, 

одрживо коришћење пољопривредног земљишта; Специфични циљеви: примена нових технологија и иновација, 

повећање биљне и сточарске производње; 

 

2.2.3. Веза мере са националним програмима за рурални развој и пољопривреду: Програм је у складу са 

Стратегијом пољопривреде и руралног развоја Републике Србије за период 2014-2024. година. 

 

2.2.4. Крајњи корисници: Носиоци регистрованих пољопривредних газдинстава који се баве биљном и сточарском 

производњом. 

 

2.2.5. Економска одрживост: За реализацију ове мере није потребно подносити бизнис план или пројекат о 

економској одрживости улагања. 

 

2.2.6. Општи критеријуми за кориснике: Корисници морају бити уписани у одговарајући (Регистар привредних 

субјеката,Регистар научно-истраживачких установа,Регистар иновационих организација),тачније морају 

испуњавати обавезе и додатне услове у погледу кадровског и техничког капацитета у складу са јавним набавкама,што 

доказују одговарајућом документацијом. 

 

2.2.7. Специфични критеријуми: За ову меру не постоје специфични критеријуми. 

 
2.2.8. Листа инвестиција у оквиру мере: 

 

Шифра 

инвестиције 
Назив инвестиције 

201.1.3 Унапређена примена добре пољопривредне праксе (агро – мелиоративне мере) 

 

2.2.9. Критеријуми селекције: 

 
 

2.2.10. Интензитет помоћи: Јединица локалне самоуправе финансира сто посто ову меру.Након 
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спроведеног поступка у складу са Законом о јавним набавкама председник општине би закључио уговор са 

најповољнијим понуђачем. 

 

2.2.11. Индикатори/показатељи: 

 
 

2.2.12. Административна процедура: Јединица локалне самоуправе ће упутити позив за достављање понуда у 

складу са Законом о јавним набавкама.Избор пружаоца услуга вршиће се у складу са Законом о јавним 

набавкама,након чега ће председник општине закључити уговор са најповољнијим понуђачем. Након реализације ове 

мере председник општине доноси решење о исплати средстава на рачун пружаоца услуга. 
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II. ИДЕНТИФИКАЦИОНА КАРТА 

 

 
 

Табела: Општи подаци и показатељи 

 

Назив показатеља Вредност, опис показатеља 
Извор податка и 

година 

ОПШТИ ПОДАЦИ 

Административни и географски положај 

Аутономна покрајина / рзс* 

Регион 
Регион Шумадије и Западне 

Србије 
рзс* 

Област Мачванска област рзс* 

Град или општина општина рзс* 

Површина 356 рзс* 

Број насеља 27 рзс* 

Број катастарских општина 24 рзс* 

Број подручја са отежаним условима рада у пољопривреди 

(ПОУРП) 

  

Демографски показатељи 

Број становника 14469 рзс** 

Број домаћинстава 3240 рзс* 

Густина насељености (број становника/површина, km2) 40  

Промена броја становника 2011:2002 (2011/2002*100 - 100) 15 рзс** 

- у руралним подручјима АП/ЈЛС - рзс** 

Становништво млађе од 15 година (%) 14,12 рзс** 

Становништво старије од 65 година (%) 16,72 рзс** 

Просечна старост 43 рзс* 

Индекс старења 126 рзс* 

Без школске спреме и са непотпуним основним образовањем (%) 20 рзс* 

Основно образовање (%) 25 рзс* 

Средње образовање (%) 41 рзс* 

Више и високо образовање (%) 7 рзс* 

Пољопривредно становништво у укупном броју становника (%) 35,7 Процена 

Природни услови 

Рељеф (равничарски, брежуљкасти, брдски, планински) 
равничарски и брдско- 

планински 
Интерни 

 

Преовлађујући педолошки типови земљишта и бонитетна класа 

дистрични 

камбисол,алувијално 

флувијални нанос и смеђе 

скелетоидно земљиште 

 

Интерни 

Клима (умерено-континентална, субпланинска ...) умерено - континентална Интерни 

Просечна количина падавина (mm) 850 Интерни 

Средња годишња температура (оС) 10,31 Интерни 

Хидрографија (површинске и подземне воде) - Интерни 

Површина под шумом (hа) 13488 рзс* 
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Површина под шумом у укупној површини АП/ЈЛС (%)  рзс* 

Пошумљене површине у претходној години (hа)  рзс* 

Посечена дрвна маса (m3)  рзс* 

ПОКАЗАТЕЉИ РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ 

Стање ресурса 

Укупан број пољопривредних газдинстава: 3240 рзс*** 

Број регистрованих пољопривредних газдинстава (РПГ): 2271 
Управа за 

трезор 

- породична пољопривредна газдинства (%) 99,25  

- правна лица и предузетници (%) 0,75  

Коришћено пољопривредно земљиште - КПЗ (hа) 10489 рзс*** 

Учешће КПЗ у укупној површини ЈЛС (%) 29,46  

Оранице и баште, воћњаци, виногради, ливаде и пашњаци, 

остало(18) (ha, %) 
10488,50 рзс*** 

Жита, индустријско биље, поврће, крмно биље, остало(19) (ha, %) 3321,00 рзс*** 

Просечна величина поседа (КПЗ) по газдинству (ha) 3 рзс*** 

Обухваћеност пољопривредног земљишта комасацијом (ha) - Интерни 

Обухваћеност земљишта неким видом удруживања (ha) - Интерни 

Број пољопривредних газдинстава која наводњавају КПЗ 328 рзс*** 

Одводњавана површина КПЗ (ha) - Интерни 

Наводњавана површина КПЗ (ha) 268 рзс*** 

Површина пољопривредног земљишта у државној својини на 

територији АП(20) (ha) 

 
Интерни 

Површина пољопривредног земљишта у државној својини која се даје у 

закуп (ha): 
104,44,23 ha Интерни 

- физичка лица (%) - Интерни 

- правна лица (%) 87984 Интерни 

Говеда, свиње, овце и козе, живина, кошнице пчела (број) 5101 рзс*** 

Трактори, комбајни, прикључне машине (број) 7905 рзс*** 

Пољопривредни објекти (број) 471 рзс*** 

чч, сушаре, стакленици и пластеници (број) - рзс*** 

Употреба минералног ђубрива, стајњака и средстава за заштиту биља 

(ha, број ПГ) 
8317 рзс*** 

Број чланова газдинства и стално запослених на газдинству: 17 рзс*** 

(на породичном ПГ: на газдинству правног лица/предузетника) (ha) 3368 рзс*** 

Годишње радне јединице (број) 3368 рзс*** 

Земљорадничке задруге и удружења пољопривредника (број) 3 Интерни 

Производња пољопривредних производа(количина):   

- биљна производња (t) 8.720.605,00 рзс*** 

- сточарска производња (t, lit, ком.) - Интерни 

ПОКАЗАТЕЉИ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА 

Рурална инфраструктура 

Саобраћајна инфраструктура 

Дужина путева(km) 525 рзс* 

Поште и телефонски претплатници (број) 4120 рзс* 
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Водопривредна инфраструктура 

Домаћинства прикључена на водоводну мрежу (број) 3250 рзс* 

Домаћинства прикључена на канализациону мрежу (број) 2700 рзс* 

Укупне испуштене отпадне воде (хиљ.m3) - рзс* 

Пречишћене отпадне воде (хиљ.m3) - рзс* 

Енергетска инфраструктура 

Производња и снабдевање електричном енергијом (број) - Интерни 

Социјална инфраструктура 

Објекти образовне инфраструктуре (број) 24 рзс* 

Број становника на једног лекара 578,66 рзс* 

Број корисника социјалне заштите - рзс* 

Диверзификација руралне економије 

Запослени у секторима пољопривреде, шумарства и водопривреде (број) 
1340 рзс* рзс*** 

Газдинства која обављају друге профитабилне активности(30) (број) 
63 рзс*** 

Туристи и просечан број ноћења туриста на територији АП/ЈЛС (број) 
316 рзс* 

Трансфер знања и информација 

Пољопривредна саветодавна стручна служба (да/не) не Интерни 

Пољопривредна газдинства укључена у саветодавни систем (број) - ПССС 

 

 

 

 Број: 320-87/21-03                                                                     

 М.П.                                   Председник скупштине 

                                                                                                                      Горан Јосиповић 



 

 

 

Програм развоја туризма општине Љубовија 2021-2025  1 

 

На основу члана 12. Закона о туризму („Службени гласник Републике Србије“, број 

17/2019), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 129/2007 и 83/2014 

– др.закон,101/16 и 47/18), 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), а у складу са Стратегијом развоја туризма Републике Србије за 

период од 2016. до 2025. године и Мишљења Министарства з трговине, туризма и 

телекомуникација број:011-00-00124/2021—08 од 07.07.2021.године Скупштина општине 

Љубовија на седници одржаној  29.09.2021. године доноси 

 
 

ОДЛУКУ 
О УСВАЈАЊУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА ТУРИЗМА ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА 

ЗА ПЕРИОД 2021 - 2025. ГОДИНЕ 
 

 
 

Члан 1. 
Усваја се Програм развоја туризма општине Љубовија за период 2021-2025. године, као 

програмски основ за планирање и остваривање циљева у области туризма у општини Љубовија. 
 

Члан 2. 
 Саставни део ове Одлуке је Програм развоја туризма општине Љубовија за период 2021-
2025. године. 

 
Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине 
Љубовија”. 
 
 

О б ра з л о ж е њ е 

Правни основ за доношење Програма развоја туризма општине Љубовија за период 2021-
2025. године садржан је у члану 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 
129/2007 и 83/2014 – др.закон,101/16 и 47/18), којим је у ставу 1), тачка 4. прописано да 
Скупштина општине доноси програм развоја општине и појединих делатности. Чланом 40. Статута 
општине Љубовија (“Службени лист општине Љубовија”, број 3/19) је прописана надлежност 
Скупштине општине за доношење плана развоја општине Љубовија, планских докумената јавних 
политика, средњорочних планова и других планских докумената, у складу са законом. Чланом 12. 
Закона о туризму („Службени гласник Републике Србије“, број 17/2019) прописано је да 
аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, у оквиру својих надлежности утврђених 
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законом којим се уређује локална самоуправа и посебним законом, доносе програм развоја 
туризма. Програм се доставља Министарству надлежном за туризам на претходно мишљење. 

Програм развоја туризма представља кључан плански документ за позиционирање 

општине Љубовија на туристичкој мапи Србије и других циљних тржишта, као и локалног 

туристичког сектора као важне привредне гране. Приликом израде Програма развоја туризма 

општине Љубовија разматрани су постојећи национални, регионални и локални развојни 

документи, као и резултати реализованих пројеката значајних за сектор. Кључни документи чији 

су налази коришћени као смернице за израду Програма су: Стратегија развоја туризма Републике 

Србије 2016-2025.године, Регионални просторни план за подручје Колубарског и Мачванског 

управног округа 2013-2025. године, Програм развоја Подриња Стратегија локалног одрживог 

развоја општине Љубовија 2013-2022. године и Просторни план општине Љубовија 

Имајући у виду све напред наведено, донета је Одлука као у диспозитиву. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА 

 

Број: 06-289 /2021-03 

 ПРЕДСЕДНИК 

              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

        ГОРАН ЈОСИПОВИЋ с.р. 
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УВОД 

Сврха сваког стратешког документа је дефинисање основних праваца развоја неког подручја или 

сектора, путем консензуса постигнутог кроз партиципативни процес, односно учешће различитих 

заинтересованих страна и локалне заједнице. То је случај и са овим документом, који поставља 

оквир за одрживи развој туризма на територији општине Љубовија, идентификује кључне 

приоритете и предлаже практичне мере за њену имплементацију. Програмразвоја туризма 

представља кључан плански документ за позиционирање општине Љубовија на туристичкој мапи 

Србије и других циљних тржишта, као и локалног туристичког сектора као важне привредне гране. 

На основу исказаних потреба заједнице, Скупштина Општине Љубовија је 2018. године донела 

Одлуку о изради Програма развоја туризма општине Љубовија 2018-2022, а Решењем 

Председника од 27.08.2018. образована јеРадна група којом су представници различитих сектора 

укључене у процес. Током 2018. године уз подршку ангажованог експерта, започело се с радом 

кроз одржавање различитих радионица и састанака. Након вишемесечног прекида, процес је 

настављен у мају 2019. године уз подршку Регионалне развојне агенције Подриња, Подгорине и 

Рађевине као носиоца процеса израде Програма. Због дужине процеса израде, период важења 

Програма редефинисан је на 2021-2025. 

МЕТОДОЛОГИЈА РАДА  

Резултати представљени у овом документу произашли су из вишемесечног процеса стратешког 

планирања, који је водио експерт конзултантске фирме Навиа Цонсултинг уз значајну техничку 

помоћ РРА Подриња, Подгорине и Рађевине. При уговарању самог ангажмана, дефинисана је 

методологија која у кратком временском периоду, са расположивим ресурсима, што ефикасније 

договара на очекивања из пројектног задатка, мотивише кључне локалне актере на акцију и 

промовише туризам као пословну делатност са вишеструко позитивним социо-економским 

ефектима на локалну заједницу.  

Током процеса планирања, коришћене су различите методе, попут: деск истраживање, 

радионице, анкета, интервјуи и јавне консултације, а процес се базирао на следећим принципима:  
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• Укључивање свих релевантних заинтересованих страна у процес израде документа биће 

основни начин рада. 

• Израда документа ће узети у обзир све релевантне локалне и националне планове и 

стратегије, а посебно Стратегију одрживог развоја и Просторни план општине Љубовија, као и 

Националну стратегију развоја туризма 2016-2025. 

• Са циљем што веће ефикасности процеса, методологија ће узети у обзир расположиве 

ресурсе заинтересованих страна и експерта, као и временски план. 

• Обзиром на кратак период припреме документа и посебно период годишњих одмора и 

летње туристичке сезоне, процес захтева ефикасну и ажурну комуникацију између свих укључених 

у процес.  

• Приступ у процесу израде документа заснива се на реалним и изводљивим решењима, са 

циљем да документ буде кратак, фокусиран и примењив. 

 

Слика1Процес припреме Програма развоја туризма општине Љубовија (Извор: РРА РРП) 

Процес припреме започео је у мају 2019. године, са израдом Ситуационе анализе сектора 

туризма, упознавањем са расположивим документима и спровођењем истраживања мишљења 

посетилаца. Наредних месеци организоване су укупно 3 радионице, на којима је учествовало 

укупно око 30 представника различитих организација јавног, цивилног и приватног сектора. 

Паралелно, спроведена је и Анкета међу посетиоцима Љубовије са циљем прикупљања њихових 

ставова и мишљења. Припремљен нацрт документа дат је на јавну расправу у периоду 28. 

септембра до 11. октобра 2019, а након разматрања достављених коментара и консолидације 

Предлога документа, исти је достављен на мишљење Министарству трговине, туризма и 

телекомуникација. Финални предлог Програма усаглашен је са Правилником о садржини и начину 

израде програма развоја туризам (Службени гласник РС, бр. 86/2020).  
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Слика 2Партиципација учесника (Извор: РРА ППР) Слика 3Радионице (Извор: РРА ППР) 

 

 

ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА  

Као полазиште за израду овог Програма, разматрани су постојећи национални, регионални и 

локални развојни документи, те резултати реализованих пројеката значајних за сектор. Кључни 

документи чији су налази коришћени као смернице за израду овог Програма су: 

o Стратегија развоја туризма Републике Србије 2016-2025. 1 дефинише приоритетне 

туристичке производе као и дестинације на територији целе земље. Општина Љубовија 

обухваћена је дестинацијом која се територијално поклапа са подручјем микро-регије 

Подриње, а идентификовани кључни производи у Националној стратегији се значајно 

поклапају и са онима који су на локалном нивоу већ на располагању и у неком обиму 

конкурентни или имају потенцијал за развој. 

Табела 1Главни елементи идентификоване туристичке дестинације у Националној стратегији развоја 

туризма 

Бр. Туристичке 
дестинације 

Просторни 
оквир 

Кључне вредности 
(атрактивности) 

Полови 
развоја 

Кључни производи 

18 - Подриње  
- Лозница 
- Бања 
Ковиљача  

- Лозница 
- Шабац 
- Крупањ 

- Културно наслеђе  
- Природна 

богатства 
- Дрина 
- Гучево, Цер, 

Влашић 
- Бања Ковиљача 

- Тршич 
- Бања 
Ковиљача 
- Шабац 
- Лозница 

- Планинскаи 
туризам 

- Рурални туризам 
- Манифестације 
- Кружне туре 
- Културно-

тематске руте 

 
1http://mtt.gov.rs/download/3/strategija.pdf 

http://mtt.gov.rs/download/3/strategija.pdf
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- Специјални 
интереси 

Извор: Стратегија развоја туризма Републике Србије 2016-2025. 

o Регионални просторни план за подручје Колубарског и Мачванског управног округа2013-

2025.идентификује укупно 7 перспективних туристичких дестинација на подручју 

обухваћеном Планом, од којих је једна Подрињско-планинска дестинација на Подрињским 

планинама поред Дрине, која обухвата подручје општина Љубовија, Мали Зворник и 

Крупањ. Приоритети развоја туризма фокусирају се на развојинтегрисане туристичке 

понуде између осталих, планинског и туризма на рекама и језерима, сеоског и ловног 

туризма, релевантних и за општину Љубовија. План назначава да ће то бити могуће 

остварити кроз унапређење јавне комуналне и туристичке инфраструктуре, уређење 

природних и културних добара, активирање села и организовано управљање, као и 

међуопштинске, регионалне и прекограничне сарадње. 

o Програм развоја Подрињареферира развој прекограничне територије уз реку Дрину, 

сачињене од 31 општине у Републици Србији и Републици Српској, са циљем дефинисања 

оквира за интегрисани социо-економски развој овог подручја кроз заједничке иницијативе 

међувладином, регионалном и локалном нивоу. У оквиру Стратешког правца 2:Повећање 

привредне конкурентности, документ идентификује као један од приоритетних циљева 

Динамичнији развој туризма (Циљ 4), а мере које се директно односе на: Еколошко 

уређење и веће коришћење Дрине у спортско-туристичке сврхе, Развој културног, агро, 

бањског, привредног, ловног, верског туризма и креирање интегрисаних туристичких тура, 

Формирање компатибилне туристичке понуде општина Подриња у циљу заједничког 

наступа на домаћим и међународним туристичким сајмовима. 

o Стратегија локалног одрживог развоја општине Љубовија 2013-2022. истиче 

Успостављање услова за одрживи развој туризма као један од стратешких циљева (1.3.) 

развоја Општине у оквиру Прироитета 1: Јачање економског развоја кроз подршку 

руралном развоју, привреди и туризму. Такође су дефинисана 3 Програма са сетом 

одговарајућих мера, односно приоритетних активности: 

o Програм 1.3.1: Усвојена јасна и транспарентна туристичка политика: Акциони план 

развоја туризма по сегментима, Јачање сарадње и координације са члановима 

кластера Западна Србија у дефинисању заједничког туристичког производа, 

o Програм 1.3.2: Подршка постојећим институцијама и манифестацијама: Јачање 

капацитета ТО, Унапређење Дринске регате и Гастро фестивала, Изградња плажа и 

уређење обале Дрине, 

o Програм 1.3.3: Изградња туристичке инфраструктуре: Бициклистичке и 

планинарске стазе, Уређење шеталишта, Туристичка сигнализација, Уређење 

прилазних путева до локалитета и комуналне, водоводне и електро 

инфраструктуре на локалитетима.  

o Просторни план општине Љубовијакао једну од стратешких области одрживог развоја 

привреде заснованог на коришћењу локалних ресурса и компаративних предности 

општине, поред пољопривреде и рударства истиче и туризам. Идентификовани су 
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различити видови туризма утемељени превасходно на природним вредностима као 

кључном развојном потенцијалу, и укључују: рурални, излетнички, рекреативни, 

едукативни, ловни, риболовни, културно-манифестациони, наутички и циклотуризам. 

Узета су у обзир и следећа документа: 

o Стратегија за управљање водама на територији Републике Србије до 2034. године 

o Мастер план одрживог развоја руралног туризма у Србији 2011-2020 

o Мастер план хидроенергетског потенцијала Љубовије, 2009. 

o Студија о одрживом коришћењу и заштити природних ресурса у прекограничном региону 

Србија – Босна и Херцеговина 

o Локални план управљања отпадом 2013-2023. 

o Локални акциони план за биодиверзитет општине Љубовија 2013-2018. 

o План генералне регулације насељеног места Љубовија 

o План детаљне регулације мини хидроелектране „Гаревина-Градина“ на реци Љубовиђи 

o Нацрт Плана детаљне регулације Туристичко-рекреативни комплекс „Мотел“ 

o План управљања специјалним резерватом природе „Клисура реке Трешњице“ 2016-2025 

o Извештаји о досад реализованим пројектима из области туризма 

1.ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ  

1.1. ГЕОГРАФСКЕ, ДЕМОГРАФСКЕ И КЛИМАТСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ  

Љубовија је смештена у Западној Србији и административно припада Мачванском управном 

округу, иако је функционално у многим областима упућена више на Колубарски округ и град 

Ваљево. Становници овај крај називају Азбуковица, а назив је настао од турске речи „хас 

Буковица“ (царски посед и град Буковица). Териториј општинечини 356 км2 на којем је 

размештено 27 насеља са Љубовијом као административно-привредним центром. Терен је 

углавном брдско-планински, са мањим равничарским и брежуљкастимделовима у долини реке 

Дрине. Општину карактерише умерена континентална клима на нижој надморској висини, док се 

на висинама од 700 м осећа карактер субпланинске климе. На истоку Љубовија граничи са  

Ваљевом и Осечином, на северу са Малим Зворником и Крупњем, на југу са Бајином Баштом, док 

западну границу чини река Дрина, која је уједно и државна граница са Босном и Херцеговином, 

односно општинама Сребреница и Братунац у Републици Српској. Шабац је удаљен око 100 км, 

Ваљево око 60 км, Ужице око 70 км, Београд и Нови Сад око 150 км. Вишеград удаљен је 116км, а 

Сарајево око 150 км. 
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Слика 4Локација општине Љубовија у Србији Слика 5Општине Мачванског округа okruga 

Извор: https://www.google.rs/maps  Извор: https://www.381info.com/macvanski-okrug 

Према последњим службеним проценама, на територији општине живи 13.045 становника  или 

4,61% од укупног броја становника у Мачванском округу, што у поређењу са подацима Пописа из 

2002 (17.052) сведочи о тренду смањења броја становника. Главни разлози томе су интезивне 

миграције, као и старење становништва, обзиром да је просечна старост становника (44,61) виша 

од републичког просека (43).  

Љубовија је према актуелној Уредби2, разврстана у 3. групу недовољно развијених јединица 

локалне самоуправе (60-80% републичког просека). Кључне привредне гране представљају 

пољопривреда, рударство и прерађивачка индустрија. У 2017. години у просеку је било 

регистровано 3.057 запослених и 1.936 регистрованих незапослених3, као и 615 предузетника и 

107 активних привредних друштава4.  

1.2. КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКО И ПРИРОДНО НАСЛЕЂЕ  

На територији општине постоји низ атракција, међу којима су и 2 заштићена природна добра, 6 

споменика културе од којих су 2 од великог и изузетног значаја и 1 знаменито место. Локалне 

атракције поред манифестација, привлаче одређени број посетилаца, али оне углавном нису 

прикладно презентоване и уређене, а кад су у питању природне атракције, актуелни проблем као 

и велики ризик у будућности представљају одрживо управљање, посебно кад је у питању очување 

шума, управљање чврстим отпадом, рудници, пројектне идеје за мини-хидро електране и др.    

Табела 2Кључне туристичке атракције 

 Локација/објекат Класификација/Ниво Управљач 

 
2Уредба о утврђивању јединствене листе развијености региона и ЈЛС за 2014. годину (Сл. гласник, бр. 104/2014) 
3Републички завод за статистику: Општине и региони у Србији 2018, годишњи просек/стање на дан 31.12.2017. 
4Агенција за привредне регистре 

https://www.google.rs/maps
https://www.381info.com/macvanski-okrug
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заштите 

Природно 
наслеђе 

Дрина (38 км) Вода I реда ЈП Србијаводе, Рибарским 
подручјем Колубара 
управљаCassini fishing Arilje 
(Риболовачко друштво ООСР 
„Дрина“ ангажовано је на 
одржавању постојећег рибљег 
фонда) 

Планина Бобија (1.272м) 
део Дринских планина 
(унутрашњи Динариди – 
рудне планине) 

Међународно 
значајно подручје за 
птице (IBA подручје) 

(Планинарски клуб „Торничка 
Бобија“ ангажован је на 
одржавању стаза) 

Кањон реке Трешњице   Специјални резерват 
природе, станиште 
белоглавог супа, 
потенцијално 
EMERALD подручје 

НВО Центар за природне 
ресурсе „Натура“, Београд 

Река Трешњица Природно плодиште 
младице 

 

Културно-
историјско 
наслеђе 

Спомен-костурница 
Мачков камен 

Споменик културе од 
изузетног значаја 

Завод за заштиту споменика 
Ваљево 

Римски мост (Латинска 
ћуприја) 

Споменик културе од 
изузетног значаја 

Завод за заштиту споменика 
Ваљево 

Шанац – Град на Баурићу Непокретно културно 
добро – Знаменито 
место 

Завод за заштиту споменика 
Ваљево 

Мали и Велики град  Завод за заштиту споменика 
Ваљево 

Цркве брвнаре у Селанцу 
и Доњој Оровици 

Споменици културе Завод за заштиту споменика 
Ваљево,Азбуковачко 
Намесништво 

Манастирски комплекс Св. 
Николај на Соко граду 

 Азбуковачко Намесништво 

Манастир Св. Тројице, 
Читлук 

 Азбуковачко Намесништво 

Манастир Св. Тројице, 
Бјеле Воде 

 Азбуковачко Намесништво 

Манастир посвећен Св. 
Огњеној Марији, Рујевац 

 Азбуковачко Намесништво 

Извор: ТО Љубовија 

Река Дрина, некада називана Зеленика или Зеленка због своје смарагдно-зелене боје, свакако 

представља кључну атракцију као једна од најлепших и најчистијих река у Србији. У делу њеног 

тока који у дужини од 38 км пролази кроз општину Љубовија, она је не само најчистија, већ и 

изузетно пловна и релативно „мирна“ у односу на друге делове њеног тока. Поред Дрине, 
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изузетно су атрактивни и кањони реке Трешњице, Трибуће и речице Козловац кроз који пролази и 

Римски пут, местимично солидно очуван.  

У оквиру богатог биодиверзитета општине, истиче се природно плодиште заштићене врсте рибе 

младице (лат.Hucho hucho), које обухвата подручје доњег тога реке Трешњице, низводно од 

преградне бране у насељу Горња Трешњица до ушћа у Дрину, као и 300 м обале Дрине низводно 

од ушћа Трешњице под правим углом на матицу реке.  

Кањон реке Трешњице као станиште белоглавог супа (поред Увца, друго у Србији), заштићен је као 

специјални резерват природе. У 2019. години, установљено је да су белоглави супови засновали 

ново природно станиште на обронцима Соколске планине са 2 нова гнезда. Шта се тиче 

биодиверзитета, на територији општине налази се 10 приоритетних типова станишта у клисури 

Реке Трешњице, као и 10 врста риба, 1 врста водоземаца, 35 врста птица и 29 врста сисара, који 

имају неку од категорија националне или међународне заштите.  

Планина Бобија, многобројни планински извори пијаће воде и мрежа притока Дрине, доприносе 

додатно врхунској разноликости природног наслеђа. Вегетација Подрињских планина представља 

по својој разноврсности и еколошким специфичностима један од значајнијих вегетацијских 

комплекса у Србији, док су у шумама на подручју територије општине идентификоване 

ендемичне, ретке и угрожене врсте. 

Кад је у питању културно-историјско наслеђе, на територији општине (и деломично на територији 

суседних општина коју обухвата Азбуковачко Намесништво) се налази укупно 6 манастира и 13 

цркава, од којих су најпосећенији Манастир на Соко-граду и Св. Тројице, као и цркве брвнаре. 

Такође, идентификовано је 58 археолошких налазишта која датирају из различитих периода од 

праисторије до средњег века, 34 вредна објекта градитељског наслеђа, 3 пећине као и стара 

рударска окна који могу да постану део туристичке понуде општине, уз обавезна претходна 

истраживања, као и улагања у уређење и представљање. 

 

Слика6Кањон реке Трешњице          Слика7Римски мост 

Извор:http://www.turistickaorganizacijaljubovija.rsИзвор:http://www.turistickaorganizacijaljubovija.rs 

http://www.turistickaorganizacijaljubovija.rs/
http://www.turistickaorganizacijaljubovija.rs/
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Слика8Мачков камен           Слика9Манастир Св. Николај, Соко-град 

Извор:http://www.turistickaorganizacijaljubovija.rsИзвор:http://www.turistickaorganizacijaljubovija.rs 

Осим реке Дрине, постоји одређени број различитих јединствених „атракција“ које нису довољно 

препознате, а имају висок потенцијал маркетиншке искористивости у контексту туризма. То су: 

планина Бобија, риба младица, белоглави суп, Фабрика трајних слатких колача „Љубовија“ (погон 

Соко Штарк доо компаније, као једне од водећих произвођача кондиторских производа у Србији), 

Петар Протић Сокољанин (један од првих доктора наука у Србији), Браћа Рибникар (погинули 

1914. године током битке на Дрини), Св. Владика Николај Велимировић (епископ Охридски и 

Жички), Петар Николајевић Молер (подигао утврђење на Баурићу које је почетком 19. века 

служило као војно утврђење, али и седиште управе и судске власти доњег дела Соколске нахије) и 

други. Важни за развој имиџа дестинације јесу и елементи материјалног и нематеријалног 

културног наслеђа: воденице поточаре, овчарство, традиција сплаварења, народна веровања и 

легенде, „кривоторбићи“, историјски контекст Азбуковице и Дрине (Зеленике, Зеленке) и др. Ови 

јединствени локални „брендови“ могу послужити као основ за развој појединачних туристичких 

производа (презентацију и интерпретацију), дефинсиање маркетиншке стратегије и унапређење 

препознатљивости Љубовије као туристичке дестинације у целини. 

Кључни налази: 

→ Највећи део постојећих објеката и локација културно-историјског наслеђа није 
валоризовано у контексту њиховог потенцијала за одрживу туристичку активацију 

→ Неколико атракција привлачи туристе, али су неопходна значајна унапређења у 
презентацији, интерпретацији, развоју тематских програма и њиховој промоцији, како би 
одговориле савременим трендовима и захтевима посетилаца 

→ Одређене атракције захтевају одговарајуће истраживање, као и инвестиције у 
ревитализацију и очување 

→ Имиџ природних локација нарушава неуређено управљање комуналним отпадом, али и 
недовољна доступност и сигнализација 

→ Неопходно је да се програми постојећих манифестација редизајнирају/унапреде, како би 
биле атрактивне домаћим и посебно страним посетиоцима 

 

http://www.turistickaorganizacijaljubovija.rs/
http://www.turistickaorganizacijaljubovija.rs/
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1.3. САОБРАЋАЈНА, КОМУНАЛНА И ТУРИСТИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА  

Доступност општинеЉубовија значајно је унапређена реконструкцијом државног пута И реда М-

19.1 (Мали Зворник-Љубовија-Бајина Башта). Мрежа путева ИИ реда повезује Љубовију са 

околним општинама, док локални путеви захтевају даљу санацију и реконструкцију, као и 

асфалтирање појединих деоница. Водоводни систем релативно је развијен у насељу Љубовија, 

док сеоска насеља већином захтевају успостављање или значајна унапређења истог, обзиром да 

се сеоско становништво водом опскрбљује из локалних или индивидуалних сеоских водовода, 

односно са капитираних извора. Слично је и са канализационим системом, у оквиру којег се 

отпадне воде из насеља Љубовија отпуштају у реку Љубовиђу и Дрину, без пречишћавања, док 

систем у сеоским насељима не постоји. Постојећи електроенергетски систем релативно добро 

опскрбљује становништво и привреду Љубовије електричном енергијом, иако су неопходна 

унапређења како би се обезбедио виши квалитет и сигурност исте. Фиксна и мобилна телефонија 

задовољавајуће функционише на територији општине, а изградња општичке мреже је у плану. Кад 

су у питању обновљиви извори енергије, највећи потенцијали идентификованису у корипшћењу 

биомасе, биогаса, сунчеве енергије, енергије ветра и хидроенергетски потенцијал (мини хидро-

електране).  

Поред основне саобраћајне сигнализације, постоји веома скромна туристичка сигнализација на 

територији општине и то углавном дуж главне транзитне саобраћајнице Мали Зворник – Љубовија 

– Ужице (Државни пут ИБ реда). Мрежа око 15 обележених планинарских и пешачких стаза у 

оквиру својих могућности одржавају локална планинарска удружења, које се деломично користе 

и за рекреативно трчање, односно планински бициклизам. Стандардних бициклистичких стаза 

нема, док остала јавна спортско-рекреативна инфраструктура подразумева фудбалски терен у 

Љубовији и број мањих, спортских (школских) терена и игралишта по разним насељима. Прилази 

и сама обала реке Дрине су недовољно изграђени и уређени у туристичке сврхе, упркос 

активностима које на Дрини престављају један од фокуса актуелне туристичке понуде, чему је 

превасходни разлог надлежност Србија вода над реком Дрином као водотоком И реда. Културна 

инфраструктура обухвата Библиотеку „Милован Глишић“ у оквиру које функционише биоскоп 

односно позориште, док јавних установа типа музеј или галерија нема. Не постоји туристички 

информативни центар, као ни визиторски центри на локацијама главних туристичких атракција 

или зона.  

Кључни налази: 

→ Потребно је унапредити комуналну инфраструктуру, у складу са свим еколошким 
стандардима  

→ Неопходно је постављање свеобухватне туристичке сигнализације – знакови дуж 
прилазним путевима, на туристичким локацијама и код атракција, која ће значајно 
олакшати сналажење и информисаност посетилаца у дестинацији 

→ Неопходно је систематско уређење обале реке Дрине како би се створили услови за 
квалитетне туристичке услуге, што укључује: прилазне путеве, шеталишта, јавне плаже, 
излетишта, пристане и другу приобалну туристичко-рекреативну инфраструктуру 

→ Да би се богато историјско и културно наслеђе општине презентовало и интерпретирало 



Програм развоја туризма општине Љубовија 2021-2025  16 

на модеран и посетиоцима занимљив начин, неопходно је формирање музеја или сл. 
установе 

→ Пешачке и друге рекреативне стазе нису довољно уређене, као ни видљиве посетиоцима и 
захтевају бољу сигнализацију на почетним тачкама и промоцију дигиталних/ГПС трекова, а 
такође и уређење пратеће инфраструктуре попут видиковаца, одморишта и сл.  

→ Корисно би било формирати туристички инфо-центар/пулт у зони највеће посећености 
и/или развити ефикасан модел информисања преко мреже угоститељско-смештајних 
објеката и путем дигиталних алата 

→ У будућности се порепоруча формирање Визиторског центра нпр. у Специјалном резервату 
Кањона Трешњице или на Бобији (могућа и пренамена постојећег објекта у јавној својини 
у Планинарски дом), како би се посетиоцима обезбедиле све неопходне информације и 
услуге на једном месту 

 

Слика10Туристичка сигнализација  Слика 11Обала Дрине 

Извор: https://www.shutterstock.com  Извор: http://www.turistickaorganizacijaljubovija.rs 

Кључне одлике које дефинишу Љубовију: 

→ разноврсно и очувано природно наслеђе: Дрина, Бобија, Специјални резерват природе 
Кањон реке Трешњице, Комплекс „Мачков камен“, Плодиште младице 

→ аутентична рурална средина 

→ културно-историјско наслеђе: Римски мост (споменик културе од великог значаја), Цркве 
брвнаре у Селанцу и Доњој Оровици (споменици културе од великог значаја), манастири, 
нематеријално наслеђе 

→ релативна близина и добра доступност већих урбаних центара: Лозница, Ваљево, Шабац, 
Београд, Нови Сад 

→ заједничке одлике региона, државна граница 

 

1.4. СТЕПЕН ПРИВРЕДНОГ РАЗВОЈА ТУРИЗМА  

Туризам као привредна грана на територији општине Љубовија није довољно развијен, нити су 

сви ресурси и потенцијали одговарајуће валоризовани и стављени у функцију туризма.  

У сектору услуга смештаја и исхране у 2017. години у просеку је било запослено 68 лица или свега 

2.22% од укупно регистрованих запослених са пребивалиштем у Љубовији.  

https://www.shutterstock.com/
http://www.turistickaorganizacijaljubovija.rs/
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Према службеним статистикама , на територији општине постоји укупно 26 категоризованих 

туристичких смештајних објеката (хотел, објекти домаће радиности и сеоска туристичка 

домаћинства) са 277 лежаја што чини око 20% укупних смештајних капацитета у Мачванском 

округу. С друге стране, према неслужбеним проценама, укупно је активно око 25 различитих 

смештајних туристичких објеката са око 500 лежаја. Неслужбени подаци за остале општине у 

Округу нису доступни, па није могуће проценити реалније учешће смештајних капацитета 

Љубовије на окружном нивоу.   

У сектору угоститељства, регистровано је свега око 10 објеката, који у главном нуде јела 

националне и интернационалне, без профилисаности менија кроз локална, аутентична јела и 

намирнице.   

Број дневних долазака је виши, посебно кад су у питању кључне атракције и локалне 

манифестације. Носилац културних делатности у Љубовији је Библиотека „Милован Глишић“ као 

организатор разноврсних активности и догађаја (Аматерско позориште, биоскоп, Духовне 

свечаности и др.).  

 

 

 

 

2. АНАЛИЗА ПОСТОЈЕЋЕГ РАЗВОЈА ТУРИЗМА  

2.1. КЉУЧНИ ПОКАЗАТЕЉИ ТУРИСТИЧКОГ ПРОМЕТА  

ДОЛАСЦИ И НОЋЕЊА ТУРИСТА  

Према службеним статистичким подацима, у 2017. години остварено је 2.391 долазака (4.63% од 

укупно остварених долазака у Мачванском округу) и 3.743 ноћења туриста (1.76% од укупно 

остварених ноћења у Мачванском округу). У односу на претходне године, видљив је континуиран 

и значајан раст овог показатеља (2014: 1.026 долазака и 2.233 ноћења). Од укупних ноћења у 2017. 

години, отприлике 16% су остварили страни, а 84% домаћи туристи. Код долазака је ситуација 

благо другачија (страни 14%, домаћи 86%). У односу на 2014. годину, од кад почиње да се води 

службена статистика5, евидентан је тренд раста како у оствареним доласцима, тако и у ноћењима, 

односно на нивоу 3 године број долазака се увећао за 133%, а број ноћења за 68%. Према износу 

наплаћене боравишне таксе у 2018. години, видљиво је да се број ноћења у односу на претходну 

годину увећао за преко 80% (6.890). Учешће Љубовије у оствареном броју долазака и ноћења на 

нивоу Мачванског округа је релативно ниско (4.62% од укупних долазака, а 1.76% од укупних 

ноћења). Уколико се узме у обзир број категоризованих лежаја у 2017. години, стопа заузетости је 

 
5Републички завод за статистику: Општине и региони у Србији 
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изузетно ниска (2,74), док је слична или мања у случају да се у обзир узимају неслужбене процене, 

што свакако упућује на високу сезоналност, односно, задовољавајућу попуњеност смештајних 

капацитета превасходно током летњих месеци (јун-август). Према службеној статистици, у 2018. 

години просечна дужина боравка била је 1,9 дана за домаће и 1,5 дана за стране туристе. У 2018. 

години, кроз наплаћене боравишне таксе евидентирано је укупно 6.890 ноћења, док је по процени 

Туристичке организације ноћења било готово двоструко више (13.283). 

Табела 3Доласци и ноћења туриста 2014-2018 

 Доласци Ноћења 

Укупно Домаћи  Страни Укупно Домаћи  Страни 

2014 

(Званично) 

1,026 

 

830 196 

 

2,233 

 

1,954 279 

 

2015 

(Званично) 

2,743 

 

2,318 425 

 

4,541 

 

3,972 569 

 

2016 

(Званично) 

1,630 1,339 291 2,767 2,310 457 

2017 
(Званично) 

2,391 

 

2,062 329 

 

3,743 

 

3,158 585 

 

2018  

(Званично) 

2,721 2,049 672 4,875 3,867 1,008 

2018 
(Општина) 

/ / / 6,890 / / 

2018 
(Процена ТО) 

/ / / 13,283 / / 

Извор: РЗС: Општине и региони у Србији 2015-2018, Буџет Општине Љубовија, процене ТО Љубовија 

Кључни налачзи: 

→ Континуирано све већи број туриста посећује Љубовију из различитих мотива, али су 
домаћи посетиоци и надаље у већини. 

→ Просечна попуњеност смештајних капацитета је ниска и сведочи о интезивној 
сезоналности.   

→ Непотпуна категоризација свих смештајних објеката у Љубовији отежава праћење 
туристичких кретања, а такође узрокује и губитак у изворним приходима локалне 
самоуправе кроз ненаплаћену боравишну таксу.   

 

АНАЛИЗА КЉУЧНИХ ТУРИСТИЧКИХ ТРЖИШТА  

Од укупног броја туриста, око 84% чине домаћи који долазе углавном из већих урбаних центара 

(Београд, Нови Сад, Крагујевац, Крушевац, Ниш…), док око 16% туриста чине странци и то највећим 

делом из земаља из окружења (Босна и Херцеговина, Словенија, Црна Гора, Хрватска, 
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Македонија), других земаља ЕУ (Мађарска, Италија, Немачка, Холандија, Аустрија, Белгија), и 

мањим делом из Русије и Сједињених Америчких Држава. Просечна дужина боравка је 1,65 дана 

(1,8 дана за стране и 1,5 дана за домаће туристе), што је значајно ниже од просека на нивоу 

Мачванског округа (4 дана) и Србије (2,65 дана). 

Од туриста који ноће, најзначајније циљне групе према процени ТО и резултатима спроведене 

Анкете јесу: индивидуални гости, млади, старије генерације, организоване групе и породице с 

децом, а преглед постојећих циљних група по туристичким производима дат је у наредној табели. 

Кад је у питању ванпансионска потрошња, односно, све оно што гост потроши поред плаћеног 

смештаја и исхране (нпр. додатна храна, гориво, најам опреме за рекреативне активности...), на 

основу информација добијених од пружалаца услуга и локалне Туристичке организације, домаћи 

гост у просеку дневно потроши 10-15, а страни 15-20 еура. 

Табела 4Постојеће циљне групе по туристичким производима 

Производ Манифестације/Догађаји Специјални 
интереси 

Културно наслеђе Рурални 
туризам 

Сегменти Спортско-рекреативне 
Гастрономске 
Културне 
Етно  
Верске 
Забавне 

Рафтинг 
Планинарење 
Спортско пењање 
Пешачење 
Бициклизам 
Параглајдинг 
КањонингLov i 
риболов 

Манастири/ верски 
туризам 
Културно-историјско 
наслеђе 
Гатро-туризам (Slow 
food 
Гастро-радионице) 

Сеоска 
домаћинства 
Етно & занати 

Циљна група 

Породице с 
децом 

    

Активни 
одрасли 

    

Активни 
сениори 

    

Групе 
пријатеља 

    

Групне посете     

Млади (18-
30) 

    

Ходочасници     

Преовладавајућа структура  

Домаћи     

Страни     

Извор: ТО Љубовија, Радна група  
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Кључни налази: 

→ Просечна дужина боравка посетилаца је кратка: 1.65 дана 

→ Понуда није профилисана циљним тржиштима/групама и неопходно је спровести 
детаљније истраживање и анализу перспективних домаћих и страних тржишта 

→ Најважнија домаћа тржишта: велики урбани центри (Београд, Нови Сад, Крагујевац, 
Крушевац, Ниш…) 

→ Најважнија страна тржишта: земље из окружења, Немачка, Мађарска, Италија, Холандија, 
Аустрија, Русија, САД... 

 

ПОСЕТИОЦИ АТРАКЦИЈА  

Кад су у питању кључне атракције, процењује се да их на годишњем нивоу посети око 180.000 

туриста из земље и иностранства. Најпосећенија атракција свакако је Манастир Св. Николаја/Соко 

град. 

Табела 5Процењена посећеност књучних атракција у 2018. години 

Атракција Процењени број посетилаца  

Планина Бобија Није доступно 

Кањон реке Трешњице Није доступно 

Манастир Св. Николаја, Соко-град 100.000 

Мачков камен 2.000 

Манастир Св. Тројице 40-50.000 

Етно-село Врхпоље 3-5.000 

Извор: ТО Љубовија 

 

Кључни налази: 

→ Неопходно је радити на формирању сталних тимова водича који могу обезбедити 
посетиоцима организоване обиласке кључних атракција, односно развити понуду 
полудневних и једнодневних излета за различите циљне групе.   

 

2.2. ОРГАНИЗАЦИЈЕ ТУРИСТИЧКОГ СЕКТОРА НА НИВОУ ОПШТИНЕ  

Развојем туризма у Љубовији у складу са њиховим надлежностима и дефинисаним активностима, 

управљају локална самоуправа и туристичка организација као јавна установа чији је општина 

оснивач. Учешће приватног и цивилног сектора заступљено је у одређеној мери у процесима 

планирања, али у мањем обиму у процесима доношења одлука. Представници приватног сектора 

углавном наступају индивидуално, док цивилном сектору недостаје капацитета за веће 

ангажовање.  
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Табела 6Кључни актери у туризму 

Сектор Локални ниво Регионални ниво Национални ниво 
ЈА

В
Н

И
 

Локална самоуправа Регионална развојна 
агенција Подриња, 
Подгорине и Рађевине  

Министарство 
трговине, туризма и 
телекомуникација 

Локална туристичка организација  Мачвански управни 
округ 

Туристичка 
организација Србије 

Biblioteka „Milovan Glišić“ Регионална привредна 
комора Колубарског и 
Мачванског округа  

Министарство културе 
и информисања 

Средња школа „Вук Караџић“ Завод за заштиту 
споменика културе 
Ваљево 

Завод за заштиту 
природе Србије 

Спортски савез општине Љубовија  Локалне самоуправе и 
туристичке 
организације микро-
регије Подриње  

Републички завод за 
заштиту споменика 
културе 

ЈКП Стандард  Министарство заштите 
животне средине  

Јавно предузеће за путеве  Медији 

П
Р

И
В

А
ТН

И
 Хотел Дринска Ласта Медији Туристичке агенције и 

тур-оператери  

Етно-село Врхпоље, Дринска 
милина, Тадића вајати, Дринско 
свитање, Дринска идила, Зеленика, 
Витезов мир, Савић... 

 Медији 

Ц
И

В
И

Л
Н

И
 

Азбуковачко намесништво Епархија Шабачка  

КУД Азбуковица, Удружење жена 
Вила, Удружење потомака ратника 
1912-1920, Ловачка и риболовачка 
удружења, Еколошко удружење 
Наша Љубовија, Удружење Крива 
Дрина,Рафтинг клуб, ПК Торничка 
Бобија... 

 Национална 
асоцијација за 
органску производњу 
Serbia Organica 

Извор: Радна група 

У оквиру Општинске управе Љубовија као стално радно тело делује Одбор за развој 
пољопривреде и туризма општине Љубовија, док се пројектима развоја туризма бави углавном 
Канцеларија за локални економски развој (ЛЕР). Запослени у општинској управи учествују у 
управљању развојем туризма и као чланови управног и наџорног одбора туристичке организације.  
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Остала предузећа и установе локалног јавног сектора такође имају специфичне улоге у сектору 
туризма у оквиру својих надлежности и одговарајућих делатности, тако нпр. Библиотека 
организује или учествује у реализацији различитих културних активности и манифестација, као и 
Спортски савез у активној сарадњи са локалним удружењима, док јавна комунална предузећа 
обезбеђују развој и одржавање јавне и туриситчке инфраструктуре, Средња школа едукује 
кадрове у подручју рада Трговина, туризам и угоститељство, итд.   

Локална туристичка организација тренутно запошљава 2 особе, а њен рад се финансира из 
општинског буџета. Туристичка организација је основана 25.06.2007. године, са циљем 
валоризације, очувања и заштите туристичких вредности и унапређења туризма на територији 
општине Љубовија.  На територији општине као ни у широј околини, не постоје рецептивне 
туристичке агенције, па њихову улогу деломично преузима локална туристичка организација.     

Задаци туристичке организације су:  

1. Обогаћивање и подизање нивоа квалитета туристичких садржаја, 

2. Организовање туристичке информативно-промотивне делатности, 

3. Организовање манифестација, 

4. Унапређење и промоција, 

5. Унапређивање туризма у општини, 

6. Учешће у разради и спровођењу туристичке политике, 

7. Унапређење услова за прихват и боравак гостију.  

Постојеће активности туристичке организације би могли поделити у 3 групе: 

 

Редовите делатности Повремене делатности Делатности које не 
постоје  

→ Представљање локалних 
туристичких ресурса на сајмовима 
у земљи (Београд, повремено 
Нови Сад, ретко у иностранству) 

→ Припрема различитих штампаних 
информативних и промотивних 
материјала (брошуре, мапе, 
лифлети...)  

→ Одржавање службених интернет 
страна и налога на друштвеним 
мрежама 

→ Организација различитих 
локалних манифестација 

→ Информисање приватних актера о 
прописима у области 
категоризације угоститељских 
објеката за смештај 

→ Развој туристичких 
производа 

→ Повезивање са другим 
општинама 

→ Управљање 
туристичким 
пројектима 

→ Учешће у изради 
локалних политика 
везаних за област 
туризма  

→ Промоција и ПР 

→ Истраживање потреба 
туриста (анкете, 
анализе..) 

→ Тренинзи – изградња 
капацитета 
пружиалаца услуга у 
туризму 

→ Властити 
резервацијски систем  

→ Управљање 
туристичком 
инфраструктуром 
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Кључни налази: 

→ На локалном нивоу неопходно је унапредити координацију и сарадњу између актера у 
јавном сектору, као и подстаћи веће укључивање приватног и цивилног сектора у 
доношење одлука о активностима урпављања, развоја и промоције туризма.  

→ Препорука је да се угоститељи (физичка лица пружаоци услуга смештаја) удруже 
(удружење, кластер или сл.), како би на основу дефинисаних заједничких приоритета 
преузели активнију улогу у управљању развојем и промоцији туризма, а такође 
искористили могућност да искористе различита расположива донаторска средства за 
реализацију различитих пројеката и програма. 

→ Регионална сарадња у оквиру микро-региона Подриње се препоручује као шанса за 
компензовање различитих ограничења и недостатака, али и успешније позиционирање на 
циљним туристичким тржиштима.     

 

2.3. АНАЛИЗА ПОСТОЈЕЋИХ ТУРИСТИЧКИХ ПРОИЗВОДА  

На основу анализе ресурсне основе, претходно формулисаних развојних и планских докумената и 

дискусије са заинтересованим странама, мапирани су туристички производи који се већ нуде 

посетиоцима Љубовије и њихови елементи (атракције, смештајни капацитети, гастрономија, 

туристичка инфраструктура, доступност туристичких водича, програма и информација, итд). Код 

процене појединачног туристичког производа узете су у обзир и идентификоване постојеће и 

потенцијалне циљне групе, као и резултати анкете спроведене међу посетиоцима, према којима 

су активни одмор и посета природним атракцијама, верским објектима и посета манифестацијама 

најчешће активности којима се баве током свог боравка у Љубовији6. 

Манифестације представљају најразвијенији туристички производ. Од око 20 манифестација које 

се током године одржавају у Љубовији и које привуку око 50.000 посетилаца, најзначајније су 

Дринска регата која се организује од 2001. године и привлачи око 20.000 учесника, и 

Међународни Дрински Гастро фестивал који се организује од 2008. године и окупи око 400 

учесника из земље и иностранства и 3.000 посетилаца. У реализацију манифестација су поред 

Туристичке организације, активно укључени и представници организација цивилног сектора: 

Културно-уметничка друштва (КУД-ови), удружења жена, спортско-рекреативна удружења и др. 

Манифестације су најразвијенији и најзаступљенији туристички производ, али је неопходно даље 

развијати пратеће програме како би се продужио боравак посетилаца на дестинацији и развијати 

тематске манифестације повезане са одговарајућим туристичким производима. 

Табела 7Манифестације 

Назив манифестације Датум одржавања Место одржавања 

Новогодишња регата 01 јануар Лучице (Врхпоље) – Етно-село 
Врхпоље - Љубовија 

Пливање за Богојављенски крст  19. јануар Река Дрина, Етно-село 

 
6Детаљнији резултати спроведене Анкете налазе се у Поглављу 4. Резултати испитивања ставова посетиоца 
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Врхпоље 

Усркшња олимпијада Април Доња Оровица 

Ускршњи базар Април Љубовија 

Првомајски уранак – Гулашијада 01. мај Етно-село Врхпоље 

Гастро фестивал 2. субота маја Војводе Мишића (главна 
улица), Љубовија 

Сеоска олимпијада 28. јун Лоњин 

Дринска регата 2. субота јула Рогачица – Горња Трешњица – 
Етно-село Врхпоље - Љубовија 

Моба 19. јул – 19. август Манастир Св. Николај, Соко 
град  

Игре на води „Заволи Дрину“ 4. субота јула Река Дрина, Етно-село 
Врхпоље 

Међународна Дринска регата за особе 
са инвалидитетом  

4. викенд јула Река Дрина, Етно-село 
Врхпоље – Рајска плажа 
Братунац 

Скобаљијада Август Крупињски мост, Црнча - 
Врхпоље 

Јагњијада Авгутс  Доња Љубовиђа 

Регата под звездама 3. субота августа Горња Трешњица – Етно-село 
Врхпоље - Љубовија 

Бициклијада 2. субота септембра ОШ „Петар Враголић“ 
Љубовија 

Обележавање годишњице битке на 
Мачковом камену  

Претпоследња 
субота септембра 

Мачков камен 

Duhovne svečanosti Azbukovice Септембар Љубовија 

Đački planinski maraton  Октобар СС ОпштинеЉубовија 

Bobija Ultra Trail Октобар Планина Бобија 

Хајдучки скуп на Дрини Октобар Врхпоље 

Азбуковачки базар 8. новембар Љубовија 

Извор: ТО Љубовија 

 

Слика12Дринска регата    Слиак 13Дрински Гастро-фестивал 
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Извор: http://www.turistickaorganizacijaljubovija.rsИзвор: http://www.turistickaorganizacijaljubovija.rs 

За сваки појединачни елемент производа направљена је процена квалитета на скали од 1 

(незадовољавајуће) до 5 (одлично). Укупна зрелост сваког туристичког производа је на крају 

оцењена: и) Неразвијен, ии) У развоју, иии) Развијен и ив) Зрео. Резултати овог мапирања и 

процене квалитета, послужиће као основа за успостављање портфолија туристичких производа 

Љубовије и дефинисање адекватних мера за њихово унапређење. Идентификован је одређени 

број производа који имају висок потенцијал за развој, међутим захтевају систематски напор свих 

заинтересованих стана да би се досегао одређен ниво развијености, попут еко-туризма, 

транзитног туризма и кружних тура (мото-бике туре и сл.), као и евентуално других производа 

специјалних интереса (едукативни и спортски туризам).  

 

 

 

 

 

 

Слика 14Елементи интегрисаног туристичког производа 

 
Извор: РРА РРП 

http://www.turistickaorganizacijaljubovija.rs/
http://www.turistickaorganizacijaljubovija.rs/
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Табела 8Квалитет појединачних елемената и оцена укупне развијености мапираних интегрисаних туристичких производа 

Елемент/Производ Манифестације O.  Специјални 
интереси 

O. Културно наслеђе/ 
Тематске руте 

O. Рурални туризам O. 

Сегменти  Спортско-рекреативне 
Гастрономске 
Културне 
Етно  
Верске 
Забавне 

4 Сплаварење 
Планинарење 
Спортско пењање 
Пешачење 
Брдски бициклизам 
Параглајдинг 
Кањонинг 
Лов и риболов 

4 Манастири/ верски 
туризам 
Културно-историјско 
наслеђе 
Slow food 
Гастро-радионице 

4 Сеоска домаћинства 
Етно & занати 

4 

Атракције Природне атракције: 
Дрина, Бобија 
Културно-историјске 
атракције: Манастир Св. 
Николај, Соко град,  
Мачков камен 
Етно атракције: етно-
село 

5 Природне атракције: 
Дрина, Бобија 
Културно-историјске 
атракције: 12 цркви 
и 6 манастира 
Мачков камен, 
Римски мост, Мали и 
Велики град, 
археолошка 
налазишта 
Етно атракције: етно-
село 

5 Културно-историјске 
атракције: 12 цркви и 6 
манастира 
Мачков камен, Римски 
мост, Мали и Велики 
град, археолошка 
налазишта 
Етно атракције: етно-
село 

4 Етно-село Врхпоље 4 

Активности Спортско-рекреативне 
Гастрономске 
Културне 
Етно  
Верске 
Забавне 

4 Рафтинг-сплаварење 
Бициклизам (брдски, 
рекреативни) 
Пешачење 
Планинарење  
Спортско пењање 
Параглајдинг 
Кањонинг  
Треккинг 
Оријентиринг 
Роњење 
Лов и риболов 

4 Манастирске туре 
Обиласци културни-
историјских и 
археолошких локалитета 
Посете манифестацијама  
Бојан Грујиц, ак. вајар - 
радионица 

3 Спортско-
рекреативне 
активности у 
природи 
(сплаварење, 
шетња...), 
одмарање  
фолклор – Игре из 
Азбуковице, 
Рукотворине 
(хеклерај), народна 
предања, обичаји и 
легенде 

3 



Програм развоја туризма општине Љубовија 2021-2025  27 

Туристичка 
инфраструктура 

Центар Љубовије 
Биоскоп/позориште 
Манастир Св. Николај, 
Соко град 
Етно-село Врхпоље 
Сеоска насеља 
Бобија 
Дрина 

3 Обележене 
планинарско-
пешачке 
(бициклистичке) 
стазе 
Природна пењачка 
стена Соко град 
Дрина 
Видиковац на Бобији 
Планинарски дом  
Риболовачка 
подручја 
Риболовачки ревири 
на 15 локација 
Ловиште Буковица 
(35.624ха) 

4 Цркве и манастири 
Библиотека „Милован 
Глишић“ 
Центар Љубовије 
Биоскоп/позориште 
Центар Љубовије 

3 Спортско 
рекреативне стазе и 
локације у 
руралним 
срединама 
Етно-село 

4 

Повезане 
манифестације – 
специјализоване за 
производ  

Регате 
Бобија Ултра траил 
Бициклијада 
Ђачки планински 
маратон 
Гастро-фестивал 
Скобаљијада 
Гулашијада 
Духовне свечаности 
Азбуковице 
Моба 
Сеоска олимпијада 
Ускршњи базар 
Обележавање 
годишњице битке на 
Мачковом камену 

5 Регате 
Бобија Ултра траил 
Бициклијада 
Ђачки планински 
маратон 
Скобаљијада 

5 Духовне свечаности 
Азбуковице 
Моба 
Обележавање 
годишњице битке на 
Мачковом камену 
Гастро-фестивал 
Скобаљијада 
Гулашијада 

3 Моба 
Сеоска олимпијада 
Ускршњи базар 

3 

Смештај 
Хотел 
Сеоска туристичка 
домаћинства 
Домаћа радиност 
Конак Манастира Св. 
Николај 

4 Сеоска туристичка 
домаћинства 
Домаћа радиност 
Планинске куће 
Простор за 
камповање 

4 Хотел 
Сеоска туристичка 
домаћинства 
Домаћа радиност 
Конак Манастира Св. 
Николај  

4 Сеоска туристичка 
домаћинства 
Етно-села 
Вајати 
Домаћа радиност 

4 



Програм развоја туризма општине Љубовија 2021-2025  28 

Хотел 
Сеоска туристичка 
домаћинства 
Домаћа радиност 

Храна и пиће –
специјализација за 
производ 

Традиционални 
прехрамбени производи 
и јела 
Улична храна 
Угоститељски објекти 
Сеоска домаћинства... 

4 Традиционални 
прехрамбени 
производи 
Специјална понуда 
здраве хране и пића 
Специјализовани 
менији 
Сеоска домаћинства 
Изворска вода 

3 Традиционални 
прехрамбени производи 
и јела 
Конак, Хотел 
Угоститељски објекти, 
Сеоска домаћинства... 
Посни и мрсни мени 
Традиционални 
прехрамбени 
производи: речна риба, 
дивљач,  јагњетина 
Традиционална јела и 
локални специјалитети 

3 Традиционални 
прехрамбени 
производи и јела 
Угоститељски 
објекти 
Етно-село 
Сеоска 
домаћинства... 

4 

Визиторске услуге Промоција ТО 
(Интернет, друштвене 
мреже, сајмови, медији, 
штампани материјал), 
ТОС 

4 Промоција ТО 
(Интернет, 
друштвене мреже, 
сајмови) и 
специјализоване  
агенције 
Водичи за 
специфичне 
активности 
(планинарење, 
скипери) 
Мапа планинарских 
стаза 
Инфо-табле, 
планинарске 
маркације 

4 Промоција ТО 
(Интернет, друштвене 
мреже, сајмови, 
штампани материјали)  

4 Промоција ТО 
(Интернет, 
друштвене мреже, 
сајмови, штампани 
материјали) 
Специјализовани 
портали (нпр. 
www.selo.rs) 

4 

Симбол 
Дрина 5 Дрина, Бобија, 

Белоглави суп, 
Младица 

5 Манастир Св. Николај  
Риба, печење... 

5 Г-дин 
Кривоторбић… 

5 

Оцена развијености Развијен  (4.2) Развијен(4.2) У развоју (3.6) У развоју (3.8) 
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2.4.  АНАЛИЗА ПОНУДЕ ТУРИСТИЧКО -УГОСТИТЕЉСКИХ КАПАЦИТЕТА  

СМЕШТАЈНИ КАПАЦИТЕТИ  

Током претходних година, евидентан је тренд пораста категорисаних смештајних објеката домаће 

радиности и сеоских туристичких домаћинстава, од којих се сваке године категоризује до 5. Према 

званичним подацима, смештајни капацитети општине Љубовија у 2020. години обухватају укупно 

26 смештајних објеката са 277 лежаја, категоризованих од 1 до 4*: 

Табела 9Структура смештајних капацитета 

 Назив Локација Категорија Број 
индивидуалних 
лежајева 

Хотел Дринска ласта Љубовија ** 36 

Сеоска 
туристичка 
домаћинства 

Дринска милина Дрлаче *** 14 

Тадића вајати Дрлаче *** 15 

СТД “Савић Дрина” Поднемић *** 14 

Домаћа радиност 

Куће 

Вила Зеленика Врхпоље *** 14 

Одмор на Дрини Врхпоље *** 5 

Дринска Трешњица 
Горња 
Трешњица 

*** 7 

Дринска оаза Дрлаче *** 5 

Дрински близанци Врхпоље **** 7 

Носталгија Врхпоље *** 5 

Кључни налази: 

→ Постојећи туристички производи – тематске руте, културно наслеђе, рурални туризам и 
манифестације, туризам специјалних интереса, нису довољно развијени до нивоа 
интегрисаног туристичког производа.  

→ Само Дринска регата и Гастро фестивал као врхунске манифестације су промовисане на 
националном нивоу од стране ТОС-а и специјализованих удружења/агенција.  

→ Одређени висококвалитетни елементи постоје (нпр. изузетне природне локације), али 
недостају одговарајући програми, приче, вођење, храна, логистика. У том смислу, постоји 
простор за старт-уп и предузетништво.  

→ Појединачни елементи и понуде нису повезане у заједнички интегрисани производ и 
одговарајуће пакете. Већина постојећих туристичких производа циља организоване групе 
(пензионери...) или индивидуалне посетиоце (групе младих, породице...) 
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ЛЛ Лоњин *** 4 

Кућа Степановић Лоњин *** 6 

Витезов мир Врхпоље *** 14 

Дринска идила Врхпоље *** 16 

Зеленика Врхпоље *** 6 

Wooden house Drina  Дрлаче **** 4 

Апартмани 

Апартмани Капетан Лука Врхпоље  *** 6 

Апартман Драган Савић Врхпоље *** 4 

Апартман Срђан 
Живковић 

Врхпоље 
*** 6 

Апартмани Лане Врхпоље **** 16 

Собе 

Собе Ана Новаковић Врхпоље ** 18 

Собе Драган Савић Врхпоље *** 16 

Собе Срђан Живковић Врхпоље *** 16 

Собе Драгољуб Пановић  Љубовија *** 4 

Собе Јовица Јеринић Љубовија **** 10 

Собе Радомир Јанковић Љубовија * 9 

укупно 277 

Извор: МТТТ: Категорисани смештајни објекти 1. квартал 2021, Туристичка организација општине 

Љубовија 

Тренутно су у процесу категоризације 4 објеката домаће радиности и сеоских туристичких 

домаћинстава са укупно 30-ак лежаја. Према проценама Туристичке организације, на територији 

општине активно је још око 10 некатегоризованих објеката са око додатних цца. 60 лежаја, на 

основу чега је могуће проценити укупне реалне смештајне капацитете на око 35 објеката са преко 

450 лежаја. Међу објектима који нису у систему категоризованих објеката, значајно је поменути 

Дом Николаја Велимировића, односно конак Манастира Св. Николај на Соко граду који располаже 

са 200 лежаја структурисаних у собе и апартмане (изграђено 2014/15. године). Такођер, значајно је 

поменути и Етно село Врхпоље са 40 индивидуалних лежаја и новоизграђени Етно-комплекс Бок 

са 60 индивидуалних лежајева.   

Последњих година видљив је раст инвестиција приватног сектора у смештајне објекте, који су или 

у изградњи или послују у сивој зони. Такође, некадашњи Мотел „Летњиковац“ на Дрини изграђен 

80-их година прошлог века, са 40 соба и цца. 100 лежаја, до 2008. године је радио у јавној својини, 

након чега је приватизован, али је препуштен пропадању и чека активацију неке врсте. Власници 

приватних смештајних објеката кућне радиности и сеоских туристичких домаћинстава у оквиру 

својих услуга често нуде изнајмљивање чамаца и бицикла, као и организацију спустова, посета 

локалним атракцијама и сличних активности. 
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Кључни налази: 

→ Неопходно је унапређење квалитета и проширење услуга смештајних објеката, нарочито 
сеоских туристичких  домаћинстава и објеката домаће радиности  

→ Неопходна је категоризација постојећих објеката  

→ Постоји простор за одређене нове типове смештајних објеката, попут малихпородичних 
хотела, бутик-хотела/руралних вила, кампова, иновативних смештајних објеката и сл.  

→ Неопходно је активирати постојеће туристичке ресурсе у јавном и приватном власништву 
(Мотел...) 

→ Попуњеност смештајних капацитета је на годишњем нивоу у просеку врло ниска, а највећа 
попуњеност је током сезоне пролеће-лето 

 

Слика15Хотел Дринска ласта, Љубовија  Слика16Етно-село Врхпоље, Врхпоље 

Извор: https://drinskalasta.rs    Извор: https://selo.rs

 

Слика17Тадића вајати, Дрлаче    Слика18Вила Зеленика, Врхпоље 

Извор: https://drinskaregata.rs    извор: https://drinskaregata.rs  

 

 

https://drinskalasta.rs/
https://selo.rs/
https://selo.rs/
https://drinskaregata.rs/
https://drinskaregata.rs/
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УГОСТИТЕЉСКИ ОБЈЕКТИ ЗА ИСХРАНУ, ПИЋЕ И НАПИТКЕ  

Гастрономска понуда општине се заснива на традиционалним јелима припремљеним од 

квалитетних локалних производа. Носећа јела су свакако роштиљ, јагњеће печење и речна риба, 

дивљач, различити слаткиши од воћа и др. Специјалитети аутентични за Љубовију су недовољно 

истакнути и углавном ограничено доступни посетиоцима. Гастрономско наслеђе је неопходно 

додатно истражити и развити у контексту савремене туристичке гастро-понуде и аутентичних 

специјалитета. Тренутно је на територији општине активно око 10 угоститељских објеката и то: 

ресторана и самосталних угоститељских радњи, који нуде јела националне и интернационална 

кухиње. Свега пар објеката је профилисано као етно-ресторани, углавном у руралним срединама 

и/или у оквиру сеоских туристичких домаћинстава. 

 

Слика19Рибљи специјалитети   Слика 20традиционална јела 

Извор: https://selo.rs    Извор: http://www.turistickaorganizacijaljubovija.rs 

Кључни налази: 

→ Гастрономска понуда нема довољнодефинисан локални идентитет, па је неопходно 
валоризирати гастрономско наслеђе општине и унапредити квалитет и аутентичност 
понуде. Производња здраве и органске хране представља велику шансу за дефинисање 
локалне гастрономије. Недостатак угоститељских објеката може се тренутно надоместити 
у оквиру постојећих сеоских туристичких домаћинстава и свакако новим објектима.  

→ За организацију водичких тура на територији општине, неопходно је национално 
лиценцирање мин. 1-2 стручних туристичких водича, као и лиценцирање додатних 
специјализованих водича и пратилаца (планинарски, скипери, за роњење и др.) 

 

2.5. АНАЛИЗА ЉУДСКИХ РЕСУРСА У ОБЛАСТИ ТУРИЗМА И УГОСТИТЕЉСТВА  

Сектор туризма располаже ограниченим људским ресурсима, који релативно одговарају 

тренутним потребама сектора. Средња школа “Вук Караџић” поред гимназијског и економског 

смера, у тренутном циклусу реализује и угоститељски смер – кувар, иако има могућност за 

организацију и смера конобар и туристички техничар. Млади едуковани кадар делом има 

https://selo.rs/
http://www.turistickaorganizacijaljubovija.rs/
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пребивалиште у Љубовији, док је преко 50% ученика из околних општина. Углавном, мали број 

њих након завршене школе остаје или се враћа у Љубовију, што дугорочно може представља 

значајан ризик за успешност сектора.  

Кад су у питању физичка лица пружаоци услуга смештаја и угоститељи, упркос значајним 

иновацијама и посвећености већине, недостају им вештине и знања у области маркетинга и 

развоја услуге/понуде, како би додатно унапредили ниво квалитета својих услуга, односно 

остварили боље пословне резултате.  

На територији општине не постоје лиценцирани туристички водичи, неопходни за организовано 

разгледање атракција општине. У оквиру локалних удружења, постоје планинарски водичи који 

могу да обезбеде пратњу и вођене туре по планинским пределима, као и професионални скипери 

неопходни за организацију спустова и рафтинга.  

Промене које ова Стратегија предлаже зависе од великог броја фактора, а један од кључних су 

људски ресурси – њихова расположивост, компетенције и мотивисаност. Овај документ ће 

директно реализовати постојећи кадрови у Туристичкој организацији и Општинској управи 

Љубовија, као и сви кључни актери на локалном нивоу из приватног и цивилног сектора. Ипак, 

предложене активности и туристички трендови захтевају континуирано унапређење капацитета 

свих релевантних актера већ сад, а такође назначују потребу за будућим предузетницима и 

запосленима у сектору туриситчко-угоститељских услуга, али и дигиталног маркетинга, 

туристичком вођењу, превозу и другим неопходним услугама. У овом смислу, неопходна је блиска 

сарадња са Средњом школом, која већ сад школује кадрове у области угоститељства и економије, 

како би се осмислили и реализовали индивидуализовани програми који ће одговорити на потребе 

локалне туристичке привреде.  

Дефинисане Мере и активности/пројекти у оквиру појединих Приоритетних области већ 

назначавају потребе за стицањем одређених знања и вештина, а у целини су неопходни у 

следећим областима: 

Тип организације/ 
профил 

Области компетенција 

Туристичка 
организација 

Трендови у туризму, Инвестиције у туризму, Истраживање и 
планирање, Управљање дестинацијом, Маркетинг дестинације, Бренд 
менаџмент, Дигитални маркетинг & продаја, Комуникацијске вештине, 
Страни језици, Менаџмент догађаја 

Општинска управа Инспекцијски наџор у туризму, Инвестиције у туризму, Истраживање и 
планирање, Зелене праксе 

Туристички и 
специјални водичи 

Лиценце, Комуникационе вештине, Страни језици, Познавање 
дестинације, Специјалне вештине 

Кувари Нови трендови, Традиционална гастрономија и локалне намирнице, 
Припрема дијететских јела и специјалних менија 

Конобари Комуникацијске и језичке вештине, Познавање локалне хране и пића, 
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Трендови у гастрономији, Познавање дестинације 

Рецепционери Комуникацијске и језичке вештине, Познавање дестинације 

Сеоска туристичка 
домаћинства и 
угоститељски објекти у 
домаћој радиности  

Комуникацијске и језичке вештине, Познавање локалне хране и вина, 
Локална традиција редизајнирана за нове кориснике, Трендови у 
туризму и гастрономији, Уређење и стандарди објекта, Познавање 
дестинације, Зелене праксе 

Менаџери/власници/ 
предузетници 

Трендови у туризму, Управљање објектом, Инвестиције у туризму, 
Комуникацијске и језичке вештине, Познавање дестинације, Зелене 
праксе 

 

Кључни налази: 

→ Неопходно је усавршавање постојећих људских ресурса у различитим областима (развој 
услуге/понуде, маркетинг и др.)  

→ За организацију водичких тура на територији општине, неопходно је национално 
лиценцирање мин. 1-2 стручних туристичких водича, као и лиценцирање додатних 
специјализованих водича и пратилаца (планинарски, скипери, за роњење и др.) 

 

2.6. АКТИВНОСТИ НА РАЗВОЈУ ТУРИСТИЧКИХ ПРОИЗВОДА  

Досадашње активности на развоју туристичких производа углавном су биле фокусиране на 

унапређење туристичког производа Манифестације и развој инсфраструктуре, док се развоју 

производа није приступало плански и организовано. 

Кључни пројекти који су у последњих 5 година реализовани са циљем унапређења туризма на 

територији општине укључују: 

- Упознајте благо Подриња – едукација локалне туристичке привреде за промотивне 

активности и заједнички наступ (2017, Министарство трговине, туризма и 

телекомуникација, РРА Подриња, Подгорине и Рађевине у партнерству са 6 локалних 

самоуправа) 

- Реконструкција зграде библиотеке „Милован Глишић“ (2018-2019, Министарство 

државне управе и локалне самоуправе, Општина Љубовија) 

- Пут до Етно-села Врхпоље (Путеви Србије) 

- Пут до Етно-села Бок (2018, Општина Љубовија) 

- Водоснабдевање (сукцесивно реализовани пројекти до 2017, Општина Љубовија и 

Дирекција за воде) 

- Изградња трим стазе (2015, ЈКП Стандард и Министарство трговине, туризма и 

телекомуникација)  

- Израда свеобухватне туристичке сигнализације до 15 атракција/локација (2019, 

Министарство трговине, туризма и телекомуникација)  

- План детаљне регулације Туристичко-рекреативног комплекса „Мотел“ (усвојен 2020.) 
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- Увођење ГИС-а у 4 локалне самоуправе суб-региона Подриње, укључујући израду 

међуопштинске апликације за туризам (2019-2020, ЕУПРО) 

- Реконструкција спортског комплекса Дрина (2018-2020, ЕУПРО) 

- Мултифункционални простор на локацији старе школе у центру – спортски терени, 

дечије игралиште, амфитеатар (2019-2020, Општина Љубовија и Канцеларија за јавна 

улагања)  

- Пут Селанац - Мачков камен у дужини од 7.5 км (2019, Путеви Србије) 

- Најзначајнији пројекти и инвестиције у сектору туризма који се тренутно 

имплементирају или су у фази припреме за имплементацију у наредном периоду 

укључују следеће: 

- Стављање у промет моста Љубовија-Братунац (2015 - , Република Србија, Босна и 

Херцеговина) 

- Изградња отвореног базена у оквиру спортског комплекса Дрина (2019 - , 

Министарство трговине, туризма и телекомуникација) 

- Изградња бункера за посматрање и фотографисање белоглавог супа (2021 -, ПК 

Торничка Бобија) 

- Изградња кампа на површини од 1,5ха (урађена пројектно-техничка документација, 

2019-2020, Министарство трговине, туризма и телекомуникација) 

- Адаптација постојећег објекта на Бобији у планинарски дом (урађена пројектно-

техничка документација, 2020, Општина Љубовија) 

Из средстава локалног буџета за 2018. годину издвојено је око 9 милиона динара за реализацију 

Програма развоја туризма, или цца. 1,7% од укупног годишњег буџета општине Љубовија. 

Отприлике 34% средстава потрошено је за управљање развојем туризма, односно оперативне и 

програмске трошкове Туристичке организације, око 5% за активности промоције, а око 61% за 

реализацију манифестације Дани Дринске регате. Значајно је поменути да се из локалног буџета 

сваке године издвајају одређена средства за капиталне инвестиције у јавну и комуналну 

инфраструктуру, спортску те културну инфраструктуру. Поменута скромна средства свакако нису 

довољна за захтеване инвестиције и потребно се ослонити на донације. Значајно је напоменути да 

је Општински буџет у 2018. години од наплаћених боравишних такси (која за одрасле особе и децу 

од 7 година старости износи 60,00 РСД/дан) приходовао 413.400,00 РСД7. 

Кључни налази: 

→ Претходних година из буџета локалне самоуправе се издвајају скромна средства у сврху 
развоја туризма и неопходан је проактивнији ангажман свих заинтересованих страна на 
припреми пројеката (развоју пројектно-техничке документације) и аплицирању код 
различитих националних и међународних донатора. 

→ Већи степен категоризације постојећих туристичких објеката, обезбедиће и већи изворни 
приход општине од боравишне таксе, односно неопходна средства за ре-инвестирање у 
јавну туристичку инфраструктуру, субвенције за пружаоце услуга у туризму,су-
финансирање за пројекте и др. 

 
7Одлука о завршном рачуну Општине Љубовија за 2018. годину  
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2.7. ПРОМОЦИЈА  

Као неки од основних задатака Туристичке организације Љубовија истичу се: 

• Организовање туристичке информативно-промотивне делатности, 

• Унапређење и промоција. 

Промотивне активности туристичке понуде Љубовије спроводе се путем углавном устаљених 

алата: Интернет страна, друштвених мрежа, различитих штампаних материјала и наступа на 

сајмовима туризма. 

 

Слика21Лого дестинације Љубовија, Туристичке организације Љубовија и традиционална торба – симбол 

„Кривоторбића“ 

Извор: ТО Љубовија 

Појединачне атракције су неформално/дигитално присутне на националном тржишту, док 

недостаје планска промоција путем разноврсних алата (посебно дигиталних) за циљна страна 

тржишта. Неопходна су такође унапређења по питању дизајна који тренутно не одговара 

савременим стандардима, а број доступних информација на страним језицима је ограничен.  

Пружаоци услуга смештаја презентовани су на службеним странама Туристичке организације, али 

примарно и редовно користе властите интернет стране/налоге на друштвеним мрежама за своју 

промоцију, као и различите портале и дигиталне резервацијске системе за продају својих услуга 

(booking.com, selo.rs, и др.). Спортско-рекреативна удружења и клубови, такође су углавном 

присутни на друштвеним мрежама. 

Табела 10Преглед коришћења различитих промотивних алата 

Службени назив дестинације Љубовија/Азбуковица 

Промотивни алати 

Бренд / лого дестинације:  

Интернет страна дестинације: www.turistickaorganizacijaljubovija.rs 

Профили дестинације на друштвеним мрежама (Facebook, 
Instagram) 

@office.tolj  

On-line резервације ne 

Image брошура – српски језик  

http://www.turistickaorganizacijaljubovija.rs/
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Image брошура – страни језици  

Брошуре производа (Верски туризам Азбуковице) – српски језик  

Брошуре производа – страни језици ne 

Мапа дестинације  

Специјализоване мапе (Планинарске стазе)  

Разгледнице, обележивачи за књиге   

Промотивне активнсоти 

Сајам Београд  

Сајам Нови Сад Повремено 

Сајам иностранство Повремено (Грчка 2019) 

Оглашавање  

Туре за новинаре (промо-спуст за новинаре уочи Регате)  

Радионице/ Roadshows (Удружење женаВила, спремање хране) Повремено 

Извор: ТО Љубовија 

 

Кључни налази: 

→ Неопходно је дефинисати имиџ Љубовије као туристичке дестинације на основу њених 
конкурентних предности и локалних специфичности 

→ Неопходно је осавременити постојеће алате дигиталне промоције, кроз професионални 
приступ маркетингу, комуникацији и дизајну, како би ефикасно одговарали појединим 
циљним групама посетилаца и тржиштима (нпр. постојећи домен сајта је компликован, ФБ 
страна се тешко проналази због ћириличног писма и сл.) 

→ Потребно је унапредити сарадњу са ТОС, агенцијама и организацијама које доводе туристе 
у Љубовију, како би се уједначио промотивни приступ (кључне поруке, топ 
атракције/активности, итд.) 

 

 

Слика22Сајт Туристичке организације Љубовија Слика 23Пример коришћења on-line резервацијског 

                                                                                                    система  

Извор: www.tolj.rs         Извор: www.booking.com 

http://www.tolj.rs/
http://www.booking.com/
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3. SWOTАНАЛИЗА  

 

Табела 11SWOT анализа 

Људски ресурси 

Снаге Слабости 
- Традиција у туризму (некадашњи мотел „Летњиковац“)  
- Средња школа “Вук Караџић” (угоститељски смер) 
- Релативна мобилност радне снаге (околне општине и Република 

Српска)  

 

- Недовољан капацитет ТО и ентитета који газдују јавним 
туристичким садржајима 

- Мањак едукованих кадрова, туристичких водича 
- Неедукованост локалног становништва 
- Сива економија 
- Недовољна сарадња кључних актера 

- Недовољна заинтересованост младих за бављење туризмом 

Шансе  Претње 
- Раст свести о туризму као важној привредној грани 
- Подизање свести о потенцијалима руралног туризма код сеоског 

становништва 
- Развој предузетништва у туризму 

- Сива економија 
- Континуирани одлив становништва 
- Недостатак финансијске подршке за покретање властитог 

бизниса/СТД… 

 

Инфраструктура и саобраћај 

Снаге Слабости 
- Добар географски положај и приступачност 
- Релативно развијена мрежа кључних саобраћајница 
- Континуирано унапређивање путне инфраструктуре и 

приступачности атракцијама 
- Континуирано унапређење енергетске ефикасности јавних 

објеката 

- Туристичка инфраструктура и услуге (сигнализација, 
бициклистичке стазе, плажа, камп, смештај, угоститељство, инфо-
пулт, сувенирница, рецептивне агенције...) 

- Јавна комунална инфраструктура 
- Недовољна финанасијских средства за инвестиције 
- Нелегална градња 
- Питања надлежности и газдовања на дестинацији 
- Неуређеност зелених површина и лоша комунална хигијена 
- Непостојање ППОВ, МПОВ  
- Неспремни кључни инвестициони пројекти (пројектно-техничка 

документација) 
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Шансе  Претње 
- Отварање моста „Братољуб“ 
- Изградња ауто-пута Лозница-Рума 
- Изградња тунела Кадињача и Прослоп 
- Коришћење обновљивих извора енергије 
- Међународни фондови 
- Развој ЈПП 

- Изградња хидроелектрана на Дрини 
- Отежан приступ изворима финансирања 
- Неконтролисана градња 

 

Туристички производи 

Снаге Слабости 
- Богато културно-историјско наслеђе, нематеријална баштина 
- Богато природно наслеђе и биодиверзитет (рудници, пећине, 

лековите воде) 
- Дринска регата 
- Развијено културно наслеђе/тематске руте (верски) 
- Приступачне цене 

- Неуређени локалитети атракција (споменици, Дрина...) 
- Недостатак сарадње са ЗЗС 
- Сезонски карактер понуде 
- Недовољно развијени постојећи туристички производи 
- Неувезана туристичка понуда и недостатак сарадње 
- Непостојање Музеја или Завичајне збирке 
- Неадекватан систем подстицања развоја туризма 
- Недовољни смештајни капацитети 

Шансе  Претње 
- Тренд туризма специјалних интереса (еко, активни, омладински), 

здравственог и културног наслеђа (верски, гастро)   
- Производи специјалних интереса (активни, адреналински, 

спортски, лов и риболов; Мрежа бициклистичких и јееп рута) 
- Здрава (органска) и квалитетна храна, традиционална кухиња 
- Повећана мобилност  
- Тренд чешћих и краћих путовања 
- Пораст посета Србији и Љубовији 
- Доступна искуства других земаља у региону 
- Обавезне екскурзије и школе у природи 
- Сарадња са дестинацијама из окружења 
- Унапређен рад инспекција 

- Одсуство надлежности над ресурсима са тур. потенцијалом 
(рибљи фонд, Трешњица...) 

- Несистематичан и неплански развој туристичких производа 
- Недостатак сарадње и консензуса о развојним приоритетима 

локалних актера 
- Недостатак финансијских средстава за валоризацију постојећих 

атракција  
- Недовољни стручни људски ресурси за развој и управљање у 

области туризма 
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Усклађеност туризма са другим делатностима  

Снаге Слабости 

- Непостојање великих индустријских загађивача  - Недовољна понуда додатних, повезаних садржаја и услуга 
- Угроженост рибљег фонда 
- Непостојање НВО у области туризма 
- Непостојање аутохтоних сувенира 

- Недовољна сарадња између јавног, цивилног и приватног 
сектора 

Шансе  Претње 
- Развој пољопривреде (посебно традиционалне хране и пића) 

- Развој предузетништва 

- Неповољно окружење за развој предузетништва и инвестиција у 
РС 

- Преплитање надлежности  

- Недовољна имплементација стратешких докумената 

 

Маркетинг и дистрибуција 

Снаге Слабости 

- Релативна препознатљивост дестинације на основу Дринске 
регате 

- Постојање локалних препознатљивих брендова (Дрина, младица, 
белограви суп, Бобија…) 

- Постојање броја промотивних алата 

- Недовољна промоција, неорганизован тржишни наступ и 
маркетиншка профилисаност 

- Недовољно развијено информисање посетилаца на дестинацији 
И путем  дигиталних алата 

- Неразвијена интерпретација атракција 
- Непостојање локалних туристичких агенција (укључиво 

рецептивних) 
- Недовољна сарадња са ТОС, агенцијама и организацијама које 

доводе туристе 

Шансе  Претње 
- Јака дијаспора 
- Регионална сарадња 
- Иновације у туризму 

- Отежан приступ изворима финансирања 
- Несавремен и непрофесионалан маркетинг 
- Недовољно разумевање кључних актера 
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4. РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА СТАВОВА ПОСЕТИЛАЦА  

Испитивање ставова посетилаца Љубовије спроведено је у периоду јун-август 2019, кроз 

попуњавање претходно припремљеног Упитника који је дистрибуиран посетиоцима у оквиру 

угоститељских и смештајних објеката на територији општине. Посетиоци су дали одговоре на 

различита питања везана за мотиве, информисаност и активности, односно задовољство 

различитим елементима њиховог боравка у Љубовији. У испитивању је учествовало укупно 33 

посетилаца: 22 домаћих и 11 страних, готово половина припада старосној групи 31-50 година, а 

трећина их први пут посећује Љубовију. Обзиром да узорак испитаника није репрезентативан, 

резултати анкете су узимани у обзир као индикативни ставови различитих циљних група. У 

наредном тексту презентовани су неки од кључних налаза. 

Велика већина испитаника посећује Љубовију на основу личне препоруке, ради одмора у кругу 

породице или са партнером и то најчешће у трајању од 5-10 дана.  

Свој боравак посетиоци најчешће проводе у забавним активностима, посети сеоским срединама и 

уживању у локалној гастрономској понуди, рекреацији (пешачење, треккинг, бициклизам, водени 

спортови, лов и риболов) и посетама верски локацијама и манастирима: 

Слика24Активности којима се баве посетиоци током боравка у Љубовији 

 

Извор: РРА ППР  
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Кад су у питању различити аспекти боравка посетилаца у Љубовији, најзадовољнији су са 

љубазношћу домаћина, смештајем и храном, те забавом. Најмање су задовољни презентацијом 

културних и природних атракција, организованим излетима и сигнализацијом туристичких 

локација и стаза, односно недостатком услуга туристичког информисања и вођења.  

Као места која су им се током њиховог боравка највише свидела, посетиоци су истакли Етно-село 

Врхпоље,  Тадића вајате и Соко-Град, понајвише због аутентичности и очуване природе и 

биодиверзитета. 

Слика25Локације које се највише свиђају посетиоцима Љубовије 

 

Извор: РРА ППР 

Као кључне препоруке за унапређење локалне туристичке понуде, посетиоци су истакли следеће: 

о Уређење околине, и то: путева и остале инфраструктуре, чишћење и одржавање околине 

о Унапређење туристичке инфраструктуре, укључиво: плаже, видиковци, туристичка 

сигнализација, стазе, пешачка зона поред Дрине 

о Успостављање нових манифестације 

о Планска заштита обале Дрине и ограничавање даље урбанизације 

о Већи број ресторана и богатија гастрономска понуда 

о Већа улагања у сеоска домаћинства 
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5. ИЗАЗОВИ РАЗВОЈА ТУРИЗМА  

На основу спроведених анализа и истраживања, идентификовано је 5 кључних изазова развоја 

туризма општине Љубовија, којима је неопходно приступити плански и систематично, како би 

сектор туризма искористио актуелне туристичке трендове и тржишне прилике, односно достигао 

свој потенцијал и развио се у једну од носећих грана локалне економије.  

Слика 26Кључни изазови развоја туризма 

 

Извор: РРА ППР 

Изазов1. Кључни туристички производи 

- На територији општине, тренутно се нуди неколико туристичких производа од којих су 

релативно развијени: манифестације и туризам специјалних интереса (активни туризам, 

лов и риболов), док је неопходно додатно развијати културно наслеђе (посебно 

гастрономску понуду која је недовољно профилисана у смислу квалитета и аутентичности, 

док посебан потенцијал представља здрава/органска храна и традиционална јела) и 

рурални туризам. 

- Кључне атракције, постојеће планинарске и манастирске руте, смештајни капацитети нису 

довољно развијени у смислу квалитета и садржаја, ни увезани у савремени интегрисани 

туристички производ који би се нудио посетиоцима у одговарајућим пакетима и 

програмима.   

- Постојеће природне и културно-историјске атракције нису валоризоване у контексту 

њиховог потенцијала за одрживу туристичку активацију и неопходна су значајна 
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унапређења у презентацији, интерпретацији, развоју тематских програма и њиховој 

промоцији. 

- Имиџ природних локација нарушава неуређено управљање комуналним отпадом, али и 

недовољна доступност и сигнализација. 

- Неопходно је да се програми постојећих манифестација редизајнирају/унапреде, како би 

биле атрактивне домаћим и посебно страним посетиоцима, а такође постоји простор за 

успостављање нових манифестација које би ближе одговарале појединачном туристичком 

производу (нпр. манифестација посвећена традицији узгоја јагњади и сл.) 

- Кључни изазови односе се на повезивање и едукацију пружалаца услуга, идентификацију 

недостатака у туристичкој понуди, развој квалитетних нових и иновативних садржаја и 

подизање квалитета услуга до савременог туристичког производа, његово позиционирање 

и промоцију на циљним  тржиштима. 

Изазов2. Ниво квалитета услуга 

- Неопходно је иновирање/унапређење квалитета и садржаја постојећих категоризованих 

смештајних капацитета, а од посебне је важности категоризација постојећих објеката који 

послују у сивој зони.  

- Неопходна је изградња нових смештајних објеката попут малих породичних хотела, бутик-

хотела/руралних вила, кампова, иновативних смештајних објеката и сл.  

- Неопходан је развој локалних туристичких услуга које пружају  додатне садржаје (превоз, 

водичка служба, аниматори, рецептивне и оутдоор агенције и др.), као и уопште 

предузетништва у сектору туризма и повезаним секторима. 

- Постоји потреба за едукацијом пружалаца смештајних услуга (нпр. стандарди опремања, 

комуникација, очекивања гостију, одрживе/зелене праксе, и др.) и њихово повезивање са 

пратећим услугама /атракцијама у производе дестинације.  

- Посебно је неоопходно подизање свести сеоског становништва о користима од бављења 

туризмом, али истовремено и о потреби заштите природних ресурса као кључног локалног 

потенцијала.  

Изазов3. Конкурентност амбијента 

- Неопходна су даља, одржива унапређења јавне комуналне и путне инфраструктуре 

(управљање чврстим отпадом, канализациони систем и пречишћавање отпадних вода, 

путеви до кључних атракција/туристичких локација) 

- Неопходно је посебно изградити потребну туристичку инфраструктуру: свеобухватну 

туристичку сигнализацију, шетне, бициклистичке и пешачке стазе, одморишта и 

видиковце, систематско уређење обале Дрине и изградња плажа, пристаништа и прилаза 

и др.  

- За систематску и одрживу реализацију неопходне инфраструктуре, неопходно је 

благовремено припремити одговарајућу планску документацију која ће регулисати услове 
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коришћења простора, изградње и др. пропозиције са циљем заштите и одрживог 

управљања постојећим ресурсима.  

- Такође је потребно благовремено припремити пројектно-техничку документацију и 

прибавити све одговарајуће сагласности и дозволе, како би инвестициони пројекти били 

спремни за аплицирање код различитих националних и међународних донатора.  

- У смислу информисања посетилаца на дестинацији, корисно би било формирати 

туристички инфо-центар/пулт у зони највеће посећености и/или развити модел 

информисања преко мреже угоститељско-смештајних објеката и путем дигиталних алата. 

- У циљу савремене интерпретације кључних природних атракција и културно-историјског 

наслеђа, постоји потреба за успостављањем музеја или сличне установе културе (нпр. у 

објекту старе школе у центру Љубовије), као и визиторског центра (Кањон реке Трешњице, 

Дрина, Бобија) 

Изазов4. Тржишно позиционирање, кључна тржишта и маркетинг  

- Неопходно је дефинисати идентитет и имиџ Љубовије као туристичке дестинације на 

основу њених конкурентних предности и локалних специфичности. Постоји више већ 

препознатих локалних брендова (Дрина, младица, белоглави суп, Бобија, кривоторбићи...), 

али дестинација на тржишту није довољно препозната.  

- Представљање на тржишту је тренутно фрагментирано, несистематично и није усмерено 

ка одређеним циљним тржиштима/сегментима посетилаца.  

- Неопходно је осавременити и допунити постојеће алате дигиталне промоције, кроз 

професионални приступ маркетингу, комуникацији и дизајну, како би ефикасно 

одговарали појединим циљним групама посетилаца и тржиштима (нпр. постојећи домен 

сајта је компликован, ФБ страна се тешко проналази због ћириличног писма и сл.). 

Штампани материјали захтевају такође одређена унапређења као и развој сувенира, а 

целокупна понуда дестинације није тренутно представљена на страним језицима.  

- Потребно је унапредити сарадњу са ТОС, агенцијама и организацијама које доводе туристе 

у Љубовију, како би се уједначио промотивни приступ (кључне поруке, топ 

атракције/активности, итд.)  

Изазов5. Управљање туристичком дестинацијом  

- Тренутни локални капацитети за развој и управљање у туризму – укључиво људски, 

финансијски, технички и административни су ограничени, па је неопходно унапређење 

истих кроз различита системска решења (нпр. систематизација и организација послова у 

јавном сектору, запошљавање нових стручних кадрова и сл.), едукације у различитим 

областима, а посебно бољу координацију и оперативно повезивање различитих актера.  

- Удруживање физичких лица пружаоца услуга смештаја и предузетника, као и већа 

проактивност и учешће постојећих удружења, може значајно допринети развоју и 

промоцији туризма дестинације.  
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- Регионална сарадња у оквиру микро-региона Подриње кроз формирање регионалне 

туристичке организације/организације за управљање дестинацијом или сл. тела, могућа је 

шанса за компензовање различитих ограничења и недостатака, али и успешније 

позиционирање Љубовије на циљним туристичким тржиштима у оквиру макро-

дестинације и последично, позитивних ефеката на перформансе локалног сектора 

туризма.  

6. РАЗВОЈНИ МОДЕЛ ОДРЖИВОГ ТУРИЗМА  

6.1. ВИЗИЈА ЉУБОВИЈЕ КАО ТУРИСТИЧКЕ ДЕСТИНАЦИЈЕ  

 Визија је слика будућности Љубовије као развијене туристичке дестинације, која узима у обзир 

идентификоване изазове, конкурентне предности и актуелне трендове у туризму.  

 

Кључне вредности представљају начине на које ћемо да достигнемо формулисану Визију, а 

узимају у обзир  принципе одрживог туризма који претпостављају: 

• Да заједница развија туризам под условима који јој одговарају и који не утичу негативно 

на њу,  

• Да туризам доноси друштвену и економску корист заједници у смислу запошљавања, 

предузетништва, пласмана локалних производа и пословног повезивања са сродним 

секторима, активације руралних средина и ангажовања маргинализованих група, 

• Да се туризам развија на основу одрживог коришћења ресурса, смањења производње 

отпада и одговорног коришћења енергије, 

• Да туризам доприноси очувању културно-историјског наслеђа, локалне традиције и 

идентитета заједнице, 

• Да се туризам развија холистички и плански, кроз сарадњу различитих сектора и 

заинтересованих страна. 

 

 

 

 

 

Љубовија – искуство зелене Србије. 

Еколошки очувана дестинација за активан одмор и уживање у 

природи, наслеђу, здравој храни и аутентичном стилу живота 

љубазних домаћина, којој се посетиоци радо враћају. 
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Слика27Кључне вредности 

 

Извор: Радна група 

 

6.2. ЈЕДИНСТВЕНЕ ТРЖИШНЕ ВРЕДНОСТИ ДЕСТИНАЦИЈЕ  

Јединствене тржишне вредности (енг. Unique selling points) представљају препознатљиве 

карактеристике дестинације, на основу којих се дефинише целокупан маркетиншки приступ према 

циљним тржиштима, а посебно развој туристичких производа ипромоција. Ове 

вредностиразвијене су на основу конкурентних предности и  назначене су у Визији развоја 

Љубовије као туристичке дестинације: 

> Очувани природни ресурси и биодиверзитет: Дрина, Бобија, Кањон Трешњице, Кањон 

Трибуће, станиште белоглавог супа иплодиште младице, представљају јединствен скуп 

разноликих природних ресурса високе еколошке вредности на релативно малој 

територији, који уз пријатну климу и чист ваздух позивају на истраживање, активан одмор 

и уживање. 

> Аутентични рурални пејзажии активности: очувано народно градитељство и 

традиционални сеоски амбијент уз различите етно-атракције, представљају стил живота 

Азбуковичана кроз векове, укључујући традиционалне активности везане за гајење 

различитих традиционалних пољопривредних култура, јагњади,лов и риболов, као и 

производњу традиционалне,здраве хране и пића.Непосредност, срдачност и 

гостопримство домаћина позивају на поновни сусрет. 

> Неиспричане приче: наслеђе од праисторије до данас, манастири, традиција (Азбуковачке 

игре, сплаварење, традиција рударства...), народна предања, легенде и обичаји,сведоче о 

богатом наслеђу Азбуковице кроз време.    

6.3. СТРАТЕШКИ РАЗВОЈНИ МОДЕЛ  

Стратешки модел се заснива на идентификованим конкурентним предностима Љубовије, Визији и 

кључним вредностима за њено остварење. Чињеница да је туризам у Љубовији у фази раног 

развоја, представља шансу за дефинисање основних принципа који ће усмеравати све даље 

активности на систематичан начин: 
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> Туризам је привредна грана са важећим потенцијалом и треба да се схвата као прилика за 

бољи живот становника Љубовије, посебно за младе 

> Сви релевантни актери из јавног, приватног и цивилног сектора учествују у развоју и 

управљању туризмом, у уској сарадњи и координацији  

> Све активности у туризму базирају се на одрживости, посебно у смислу заштите 

биодиверзитета и одрживог управљања природним ресурсима, који су главна конкурентна 

предност дестинације 

> Љубовија је место које нуди аутентична искуства села, наслеђа и активности, а такође 

разнолик, квалитетан смештај и гастрономску понуду 

> Љубовија се представља на циљним тржиштима на савремен и занимљив начин, са 

фокусом на домаће посетиоце, али и спремност за пробијање на страним тржиштима 

Развијени модел одређује 3 стратешка циља и 5 приоритетних области, које су фокусиране на 

кључне изазове и тржишне и економске трендове. У оквиру сваке појединачне приоритетне 

области, даље се дефинишу конкретне мере/активности које су засноване на реалним 

могућностима и теже да на ефикасан и прагматичан начин допринесу реализацији дефинисаних 

циљева.   

Слика 28Стратешки развојни модел дестинације Љубовија 

 

Извор: РРА ППР 
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6.4. СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ РАЗВОЈА ТУРИЗМА 2025. ГОДИНЕ  

Туризам још увек не представља значајну привредну грану Љубовије, али је препознат као сектор 

са великим потенцијалом раста и значајним позитивним социо-економским утицајем на локалну 

заједницу. У том смислу су постављена 3 стратешка циља развоја дестинације: 

Стратешки циљ1. Развити Љубовију као савремену туристичку дестинацију  

Полазна 
основа 2019. 

Љубовија није развијена до нивоа савремене туристичке дестинације.   

Очекивани 
разултат 
2025. 

Љубовија је уређена туристичка дестинација, са развијеном одрживом јавном 
комуналном и туристичком инфраструктуром и очуваном животном средином. 

Активности 
(Мере) 

- Унапређење јавне комуналне и локалне путне инфраструцтуре 
- Унапређење неопходне туристичке инфраструцтуре 
- Обезеђивање предуслова за инвестиционе пројекте 
- Промоција инвестиција и привлачење инвеститора у запуштене туристичке 

објекте и локације 
- Одговорно управљање животном средином 
- Унапређење капацитета кључних актера за развој и управљање 
- Унапређење координације и сарадње на локалном, регионалном и 

националном нивоу 
- Истраживање и праћење 

Индикатори 
утицаја 

- Љубовија је категорисано туристичко место (Извор: Министарство 
трговине, туризма и телекомуникација) 

Стратешки циљ2.Позиционирати Љубовију као туристичку дестинацију на циљним 

тржиштима  

Полазна 
основа 2019. 

Љубовија није препозната као атрактивна туристичка дестинација.  

Очекивани 
разултат 
2025. 

Као резултат систематичких и савремених маркетиншких активности, Љубовија је 
препозната као јединствена туристичка дестинација од стране државе/ТОС-а, 
туристичких агенција и тур-оператора, као и самих посетилаца.   

Активности 
(Мере) 

- Оспособљавање кадрова за маркетинг и даљи развој производа 
- Брендирање и маркетинг Љубовије као дестинације 
- Унапређење постојећих и развој нових алата и активности промоције и 

комуникације 
- Унапређење сарадње са ТОС-ом, агенцијама и другим организацијама које 

доводе туристе 
Индикатори 
утицаја 

- - Број посета сајту и профилима на друштвеним мрежама ТО је 
повећан за мин. 30% (Извор: Туристичка организација општине Љубовија) 

Стратешки циљ3.Повећати укупне приходе и број људи који живе од туризма  

Полазна 
основа 2019. 

Туризам у Љубовији не доноси одговарајуће приходе, нити користи потенцијале за 
запошљавање и друге социо-економске користи за заједницу.   

Очекивани Са бољом организацијом и сарадњом релевантних локалних актера, развијеним 
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разултат 
2025. 

интегрисаним туристичким производима и палетом услуга који одговарају 
потребама и жељама посетилаца, Љубовија остварује боље перформансе од 
сектора туризма и нуди нова радна места. 

Активности 
(Мере) 

- Мапирање и повезивање елемената понуде на нивоу дестинације 
- Развој и надоградња елемената који недостају, као и прича и искуствених 

садржаја производа 
- Повећање броја и унапређење квалитета категоризованих смештајних 

објеката 
- Подстицање предузетништва у сектору туризма и повезаним секторима 
- Едукација и умрежавање пружалаца услуга у туризму 

Индикатори 
утицаја 

- Број долазака је повећан од 2.391 у 2017. години на 3.000 у 2023. години 
(годишњи просек). (Извор: РЗС, Статистички годишњак Општине и 
региони у Србији, 2018) 

- Број ноћења је повећан са 3.743 у 2017. години на 5.000 у 2023. години 
(Извор: РЗС, Статистички годишњак Општине и региони у Србији, 2018) 

- Број запослених у сектору услуга смештаја и исхране је повећан од 68 у 
2017. на 120 у 2023. (Извор: РЗС, Статистички годишњак Општине и 
региони у Србији, 2018) 

 

6.5. ПРИОРИТЕТИ И МЕРЕ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ТУРИЗМА  

Приоритетне области су дефинисане на основу идентификованих кључних изазова за развој 

туризма у Љубовији, а фокусирају се на различите аспекте који су неопходни за свеобухватан и 

успешан развој туризма Љубовије.  

Слика29Приоритетне области 

 

Извор: РРА ППР 
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ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ  1. ДЕФИНИСАЊЕ И РАЗВОЈ КЉУЧНИХ ТУРИСТИЧКИХ 

ПРОИЗВОДА  

Туризам се континуирано мења и данашњи трендови се битно разликују од оних у прошлости: 

туристи су данас мобилнији и активнији, а путем Интернета доступно им је пуно више 

информација на основу којих бирају дестинацију која ће им пружити аутентична локална искуства, 

за која су спремни и да потроше више новца. Да би дестинација привукла туристе, неоходно је да 

се кроз различите туристичке производе директно фокусира на жеље и потребе циљних 

сегмената, односно да у посетиоцу пробуде емоцију због које ће је он посетити.  

Интегрисани туристички производ подразумева скуп елемената који се посетиоцу практично нуде 

у форми туристичког пакета или програма: атракције, услуге (смештаја, исхране, водича, 

превоза...), имиџ/бренд, цена и људски ресурси. У складу са овим елементима, мапиранаје и 

анализирана актуелна туристичкапонуда, којаје послужила као основ за структурисање портфолиа 

туристичких производа, поштујући усмерење Визије Љубовије као еколошке, зелене дестинације. 

Портфолио истиче 3 носећа производа: специјални интереси, манифестације и рурални туризам, 

који представљају и главне мотиве доласка посетилаца у Љубовију, а такође и потпорне 

производе: културно наслеђе (те гастрономију која подржава све туристичке производе) и 

тематске руте. Истакнути су и кључни сегменти сваког производа које је неопходно даље 

унапређивати. Поред ових, производи који имају потенцијал за развој, али уједно захтевају 

озбиљнија улагања и плански и систематичан напор свих релевантних актера у туризму јесу: еко-

туризам, кружне туре, транзитни туризам, специјални интереси (едукативни и спортски туризам).  

Од ових туристичких производа, еко-туризам представља без сумње производ који најбоље 

одговара тренутној ресурсној бази и доживљају дестинације, а узимајући у обзир актуелне 

трендове у туризму носи и велику тржишни потенцијал. Међутим, еко-туризам, поред природног 

наслеђа врхунског квалитета, подразумева и примену принципа еколошких или тзв. зелених 

пракси у свим релевантним областима: комунална и туристичка инфраструктура, извори енергије, 

услуге смештаја, исхране, превоза, прилагођавање појопривредних и индустријских делатности и 

сл. Обзиром да је процењено да за такво опредељењеЉубовија тренутно не располаже са 

одговарајућим капацитетима, еко-туризам остаје као озбиљна перпектива за будући развој, а 

његови основни принципи су узети у обзир у дизајну актуелног стратешког модела развоја. Слична 

је ситуација и са транзитним туризмом: реално је очекивати да се тренутни промет туриста у 

транзиту (не постоје прецизније процене броја, али су најчешће у питању туристи из Војводине и 

Босне и Херцеговине на путу за Грну Гору и Грчку) повећа, обзиром на очекивано отварање моста 

Братољуб, односно граничног прелаза Србија-Босна и Херцеговина, као и изградњу тунела кроз 

Кадињачу и Фрушку Гору (тренутно у изради планска документација, почетак изградње је 

најављен за 2020. годину). Ипак, да би се такви туристи задржали у Љубовији бар на ½ дана, 

неопходно им је обезбедити различите садржаје (одморишта, паркинзи за аутобусе, ресторани 

већег капацитета, кратки обиласци кључних атракција и сл.). 
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Слика30Портфолио туристичких производа за дестинацију Љубовија 

 

Извор: РРА ППР 

Развој постојећих, као и креирање нових туристичких производа у конкретном смислу реализује се 

кроз след неколико типичних корака, а поједностављена методологија приказана је на следећој 

слици: 

Слика31Схема корака развоја интегрисаних производа и продајних пакета који из њих произлазе 

 

Извор: РРА ППР 
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Портфолио туристичких производа представља темељни стратешки концепт у оквиру којег је 

неопходно реализовати различите приоритетне мере, односно остварити оперативне циљеве.     

Мере Приоритетне области1: 

1.1. Мапирање и повезивање елемената понуде на нивоу дестинације 

1.2. Развој и надоградња елемената који недостају, као и прича и искуствених садржаја производа 

1.3. Оспособљавање кадрова за маркетинг и даљи развој производа 

Оперативни циљеви за Приоритетну област1: 

Краткорочни (2022) Први туристички производи дестинације развијени и пласирани на 
тржиште 

 Индикатор: мин. 1 туристички производ је организован и представљен 
кроз одговарајуће пакете и програме на сајту дестинације и другим 
релевантним сајтовима (Извор: Туристичка организација општине 
Љубовија) 

Средњерочни (2024) Љубовија постала препозната дестинација аутентичних искустава 

 Индикатор: сви носећи производи надограђени су новим садржајима и 
промовисани (Извор: Туристичка организација општине Љубовија) 
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Пример интегрисаног туристичког производа(Извор: РРА ППР) 

ИТП 
 
Повезани 

Специјални интереси 
Рурални туризам/Културно наслеђе 

Љубовија – Здрава Земља зеленика 

Генерални 
концепт 

Кључне поруке на нивоу дестинације:  
- Еко-авантура за све узрасте  
- Осети лепоту и моћ природе  
- Упознајте Азбуковчане, локалну традицију и укусе 

- Kомбинација разноликих активних искустава и истраживања 
природних атракција 

- Интезивно проведено време у различитим активностима на 
отвореном 

- Непосредан контакт са локалним домаћинима, водичима и 
чуварима наслеђа 

- Пакети се могу продавати и кроз ИТП Рурални туризам, ИТП 
Културно наслеђе 

Пример 
маркетинг 
алата 
 

- Представљање ИТП са сегментима на сајту дестинације, Кратак видео-клип  
- Студијска тура/посета у дестинацији за домаће специјализоване агенције, тур-операторе и новинаре  
- Промоција ИТП на сајму у Београду и Новом Саду, у наредном кораку на специјализованим иностраним сајмовима у Љубљани 

(Натоур Алпе-Адриа, јан-феб), Аустрији (Фериен – Мессе Њиен, Беч, јан), Италији (Борса Интернатионалне дел Турисмо, Милано, 
феб),  

- Продаја тура у ТО, продаја/ договор са туристичким агенцијама 

Пример 
продајног 
пакета 
 

Сеоска еко-авантура (1/2 дана) 
- Традиционална 

добродошлица на газдинству 
- Вожња бицикла по руралном 

окружењу 
- Откривање аутентичног 

начина живота Азбуковице  
- Пикник у шуми/на ливади са 

фармерима/шумарима/пасти
рима 

- Сувенир: локални производи, 
традиционална торбица 

Еко-авантура на реци (1 
дан) 
- Пиће добродошлице 
- Мали курс пецања на 

ушћу Трешњице у 
Дрину и упознавање са 
младицом 

- Рибљи ручак/пикник у 
природи или ревиру 

- Спуст Дрином/роњење 
или Кањонинг на 
Трешњици 

- Обилазак Етно-села и 
вечера 

- Сувенир: локални 
производи, 
традиционална 
торбица 

Еко-авантура у планини (1 
дан) 
- Пиће добродошлице 
- Пешачење до врха Бобије 
- Пикник у шуми 
- Параглајдинг или брдски 

бициклизам или 
слободно пењање на 
Соколско-Калканској 
стени или посматрање 
птица у Кањону реке 
Трешњице 

- Посета селу и упознавање 
локалне традиције 

- Традиционална сеоска 
вечера са домаћинима 

- Сувенир: локални 
производи, 
традиционална торбица 

Еко-авантура викенд (3 дана) 
- Дан 1: сусрет са домаћинима у 

петак послеподне са пићем 
добродошлице, упознавање, 
кратка шетња до оближњег 
ревира, где се служи и први 
оброк – вечера.  

- Дан 2: традиционални 
доручак,пешачење до врха 
Бобије, ручак/пикник у 
природи, обилазак Резервата 
белоглавог супа, вечера са 
локалним музичарима 

- Дан 3: традиционални доручак, 
мали курс пецања, рибљи 
ручак/пикник у природи или 
ревиру,Спуст Дрином/роњење 

- Сувенир: локални производи, 
традиционална торбица 
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Цене по 
особи 

30 – 40 ЕУР 40-50 ЕУР 50- 60 ЕУР 130 – 150 ЕУР 

Концепт Стандардизовани пакет који може да се реализује у различитим варијацијама, са другим активностима и актерима 

Пројект: 
могуће 
теме 

- Оспособљавање пружаоца 
услуга 

- Набавка бицикла и пикник 
опреме 

- Уређење простора и 
регистрација  делатности на 
сеоском туристичком 
газдинству 

- Уређење бициклистичких 
стаза и локације за пикник 
Унапређење понуде локалне 
хране и пића и локалних 
сувенира 

- Оспособљавање 
пружаоца услуга 

- Уређење прилаза реци 
и локације за 
прикник/ревира 

- Набавка риболовачке и 
опреме за 
сплаварење/кањонинг 

- Унапређење понуде 
локалне хране и пића и 
локалних сувенира 

- Оспособљавање 
пружаоца услуга 

- Уређење стаза, 
видиковаца, одморишта и 
локација за пикник 

- Набавка опреме за 
параглајдинг, посматрање 
птица и брдски 
бициклизам 

- Унапређење понуде 
локалне хране и пића и 
локалних сувенира 

- Оспособљавање пружаоца 
услуга 

- Унапређење понуде локалне 
хране и пића и локалних 
сувенира 

- Уређење стаза, локација за 
пикник у природи, ревира 

-  Набавка риболовачке и опреме 
за сплаварење/кањонинг 

Пример: ИТП – пакет/тура 

– маркетигн - пројект 
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ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ2. УНАПРЕЂЕЊЕ ПОСТОЈЕЋИХ И РАЗВОЈ НОВИХ УСЛУГА У 

ТУРИЗМУ 

Паралелно са развојем производа неопходно је унапређивати квалитет и садржај постојећих, као 

и развијати нове услуге које ће надоместити идентификоване недостатке и унапредити квалитет 

појединачних туристичких производа. Услуге у туризму подразумевају превасходно 

туристичко’угоститељске услуге смештаја и исхране, али такође и оне који пружају додатне 

садржаје: превоз, водичка служба, аниматори, рецептивне и оутдоор агенције и др. У том смислу, 

услуге представљају примарни фокус развоја предузетништва у туризму, односно перспективе за 

запошљавање локалног становништва, а посебно младих.    

У складу са идентификованим изазовима у овој области, дефинисане су и следеће мере, тј. 

оперативни циљеви за ову Приоритетну области: 

Мере Приоритетне области2: 

2.1. Повећање броја и унапређење квалитета категоризованих смештајних објеката 

2.2. Подстицање предузетништва у сектору туризма и повезаним секторима 

2.3. Едукација и умрежавање пружалаца услуга у туризму 

Оперативни циљеви за Приоритетну област2: 

Краткорочни (2022) Унапређени квалитет и садржај постојећих услуга у сектору туризма 

 Индикатор: Мин. 4 постојеће услуге унапређене (Извор: Туристичка 
организација општине Љубовија) 

Средњерочни (2024) Раст броја предузетничких иницијатива у туризму 

 Индикатор: Мин. 4 нове предузетничке иницијативе пружају услуге у 
туризму (Извор: Туристичка организација општине Љубовија) 

 

Слика32Пример иновативних услуга у туризму 

 

Извор: www.tolj.rs, www.melbourneelectricbicycles.com, www.booking.com 

 

http://www.tolj.rs/
http://www.melbourneelectricbicycles.com/
http://www.booking.com/
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ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ3. ПЛАН КОНКУРЕНТНОСТИ ДЕСТИНАЦИЈЕ  

Упоредо са развојем туристичких услуга и производа, неопходна су инфраструктурна унапређења 

у сам амбијент дестинације која се превасходно фокусирају на развој скромне постојеће и 

изградњу нове базичне туристичке инфраструктуре.8Ова је унајвећем делу у надлежности локалне 

самоуправе, док за развој исте постоји простор и за јавно-приватно партнерство или чак приватне 

инвестиције (уз поштовање унапред дефинисаних ограничења и принципа), које би значајно 

убрзале неопходна унапређења. 

Поред класичне туристичке инфраструктуре, у оквиру овог Приоритета неопходно је адресирати и 

јавну комуналну и путну инфраструктуру, која директно утиче на квалитет туристичке понуде на 

дестинацији: управљање отпадним водама и чврстим отпадом, унапређење прилазних путева до 

главних туристичких атракција/локација. Ова, као и све остале области, морају узети у обзир 

принципе одговорног управљања животном средином, односно заштите природне ресурсне 

основе као највећег туристичког потенцијала. 

За инфраструктурна улагања билоког типа, неопходно је испунити неколико кључних предуслова: 

израђена релевантна локална планска документација, израђена пројектно-техничка 

документација, решена имовинско-правна питања над локацијом/објектом који је предмет 

инвестиције, прибављене све неопходне сагласности и дозволе од надлежних органа и 

институција. Цео процес је неретко дуг и захтеван пропорционално обиму/вредности пројекта, 

због тога је овакве пројекте углавном неопходно благовремено планирати и припремати, како би 

били спремни за прилике за њихово потенцијално финансирање.  

Мере Приоритетне области3: 

3.1. Унапређење јавне комуналне и локалне путне инфраструктуре  

3.2. Унапређење неопходне туристичке инфраструктуре  

3.3. Обезеђивање предуслова за инвестиционе пројекте  

3.4. Промоција инвестиција и привлачење инвеститора у запуштене туристичке објекте и локације 

3.5. Одговорно управљање животном средином 

 

 

 
8Туристичка инфраструктура јесу објекти за информисање, предах, снабдевање, рекреацију, едукацију и забаву туриста (купалишта и 

плаже, тематски и забавни паркови, туристички информативни центри, центри за прихват туриста и посетилаца, одморишта поред 
путева, објекти наутичког туризма, тенис терени, отворени и затворени објекти спортске рекреације, мале вештачке акумулације са 
купалиштем, базени за купање, велнес објекти, забавно-рекреативне стазе и путеви (трим стазе, стазе здравља, видиковци, 
панорамски путеви, бициклистичке стазе, пешачке стазе...), уређене обале река и језера, објекти за посматрање природних реткости, 
објекти за предах и краће задржавање туриста, објекти за авантуристичке активности и друго. (Извор: Закон о туризму, Члан 3) 
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Оперативни циљеви за Приоритетну област3/Кључни инвестициони пројекти: 

Краткорочни 
(2022) 

Кључни пројекти развијени до нивоа спремности за финансирање 

 1. Израда пројектно-техничке докуменатације за реконструкцију и 
пренамену старе школе на брду у завичајни 
музеј/мултифункционални културни објекат (Општина Љубовија) – 
процењена вредност 4 мил. РСД 

2. Изградња градске плаже на цца. 60 ари (опредељена локација 
планским документом ПДР „Мотел“), процењена вредност 25 мил. 
РСД 

3. Израда Планова детаљне регулације за мин. 3 насеља уз реку Дрину 
– приооритет Узовница, Црнча, Врхпоље (Општина Љубовија) - 
процењена вредност 4.5 мил. РСД  

Индикатор: мин. 3 значајна инфраструктурна пројекта спремна за 
финансирање (Општина Љубовија) 

Средњерочни 
(2024) 

Успостављена базична јавна туристичка инфраструктура 

  
1. Изградња кампа (припремљен Пројекат за извођење), процењена 

вредност 70 мил. РСД  
2. Изградња Планинарског дома на Бобији (издата Грађевинска 

дозвола), процењена вредност 50 мил. РСД  
3. Изградња приступних путева ка реци Дрини (пројектно-техничка 

документација спремна за 3 пута) – процењена вредност 15 мил. 
РСД 

Индикатори:  
- Реконструисано/уређено мин. 10 км локалних приступних путева 

до атракција и туристичких локација (Општина Љубовија) 
- Уређено/изграђено мин. 20 км нових туристичких стаза 

(Туристичка организација општине Љубовија) 
- Уређене мин. 3 нове туристичке локације (Туристичка 

организација општине Љубовија)  
- Успостављена јединствена сигнализација и систем информисања 

посетилаца на целој територији дестинације (Туристичка 
организација Љубовија) 

 Успостављен систем одрживог управљања животном средином 

 1. Изградња канализационе мреже у долини реке Дрине и реке 
Љубовиђе у дужини од 86 км са припадајућим системом 
пречишћавања отпадних вода (1 велики и 6 мини пречишћивача) – 
процењена вредност 2.6 милијарде РСД (Министарство грађевине) 

Индикатор: Унапређено управљање отпадним водама и чврстим 
комуналним отпадом на територији целе дестинације (Општина 
Љубовија) 
Индикатор: Планско уређење и заштита река и планине Бобија 
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Слика33Пример савремене туристичке инфраструктуре 

 

 

Извор: www.tnp.si, www.discoverdenbighshire.wales,www.dezeen.com, www.soca-valley.si 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ4. ТРЖИШНО ПОЗИЦИОНИРАЊЕ, КЉУЧНА ТРЖИШТА И 

МАРКЕТИНГ  

Циљ тржишног позиционирања дестинације је да посетиоци, агенције и тур-оператери, као и 

релевантне националне институције које се баве унапређењем и промоцијом туризма у Србији, 

препознају дестинацију као јединствену и другачију од осталих конкурентних дестинација у Србији 

(примарно су то локалне дестинације на Дрини из Мачванског и Колубарског округа, али и друге 

које дефинишу сличне природне карактеристике попут дестинација у Подунављу), па и других 

сличних дестинација у земљама из окружења (Исток Републике Српске, Север Црне Горе, 

Подравина и Посавина у Хрватској и Словенији, и др.).  

Тип дестинације 

Љубовија се примарно представља као дестинација за кратак одмор (2-3 дана), уживања, 

откривања и искуства природе, наслеђа и живота на селу. Секундарно, Љубовија се позиционира 

и као дестинација за дугорочнији боравак (5-7 дана) за поједине циљне групе, које превасходно 

http://www.tnp.si/
http://www.discoverdenbighshire.wales/
http://www.dezeen.com/
http://www.soca-valley.si/
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траже алтернативу током летњих месеци за боравак на мору. Кратак одмор може да се реализује 

као продужени викенд или пакет примарно у периоду пролеће-јесен (мај-септембар), који је 

обогаћен специфичним сезонским садржајима (нпр. манифестације, активности у природи, 

активности на селу и сл.).  

Циљни сегменти 

Љубовија је структуром својих производа усмерена на различите циљне групе посетилаца, које 

долазе из различитих разлога и захтевају индивидуализован тржишни и комуникацијски приступ. 

Идентификоване су две главне групе посетилаца Љубовије:  

> Посетиоци из урбаних средина, породице с децом, групе пријатеља, старије генерације..., 

који траже предах од ужурбаног стила живота у граду, везу с природом и културно-верским 

наслеђем, опуштање   

> Истраживачи/авантуристи, траже мање развијене дестинације, активни у природи (спорт и 

рекреација), прилагодљиви, траже контакт са домаћинима, аутентичност и нова искуства 

Главни мотиви доласка ових циљних група су: окружење и забава (учешће на манифестацијама), 

откривање и искуство природе (спорт и рекреација), и мир и уживање. 

Циљна тржишта 

Циљна тржишта Љубовије као туристичке дестинације подељена су у три сегмента: 

1. Примарна тржишта подразумевају домаће урбане центре из којих већ сад у Љубовију 

долази највише гостију. На њих треба да буде усмерена већина маркетиншких активности 

које се планирају и реализују са локалног нивоа.  

2. Секундарна тржишта представљају она из којих је досад било посетилаца у скромном 

обиму, али која имају велики потенцијал. Ова подразумевају пре свега посетиоце из 

земаља у окружењу (земље Балкана, а посебно Словенија), као и посетиоце из других 

европских земаља. Њих ће примарно привући жеља за искуством нетакнуте природе, као 

и неоткривеног аутентичног наслеђа. У ова тржишта спадају посебно посетиоци којима су 

Србија и Љубовија релативно лако доступни (близина границе, авио превоз, путна мрежа). 

Мањи део маркетиншких активности (бар у иницијалном периоду) треба да буде 

фокусиран на ова тржишта, а посебну би требало искористити предност за промоцију коју 

представљају Азбуковичани на привременом раду у страним земљама. Такође наступ и 

позиционирање Љубовије на страним тржиштима било би битно олакшано кроз 

заједнички наступ микро-региона, односно дестинације Подриње.  

3. Терцијарна тржишта представљају глобалне нише, од којих би у случају Љубовије могле да 

буду занимљиве циљне групе заинтересоване за авантуризам и адреналинске спортове, 

односно специјалне интересе (нпр. слободно пењање, лови сл.). Маркетиншке активности 

за ова тржишта представљају строго фокусиране активности он-лине маркетинга, односно 

усмерене дигиталне промоције. 
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Табела 12Циљна тржишта дестинације 

Примарна Секундарна Терцијарна  

Београд БиХ (Бања Лука, Сарајево) Глобално тржиште за 
специјалне циљне групе 
(авантуризам и 
адреналински спортови, 
специјални интереси) 

Нови Сад Словенија (Љубљана и сви већи градови) 

Крагујевац Хрватска (Славонија) 

Крушевац Аустрија, Италија, Немачка, Француска 

Ниш... Холандија, Мађарска, Белгија... 

Извор: РРА ППР 

За ефикасно тржишно позиционирање Љубовије као туристичке дестинације, неопходно је 

стручно и професионално позабавити се њеним имиџем, односно брендом – идентитетом и 

кључним вредностима по којима дестинација жели да буде препозната на циљним тржиштима и 

атрактивна циљним групама посетилаца. Јединствени бренд мора да рефлектује у овом 

документу постављену Визију, позицију и портфолио производа дестинације, а представља темељ 

за све промотивне алате и маркетиншке активности.  

Кроз спроведене анализе и мапирање туристичких производа идентификовано је низ 

елемената/симбола погодних за даљу маркетиншку обраду (формулисање кључних порука, 

представљање топ атракција и активности и др.), почев од имена дестинације (Азбуковица), па до 

„кривоторбића“, белоглавог супа, младице, очуваних природних ресурса и др.  

План маркетинга дестинације дефинише јединствени начин њеног пласмана и промоције на 

тржишту, који ће кроз маркетинг миџ бити адаптирани за ефикасно обраћање појединачним 

циљним сегментима посетилаца директно и путем посредника. 

Слика 34Пример иновативног концепта брендирања 

 

Извор: www.justestonishing.atavist.com/estonia-nation-branding(аутор: Peter Kentie) 

http://www.justestonishing.atavist.com/estonia-nation-branding
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Мере Приоритетне области4: 

4.1. Брендирање и маркетинг Љубовије као дестинације 

4.2. Унапређење постојећих и развој нових алата и активности промоције и комуникације 

4.3. Унапређење сарадње са ТОС-ом, агенцијама и другим организацијама које доводе туристе  

Оперативни циљеви за Приоритетну област4: 

Краткорочни (2022) Развој предуслова за ефикасно тржишно позиционирање дестинације 

 Индикатор: Развијен бренд дестинације, план маркетинга и комуникације 
(ТО општине Љубовија) 

Средњерочни (2024) Унапређење препознатљивости дестинације 

 Индикатор: Број посетилаца Интернет страна дестинације (ТО општине 
Љубовија) 

 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ5. МОДЕЛ УПРАВЉАЊА ТУРИСТИЧКОМ ДЕСТИНАЦИЈОМ  

Континуирани развој и прилагођавање захтевима туриста, као и систематично и организовано 

управљање представљају важне факторе одрживости и успешности једне туристичке дестинације. 

Кључ доброг управљања је у избалансираном уважавању захтева туриста, али и локалног 

становништва, привреде и животне средине.  Без обзира који концепт управљања је одабран као 

најпогоднији и најефикаснији за конкретну дестинацију, неопходна је континуирана сарадња 

између јавног, приватног и цивилног сектора, како у евалуацији учињеног и планирању будућих 

развојних активности, тако и доношењу одлука од важности за локални сектор туризма.  

Кључни актери који су носиоци процеса развоја туризма и управљања дестинацијом јесу локална 

самоуправа и локална туристичка организација, који у сарадњи са осталим актерима из јавног 

сектора реализују велики број активности. Поред постојећих удружења и клубова, могуће је 

удруживање угоститеља - физичких лица пружаоца услуга смештаја и предузетника који би на тај 

начин имали јединствен глас у свим процесима. У ове процесе неопходно је укључити и 

релевантна национална тела, као и туристичке агенције и туроператоре. Посебан сегмент од 

користи за планирање даљег развоја туризма, али и управљање дестинацијом представљају 

истраживање и редовно праћење кретања и задовољства туриста. Кроз ове активности добијамо 

повратну информацију од самих посетилаца дестинације, односно користан путоказ за даље 

активности. Кад су у питању туристички производи, корисно би било формирати радне групе (3-5 

лица) које би се континуирано бавили развојем и унапређењем појединачног производа.  

Укупни постојећи локални капацитети за управљање развојем туризма, укључиво финансијски, 

људски, технички и административни, не одговарају амбицијама да туризам боље искористи своје 

потенцијале и постане један од носећих привредних сектора у Љубовији. Сарадња свих 

заинтересованих страна из јавног, приватног и цивилног сектора један од кључних предуслова за 
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целокупни друштвено-економски развој, па тиме и развој сектора туризма, а у контексту 

тренутних капацитета, дистрибуција и заједничка реализација појединих активности/делатности 

свих кључних локалних актера може да буде модел који ће донекле да компензује евидентне 

недостатке.  

Такође, један од могућих облика превазилажења тренутних недостатака у области управљања, 

представља регионална сарадња са другим дестинацијама у непосредном окружењу, односно 

иницијатива покренута 2018. године за оснивање регионалне туристичке организације за 

туристичку микро-регију Подриње, која би обухватала територију општина Љубовија, Мали 

Зворник, Крупањ и Града Лознице. Овакав облик организовања и управљања развојем туризма, 

има вишеструких користи: развој регионалних интегрисаних туристичких производа, координација 

већих инвестиција, представљање интереса микро-региона и сарадња на националном и 

интернационалном нивоу, заједничка промоција и маркетинг, и др. Кроз регионалну туристичку 

организацију или сличан облик сарадње (нпр. организацију за управљање дестинацијом или ДМО 

– дестинатион манагемент органисатион), кључне предности имају мање локалне самоуправе, 

које на овај начин могу боље да искористе постојеће ресурсе и капацитете, компензују недостатке 

и осете директно унапређење у перформансама у сектору туризма. 

Мере Приоритетне области5: 

5.1. Унапређење капацитета кључних актера за развој и управљање 

5.2. Унапређење координације и сарадње на локалном, регионалном и националном нивоу 

5.3. Истраживање и праћење 

Оперативни циљеви за Приоритетну област 5: 

Краткорочни (2022) Унапређење капацитета 

 Индикатор: Унапређени кадровски капацитети, интерне процедуре, ... 

Средњерочни (2024) Ефикасније управљање дестинацијом 

 Индикатор: Унапређена сарадња и координација између сектора и на 
различитим нивоима 
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7. АКЦИОНИ ПЛАН  

Акциони план према Приоритетним областима за појединачне предложене Мере приказује 

индикативне пројекте и активности које су дефинисали учесници на радионицама у току процеса 

стратешког планирања. Индикативни временски период за спровођење појединачне мере 

односно њен термински приоритет је приказан у бојама. 

Легенда: Високи приоритет, 
2021-2023 

Средњи приоритет, 2022 - 
2024 

Низак приоритет, 
2024-2025 

 

Практично све Приоритетне области и појединачне Мере су међусобно повезане и једна допуњује 

другу, због тога је потребно да се појединачне активности координирају и прате. Важно је колико 

је могуће пратити логичан след и условљеност појединих пројеката и активности, како би коначни 

резултати били максимално ефективни, нпр. да би на професионална и савремен начин 

иновирали Интернет стране дестинације, неопходно је да се претходно томе осмисли бренд 

дестинације као и конкретни туристички производи, а такође да се све наредне промотивне 

активности дефинишу и осмишљавају пратећи јединствени маркетиншки концепт.
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Приоритетна област 1. Дефинисање и развој кључних туристичких производа 
Мера Пројекат/активност Носилац Процењена 

вредност/ЕУР 
Ниво 
приоритета/Рок 

1.1. Мапирање и 
повезивање елемената 
понуде на нивоу 
дестинације 

1. Формирање радних група за појединачне 
туристичке производе 
2. Мапирање и анализа постојеће понуде и услуга, 
анализа конкуренције  
3. Израда концепта и плана развоја појединачних 
туристичких производа 

ТО, Радне групе за 
појединачне 
производе 

10.000 Високи 
приоритет, 
2021-2023 

1.2. Развој и 
надоградња елемената 
који недостају, као и 
прича и искуствених 
садржаја производа 

1. Идентификација гастрономског наслеђа и 
аутентичних локалних производа 
2. Унапређење програма постојећих манифестација 
Дринскерегате и Гастро-фестивал 
3. Истраживање локалног традицијског наслеђа  
4. Развој пакета једнодневне посете и кратког 
одмора за различите туристичке производе који су 
спремни за тржиште 
5. Припрема пројектних идеја за развој туристичких 
производа/пакета 

ТО, Радне групе за 
појединачне 
производе 

50.000 Високи 
приоритет, 
2021-2023 

1.3. Оспособљавање 
кадрова за маркетинг 
и даљи развој 
производа 

1. Подизање капацитета (едукације, студијске 
посете и др.)главних носилаца појединачних 
туристичких производа и ТО за управљање 
посетама, развој иновативних производа/пакета и 
маркетинг 

ТО, Радне групе за 
појединачне 
производе 

50.000 Средњи 
приоритет, 
2022-2024 

Приоритетна област 2. Унапређење постојећих и развој нових услуга у туризму  
Мера Пројекат/активност Носилац Процењена 

вредност/ЕУР 
Ниво 
приоритета/Рок 

2.1. Повећање броја и 
унапређење квалитета 
категоризованих 
смештајних објеката 

1. Подстицање повећања броја и квалитета 
приватних смештајних капацитета (грант-схема, 
субвенције и сл.) 
2. Стручна помоћ код категоризације 

Општина Љубовија, 
ТО Љубовија 

150.000 Високи 
приоритет, 
2021-2023 

2.2. Подстицање 
предузетништва у 
сектору туризма и 

1. Промоција идентификованих недостајућих услуга 
и подизање свести становништва о перспективним 
предузетничким иницијативама у сектору туризма  

Општина Љубовија, 
ТО Љубовија 

250.000 Средњи 
приоритет, 
2022-2024 
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повезаним секторима 2. Подстицање нових предузетничких иницијатива - 
иновативних услуга у оквиру туристичких производа 
(грант-схема, субвенције, стипендије и сл.) 

2.3. Едукација и 
умрежавање 
пружалаца услуга у 
туризму 

1. Едукација пружалаца услуга смештаја и исхране 
2. Едукације за почетнике у пословању 
3. Обуке за скипере, планинаре, спасиоце, рониоце 
и сл. 
4. Обука за лиценциране туристичке водиче 

ТО Љубовија, 
Средња школа „Вук 
Караџић“ 

50.000 Високи 
приоритет, 
2021-2023 

Приоритетна област 3. План конкурентности дестинације  
Мера Пројекат/активност Носилац Процењена 

вредност/ЕУР 
Ниво 
приоритета/Рок 

3.1. Унапређење јавне 
комуналне и локалне 
путне инфраструктуре  

1. Унапређење постојеће путне мреже до 
туристичких одредишта и јавних паркиралишта 
2. Изградња комуналне инфраструктура поред реке 
Дрине 
3. Израда студије изводљивости и изградња ППОВ 
4. Уређење парковских површина у седишту 
општине 

Општина Љубовија 4.000.000 Средњи 
приоритет, 
2022-2024 

3.2. Унапређење 
неопходне туристичке 
инфраструктуре  

1. Израда свеобухватне стандардизоване 
туристичке сигнализације 
2. Изградња градске плаже (опредељена локација 
планским документом ПДР „Мотел“) 
3. Изградња базичне наутичке инфраструктуре 
(пристани, привезишта, складишта за опрему и сл.) 
4. Изградња отвореног базена  
5. Уређење и обележавање пешачких и 
бициклистичких стаза (уз Дрину, на Бобији, кањон 
река Козловац и Трибућа, до атракција, руралне 
средине...) 
6. Реконструкција и пренамена старе школе на брду 
у завичајни музеј/мултифункционални културни 
објекат  
7. Адаптација постојећег објекта на Бобији (КП 1358 
КО Торник) у планинарски дом  

Општина Љубовија, 
ТО Љубовија, 
управљачи/власници 
локалитета  

3.000.000 Средњи 
приоритет, 
2022-2024 
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8. Изградња Виа феррата на Калканској стени код 
Соко-града и набавка вештачке стене за слободно 
пењање 
9. Уређење инфраструктуре за посетиоце и 
интерпретације на постојећим атракцијама 
(туристичке инфо-табле, инфо-центар, визиторски 
центар и сл.) 
10. Изградња ауто-кампа са пратећим садржајима 

3.3. Обезеђивање 
предуслова за 
инвестиционе пројекте  

1. Израда планске документације за туристичке 
зоне по приоритетима 
2. Израда планске документације за насеља уз реку 
Дрину (Узовница, Врхпоље, Црнча, Трешњица, 
Дрлаче) 

Општина Љубовија 80.000 Високи 
приоритет, 
2021-2023 

3.4. Промоција 
инвестиција и 
привлачење 
инвеститора у 
запуштене туристичке 
објекте и локације 

1. Мапирање објеката и локација са инвестиционим 
потенцијалом у сектору туризма 
2. Промоција кроз састанке, презентације и сл. са 
потенцијалним инвеститорима/донаторима   

ТО Љубовија, 
Општина Љубовија 

/ Средњи 
приоритет, 
2022-2024 

3.5. Одговорно 
управљање животном 
средином  

1. Едукација о зеленим праксама у области услуга и 
производње (угоститељство и туризам, 
пољопривреда и др.) 
2. Унапређење заштите и квалитета природних 
атракција и биодиверзитета 

ТО Љубовија, 
Општина Љубовија, 
Управљачи 

500.000 
 

Високи 
приоритет, 
2021-2023 

Приоритетна област 4. Тржишно позиционирање, кључна тржишта и маркетинг 
Мера Пројекат/активност Носилац Процењена 

вредност/ЕУР 
Ниво 
приоритета/Рок 

4.1. Брендирање и 
маркетинг Љубовије 
као дестинације 

1. Развој бренд идентитета Љубовије 
2. Израда маркетинг плана за дестинацију и 
туристичке производе 
3. Израда плана комуникације за дестинацију и 
туристичке производе 

ТО Љубовија 30.000 Високи 
приоритет, 
2021-2023 

4.2. Унапређење 
постојећих и развој 

1. Иновирање сајта и профила на друственим 
мрежама дестинације  

ТО Љубовија 100.000 Високи 
приоритет, 
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нових алата и 
активности промоције 
и комуникације 

2. Формирање фото-базе  
3. Израда кључних комуникационих алата на 
српском и страним језицима (сајт, имиџ брошура, 
брошура производа, тематске мапе, видео-клипови 
и сл.) 
4. Представљање на релевантним сајмовима у 
земљи и иностранству, презентације, медији и др.   

2021-2023 

4.3. Унапређење 
сарадње са ТОС-ом, 
агенцијама и другим 
организацијама које 
доводе туристе  

1. Презентације, састанци, студијске посете 
дестинацији са циљем унапређења комуникације са 
релевантним актерима на националном и 
интернационалном нивоу 
 

ТО Љубовија, 
Општина Љубовија 

80.000 Средњи 
приоритет, 
2022-2024 

Приоритетна област  5. Модел управљања туристичком дестинацијом  
Мера Пројекат/активност Носилац Процењена 

вредност/ЕУР 
Ниво 
приоритета/Рок 

5.1. Унапређење 
капацитета кључних 
актера за развој и 
управљање 

1. Оснивање сектора за јавно зеленило у оквиру ЈП 
2. Унапређење рада комуналних служби и 
инспекцијских органа 
3. Унапређење рада ТОЉ повећањем броја и 
стручности запослених 
4. Увођење туристичке инспекције у општинску 
управу 

Општина Љубовија 50.000 Средњи 
приоритет, 
2022-2024 

5.2. Унапређење 
координације и 
сарадње на локалном, 
регионалном и 
националном нивоу 

1. Формирање удружења угоститеља (физичких 
лица пружаоца услуга смештаја)  
2. Међуопштинско повезивање у циљу стварања 
регионалне понуде (РТО Подриње) 

ТО Љубовија, 
Општина Љубовија, 
кључни актери 

30.000 Средњи 
приоритет, 
2022-2024 

5.3. Истраживање и 
праћење 

1. Успостављање система редовног ефикасног 
праћења туристичких кретања, потрошње, 
трендова... 
2. Развој система редовног истраживања потреба и 
задовољства посетилаца 

ТО Љубовија 5.000 Високи 
приоритет, 
2021-2023 
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ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА  

НАЧИН СПРОВОЂЕЊА, ПРАЋЕЊА И ИЗМЕНА ПРОГРАМА  

Овај Програм спроводе сви актери у туризму општине Љубовија, а пре свега: Локална самоуправа 

са Канцеларијом за ЛЕР и другим релевантним секторима и службама, Туристичка организација, 

носиоци туристичких услуга и власници смештајних капацитета, невладине организације и 

удружења (удружења жена и пољопривредника, спортска удружења и клубови...), управљачи 

туристичке инфраструктуре и природних атракција и друге заинтересоване стране.  

Координацију и праћење спровођења Програма врши Туристичка организација Љубовија у тесној 

сарадњи са Локалном самоуправом. Програмпредставља основ за израду годишњег плана рада и 

програма Туристичке организације, као и плана рада и програма Општинске управе и других 

представника јавног сектора на локалном нивоу. На овај начин биће могуће на годишњем нивоу 

оцењивати кључне елементе успешне реализације Програма, и то:  

1. Постизање циљева и индикатора,  

2. Управљање ризицима  

3. Предлог измена након прве 2 године имплементације Проргама, односно прелазне 

евалуације 

За прелазну и финалну евалуацију учинака Проргама, поред интерне оцене, корисно би било 

ангажовати и екстерног евалуатора.   

РИЗИЦИ И МЕРЕ УБЛАЖАВАЊА  

Туризам у Љубовији је у иницијалној фази развоја, што представља изузетну шансу, али и доноси 

низ ризика. На неке од њих није могуће утицати, а они на које јесте то могуће су идентификовани у 

наредној табели. Предложене су такође и могуће мере ублажавања, како би се ризици потпуно 

отклонили или минимализовао њихов утицај на реализацију Програма.  

Појединачни фактори ризика оцењени су у зависности од вероватноћењиховог појављивања и 

утицаја, на основу следеће методологије: 

- Процена вероватноће (ПВ) у распону од 1 (најнижа) до 5 (највиша) 

- Процена утицаја (ПУ) у распону од 1 (најнижа) до 5 (највиша) 

- Укупна процена ризика: УПР = ПВ х ПУ 

Табела 13Анализа ризика спровођења Програма развоја туризма са мерама ублажавања 

Ризик Мере ублажавања ПВ  ПУ УПР 

РИЗИК 1: Сви релевантни 
локални актери још не 
разумеју потенцијал 
развоја туризма 

> Индивидуални састанци са кључним 
партнерима 

> Додатне обуке актера 
> Подршка и представљање позитивних 

3 5 15 
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уконтексту његових социо-
економских ефеката 

елемената од стране привредника и 
дестинацијских лидера 

> Заједничка студијска посета примерима 
добре праксе  

> Континуирана промоција користи од 
туризма 

РИЗИК 2: Пад интереса 
постојећих актера у 
дестинацији, уколико се 
Програм не буде активно 
имплементирао 

> Почетни договор око заједничке 
имплементације, јасна расподела задужења 
и одговорности 

> Формирање радних група за појединачне 
туристичке производе 

> Припрема мин. 1 пројекта за редовни 
годишњи позив Министарства трговине, 
туризма и телекомуникација 

> Укључивање подстицаја за предузетништво 
и услуге у туризму у релевантне програме 
локалне самоуправе (нпр. Програм за развој 
пољопривреде и рурални развој) 

3 5 15 

РИЗИК 3: Наставак 
актуелних схватања 
локалних актера која се 
недовољно фокусирају на 
потребе, искуства и 
локалну потрошњу 
посетилаца/туриста и 
развој туризма 

> Утицај на промену разумевања код 
локалних политичара и других кључних 
актера кроз  представљање добрих пракси и 
конкретних очекиваних резултата 

> Увођење туристичких садржаја и активности 
у годишње планове рада туристичке 
организације и локалне самоуправе 

> Постепено преструктурирање програма 
делатности туристичких организација 

3 4 12 

РИЗИК 4: Наставак  
заостајања у знању, 
иновативности, 
дигитализацији и 
компетентности кључних 
кадрова у туризму 
упоређењу са 
конкурентим 
дестинацијама у Србији 

> Различити облици подизања капацитета 
кључних кадрова (обуке, менторства, праксе 
и др.) 

> Запошљавање или праксе нових младих 
кадрова са знањем страних језика и 
познавањем туристичких трендова на 
перспективним тржиштима 

> Обилазак сајмовима и конкурентних 
дестинација 

2 4 8 

РИЗИК 5: Мањак јавних и 
приватних финансијских 
средстава  за улагања у 
туризам 

> Пројекти за коришћење националних 
буџетских средстава у складу са Законом о 
туризму 

> Коришћење фондова ЕУ и других донатора 
за потребе реализације овог Програма 

> Подршка приватном сектору за коришћење 
ИПА фондова и повољних кредита 

> Мере за повећање прихода од боравишне 
такс 

3 5 15 

РИЗИК 6: Неконтролисане,  
стихијске и 

> Сарадња свих релевантних служби и актера 
код инвестиција 

3 4 12 
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непромишљене 
инвестиције у туристичку 
инфраструктуру и 
угоститељство/смештајне 
објекте 

> Узимање у обзир препорука Програма 
> Просторно планирање на основу потреба 

туриста и актера у туризму  
> Брига за квалитет и одрживост најважнијих 

туристич 

РИЗИК 7:Наставак 
неодговорног понашања 
према животној средини и 
кључним природним 
атракцијама 

> Континуирана едукација и подизање свести 
код локалног становништва о еколошки 
одговорним праксама и пословању 

> Унапређење сарадње са управљачима 
природних добара 

> Различите стимулативне мере за увођење 
зелених пракси у сектору туризма 
(коришћење обновљивих извора енергије, 
рециклирање и сл.) 

3 4 12 

РИЗИК 8: Инвестиције у 
нове погоне/објектекоји 
имају негативни утицај на 
животну средину 

> Дефинисање услова и критеријума 
изградње и пословања кроз планска 
документа 

> Заговарање код релевантних националних 
тела и органа  

> Израда Студија утицаја на животну средину 

2 5 10 

УКУПНА ПРОЦЕНА РИЗИКА 
(0-200 бодова) 

средња 99 

 

 

ЛИСТА СКРАЋЕНИЦА  

ДМО– destination management organization/организација за управљање дестинацијом  

ЕУ – Европска унија 

ИТП – Интегрисани туристички производ 

ЈП - Јавно предузеће 

ЈКП – Јавно комунално предузеће 

КУД – Културно-уметничко друштво 

ЛЕР – локални економски развој 

МПОВ – Мрежа за пречишћавање отпадних вода 

МТТТ – Министарство трговине, туризма и телекомуникација 

НВО – Невладина организација 

ПК – Планинарски клуб 

ППОВ – Постројење за пречишћавање отпадних вода 
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РРА ППР – Регионална развојна агенција Подриња, Подгорине и Рађевине 

РТО – Регионална туристичка организација 

РЗС – Републички завод за статистику 

САД – Сједињене Америчке државе 

ТО – Туристичка организација 

ТОС – Туристичка организација Србије 

ЗЗС – Завод за заштиту споменика 

ПОПИС ТАБЕЛА  

Табела 1Главни елементи идентификоване туристичке дестинације у Националној стратегији 

развоја туризма ........................................................................................................................................... 8 

Табела 2Кључне туристичке атракције .................................................................................................... 11 

Табела 3 Доласци и ноћења туриста 2014-2018 ..................................................................................... 18 

Табела 4 Постојеће циљне групе по туристичким производима .......................................................... 19 

Табела 5 Процењена посећеност књучних атракција у 2018. години .................................................. 20 

Табела 6 Кључни актери у туризму .......................................................................................................... 21 

Табела 7Манифестације ........................................................................................................................... 23 

Табела 8 Квалитет појединачних елемената и оцена укупне развијености мапираних интегрисаних 

туристичких производа ............................................................................................................................. 26 

Табела 9 Структура смештајних капацитета ........................................................................................... 29 

Табела 10 Преглед коришћења различитих промотивних алата ......................................................... 36 

Табела 11SWOT анализа ........................................................................................................................... 38 

Табела 12 Циљна тржишта дестинације ................................................................................................. 61 

Табела 13 Анализа ризика спровођења Програма развоја туризма са мерама ублажавања ........... 69 

 

ПОПИС СЛИКА  

Слика 1 Процес припреме Програма развоја туризма општине Љубовија (Извор: РРА РРП) .............. 7 

Слика 2 Партиципација учесника (Извор: РРА ППР) Слика 3 Радионице (Извор: РРА ППР) .............. 8 

Слика 4 Локација општине Љубовија у Србији Слика 5 Општине Мачванског округа okruga ........ 11 

Слика 6 Кањон реке Трешњице        Слика 7 Римски мост ................................................................. 13 



Програм развоја туризма општине Љубовија 2021-2025  73 

Слика 8 Мачков камен        Слика 9 Манастир Св. Николај, Соко-град .............................................. 14 

Слика 12 Туристичка сигнализација Слика 13 Обала Дрине .............................................................. 16 

Слика 10 Дринска регата Слиак 11 Дрински Гастро-фестивал ........................................................... 24 

Слика 14 Елементи интегрисаног туристичког производа .................................................................... 25 

Слика 15 Хотел Дринска ласта, Љубовија Слика 16 Етно-село Врхпоље, Врхпоље ......................... 31 

Слика 17 Тадића вајати, Дрлаче Слика 18 Вила Зеленика, Врхпоље ................................................. 31 

Слика 19 Рибљи специјалитети Слика 20 традиционална јела .......................................................... 32 

Слика 21 Лого дестинације Љубовија, Туристичке организације Љубовија и традиционална торба – 

симбол „Кривоторбића“ ........................................................................................................................... 36 

Слика 22 Сајт Туристичке организације Љубовија Слика 23 Пример коришћења on-line 

резервацијског .......................................................................................................................................... 37 

Слика 24 Активности којима се баве посетиоци током боравка у Љубовији ...................................... 41 

Слика 25 Локације које се највише свиђају посетиоцима Љубовије ................................................... 42 

Слика 26 Кључни изазови развоја туризма ............................................................................................. 43 

Слика 27 Кључне вредности ..................................................................................................................... 47 

Слика 28 Стратешки развојни модел дестинације Љубовија................................................................ 48 

Слика 29 Приоритетне области ................................................................................................................ 50 

Слика 30 Портфолио туристичких производа за дестинацију Љубовија ............................................. 52 

Слика 31 Схема корака развоја интегрисаних производа и продајних пакета који из њих произлазе

 .................................................................................................................................................................... 52 

Слика 32 Пример иновативних услуга у туризму ................................................................................... 56 

Слика 33 Пример савремене туристичке инфраструктуре .................................................................... 59 

Слика 34 Пример иновативног концепта брендирања ......................................................................... 61 

 

ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА  

о Стратегија развоја туризма Републике Србије 2016-2025. 

о Стратегија за управљање водама на територији Републике Србије до 2034. године 

о Мастер план одрживог развоја руралног туризма у Србији 2011-2020 

о Мастер план хидроенергетског потенцијала Љубовије, 2009. 

о Студија о одрживом коришћењу и заштити природних ресурса у прекограничном региону 

Србија – Босна и Херцеговина 

о Стратегија локалног одрживог развоја општине Љубовија 2013-2022. 



Програм развоја туризма општине Љубовија 2021-2025  74 

о Локални план управљања отпадом 2013-2023. 

о Локални акциони план за биодиверзитет општине Љубовија 2013-2018. 

о План генералне регулације насељеног места Љубовија 

о План детаљне регулације мини хидроелектране „Гаревина-Градина“ на реци Љубовиђи 

о Нацрт Плана детаљне регулације Туристичко-рекреативни комплекс „Мотел“ 

о План управљања специјалним резерватом природе „Клисура реке Трешњице“ 2016-2025 

о Просторни план општине Љубовија 

о Извештаји о досад реализованим пројектима из области туризма  

о Регионални просторни план Колубарског и Мачванског округа 

о Програм развоја Подриња, Министарство привреде РС и Представништво Републике 

Српске, 2015  

о Атлас туристичких потенцијала заштићених подручја Србије, УНДП и Глобални фонд за 

животну средину, 2012 

о Статистички годишњаци Републичког завода за статистику 

о Каталог сеоских домаћинстава, Туристичка организација Србије 2017 

о Категорисани објекти 2019, Министарство трговине, туризма и телекомуникација 

o Агенција за привредне регистре Републике Србије (www.apr.gov.rs)  

o Звод за заштиту природе Србије (www.zzps.rs)  

o Републички завод за заштиту споменика културе (www.heritage.gov.rs) 

o Завод за заштиту споменика културеВаљево (www.vaza.co.rs)  

o Е-култура – База података културе Србије (www.e-kultura.net) 

o Званична презентација Општине Љубовија (www.ljubovija.rs) 

o Туристичка презентација Општине Љубовија (www.turistickaorganizacijaljubovija.rs) 

ПРИЛОЗИ  

о Испитивање ставова посетилаца: Анкетни листић (срп, енг) и сумирани разултати 

о Одржане радионице: Презентације, Листе присутних, Позивнице, Агенде, фотографије 

http://www.apr.gov.rs/
http://www.zzps.rs/
http://www.heritage.gov.rs/
http://www.vaza.co.rs/
http://www.e-kultura.net/
http://www.ljubovija.rs/
http://www.turistickaorganizacijaljubovija.rs/


 
 

 

На основу члана 59. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике 

Србије“, број 15/16),  члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018) и члана 

40. Статута општине Љубовија („Службени лист општине Љубовија“, број 3/2019), члана 

121. пословника Скупштине општине  Љубовија („Службени лист општине  Љубовија, 

број: 6/2008), Скупштина општине Љубовија на седници одржаној дана 29.09.2021. 

године, донела је 

РЕШЕЊЕ 

 О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА НА ДРУГЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА 

ПОСЛОВАЊА ЈП „ЉУБОВИЈА“ ЉУБОВИЈА ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

1. Даје се сагласност на Дуге измене и допуне  Програма пословања Јавног 

предузећа за управљање грађевинским земљиштем и путевима „Љубовија“ Љубовија за 

2021. годину.  

2. Саставни део Решења о давању сагласности  су Друге измене Програма 

пословања Јавног предузећа за управљање грађевинским земљиштем и путевима 

„Љубовија“ Љубовија за 2021. годину.  

 

3. Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 

општине Љубовија“. 

 

4. Решење доставити: ЈП „Љубовија“ Љубовија, рачуноводству и архиви. 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА 

 

 

Број: 06 - 427 /2020-03 

 

                                                                                                               ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                              Горан Јосиповић с.р. 



 
 

 



 
 

Јавно предузеће за управљање грађевинским земљиштем и 

путевима „Љубовија“  Азбуковачка бб  15320 Љубовија 

Тел.015-561-747, 562-551, 561-513, 562-132, 562-133, 561-514 

МБ 07367821  ПИБ 101302105  Шифра делатности 4211 

Рачун: 160-443587-58 , 200-2951330101885-45 

e-mail: ljubovijajp@gmail.com 
____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

                            ДРУГЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 
 

ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА 
 

ЈП „ЉУБОВИЈА“ ЗА 2021. ГОДИНУ 
 

 

 

 

 

Пословно име: Јавно предузеће за управљање грађевинским земљиштем и путевима 

 „ Љубовија“ са потпуном одговорношћу Љубовија 

 

 

Седиште: Љубовија 

Адреса: Азбуковачка бб 15320 Љубовија 

Претежна делатност: 4211-изградња путева и аутопутева 

Матични број: 07367821 

ПИБ: 101302105 

ЈББК: 62095 

Надлежни орган јединице локалне самоуправе:  Скупштина општине Љубовија 

Адреса: Војводе Мишића 45 15320 Љубовија 

 

 

 

 

 

 

 

Љубовија, септембар 2021.године

mailto:ljubovijajp@gmail.com
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1.ОПШТИ ПОДАЦИ 
 

1.1. Статус, правна форма и делатност предузећа 

 

Јавно предузеће за управљање грађевинским земљиштем и путевима „ Љубовија“основано је 

29.03.1996.године а уписано у регистар Трговинског суда у Ваљеву 23.05.1996.године под бројем 

фи-980/96. Скраћени назив предузећа је ЈП „Љубовија“. 

 

Превођење у регистар привредних субјеката, АПР, привредног субјекта са претежном делатношћу 

4211 - изградња путева и аутопутева извршено је 03.09.2005 од када је пун назив: Jавно предузеће 

за управљање грађевинским земљиштем и путевима Љубовија са потпуном одговорношћу, 

Љубовија. 

 

Седиште предузећа је на адреси Азбуковачка бб, Љубовија. 

 

Матични број предузећа је 07367821. 

 

Порески идентификациони број предузећа је 101302105. 

 

Једини члан овог привредног друштва са потпуном одговорношћу је Општина Љубовија, МБ 

07170459, у својству оснивача, са уделом од 100%, дакле, предузеће је 100% у власништву 

локалне самоуправе, односно државе. 

 

1.2. Мисија 

 

Мисија ЈП „ Љубовија“ је одржавање постојећих локалних и некатегорисаних путева, уређење и 

одржавање јавних површина, уређења и одржавање водотокова 2.реда, на територији општине 

Љубовија. 

 

Обављање основне делатности предузећа подразумева константан рад на унапређењу пословања у 

аспекту рационализације постојећих трошкова, подизања ефективности и ефикасности планирања 

и оперативног деловања у циљу остваривања и подизања квалитета услуга у складу са повереним 

пословима и основном делатношћу предузећа. 

 

Настојање да се достигну високи стандарди у пословању ЈП „Љубовија“ поред набавке, одржавања 

потребних основних средстава подразумева  и перманентно усавршавање запослених  путем 

стручних сертификованих обука и стицање неопходних лиценци, знања и вештина у пословању. 

 

 

1.3 Визија 

 

Програмом пословања предузећа предвиђене су: изградња модерних саобраћајница, ради трајног 

решавања проблема који настају услед атмосферских прилика; изградња некатегорисаних 

саобраћајница уз могућност учешћа грађана; постепено асфалтирање локaлних путева; 

преузимање и испуњавање обавеза из претходне календарске – пословне године. Спроводећи 

набројане активности, ЈП „Љубовија“ ће настојати да остане успешно предузеће у служби грађана. 
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1.4 Циљеви 

 

Циљеви ЈП „ Љубовија“ су: 

 

1. изградња модерних асфалтних саобраћајница на постојећим локалним путевима и 

улицама; 

2. изградња и реконструкција некатегорисаних путева уз могућност учешћа грађана; 

3. уређење и одржавање  јавних површина; 

4. уређење и одржавање водотокова 2. реда; 

5. одржавање и унапређење хоризонталне и вертикалне сигнализације; 

 

Жељени исходи : 

 

- изградња  5 до 10 километара асфалтних путева годишње у складу са годишњим планом 

јединице локалне самоуправе; 

- успешна изградња, реконструкција и одржавање локалних и некатегорисаних путева; 

- успешно и у постављеним роковима поступање по решењу општинског инспектора за 

саобраћај и путеве; 

- правовремено чишћење и одржавање проходности водотокова 2.реда у циљу 

минимизирања ризика опасности изливања вода и угрожавања лица и имовине; 

- санација клизишта и одрона насталих услед одређених временских прилика; 

- квалитетно одржавање и унапређење хоризонталне и вертикалне сигнализације; 

 

Остваривање претходно наведених циљева у непосредно зависи од улагања у техничку 

опремљеност оперативне базе ЈП „Љубовија“ односно транспортних средстава (камиона) и 

одговарајућих грађевинских машина које се користе за делатност изградње и одржавања путева.   

 

Механизација ЈП „Љубовија“ састоји се од следећег: 

 

- булдозер ТГ-140 ком.1; 

- утоваривач 160Б ком.2; 

- утоваривач 160 Ц ком.1; 

- ровокопач Caterpillar 428d ком.1; 

- гредер PY120 ком.1; 

- багер Хјундаи 160 ц ком.1; 

- камион ФАП 1921 ком.4; 

- камион Рено Премиум 370 DXI ком.1; 

- камиом Ивеко ком.1; 

- камион Форд (путарац) ком.1; 

- лада Нива ком. 2; 

- пежо експерт комби ком.1; 

- нисконосећа приколица (вучни воз) ком.1; 

- самоходна косачица-трактор вт1000 ком.1; 

- трактор McCORMICK C90-4 MAX  

- тракторски раоник за чишћење снега ком.1; 

- ваљак DYNAPAC CA2500D, ком.1; 

- ваљак KVV 12 ком.1; 

- машина за обележавање хоризонталне сигнализације AIRLESSCO SS 6050  са додатком 

LINEDRIVER ком.1; 

- таруп за орезивање траве и дрвећа, модел 450L, ком. 1; 

- утоваривач Liu Gong са раоноцима за чишћење снега, ком 2. 
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Просечна старост машина је релативно висока и прелазила је 25 година у просеку. У току 2017. 

године препозната је неопходност обнављања застареле механизације и од стране оснивача 

предузећа у току 2018.године обезбеђена су средства за куповину следеће механизације: камион 

кипер ИВЕКО, камион Форд Транзит-путарац, багер Хјундаи 160ц, таруп за машинско кошење 

растиња у путном појасу. У току 2019.године настављен је тренд обнове и омогућена је куповина 

нове механизације: трактор (McCORMICK) који ће се користити за машинско кошење растиња у 

путном земљишту, заједно са раоником за чишћење снега и комбинованог ваљка (DYNAPAC CA). 

У току 2020.године омогућена је куповина два утоваривача (Liu Gong) који поред стандардне 

опреме располажу и са опремом за чишћење снега. Неопходно је у наредном периоду у зависности 

од финансијских  могућности приступити обнављању транспортне механизације. 

 

Полазећи од постављених циљева у складу са повереним пословима неопходно је ЈП „Љубовија“ 

уз подразумевану подршку оснивача, Скупштине општине Љубовија, омогући да поново врши 

радове на припреми асфалта приликом извођења пројеката асфалтирања улица и путева на 

територији општине Љубовија. Потребно је напоменути да је у прошлости наведени посао 

обављало са несумљивим квалитетом изведених радова, као и да ЈП „Љубовија“ од 2020.године 

располаже лиценцираним стручним кадром за вршење надзора над извођењем радова на изградњи 

и реконструкцији путева и улица. На овај начин непосредно се јачају оперативни капацитети ЈП 

„Љубовија“ стварањем основе за унапређење стручних знања, кадровске структуре и коначно 

обезбеђују додатни извори прихода који се могу употребити за даљу обнову возног парка и 

грађевинске механизације. 

 

У 2021.години кроз посебан програм коришћења субвенција за текуће обавезе ЈП „ Љубовија“ 
планира да уложи средства за израду пројектнo-техничке документације за изградњу  нових 

објеката за пословање ЈП „Љубовија“ ван постојеће локације. Планирана су средства у износу од 
1.000.000,00 рсд. 
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2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ПРЕДУЗЕЋА 

 

Унутрашња организација предузећа постављена је тако да обезбеђује ефикасно обављање 

делатности предузећа, развој предузећа и функционисање свих организационих целина у циљу 

квалитетне реализације свих пословних процеса и резултата. 

 

Предузеће је у јединственом процесу рада организовано као самостални субјекат који обезбеђује 

ефикасно обављање поверених послова из своје делатности. 

 

Пословодство предузећа чини Надзорни одбор и Директоp. 

 

Надзорни одбор 

 

Дарко Васић , дипл.инж.грађ, председник  

Жељко Лазић, дипл.инж.техн, члан 

 

Решење бр. 06-253/2020-03 од 15.09.2020.године 

 

Дарко Павићевић, дипл. економиста, члан (из реда запослених) 

 

Решење бр. 06-382/2019-03 од 27.11.2019.године 

 

Директор 

 

Србослав Јагодић ,маст.инж.орган.наука 

 

Решење бр.06-239/2019-03  од 15.08.2019.године 

 

 

Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова ближе је уређена 

организациона структура и систематизација послова  кроз ниже организационе облике. 

 

 ЈП „Љубовија организовано је у следећим службама : 

 

1. Управа ( директор и технички директор) 

2. Техничка служба 

3. Општа служба  

4. Финансије и рачуноводство 
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3. Преглед планираних прихода 
 
Списак  врста (категорија) прихода које остварује  ЈП  “Љубовија”, планом I измена и 
допуна Програма пословања за 2021.годину као и план II измена  дат је у следећој табели.  
 
Ред. 

број 
Врста прихода 

Планирано  

I.изменама 

Планирано  

II.изменама 

1 ЗИМСКО ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА 9,000,000.00 5,000,000.00 

2 

ОДРЖАВАЊЕ ЛОКАЛНИХ ,НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА, 

НЕАСФАЛТИРАНИХ УЛИЦА, ХОРИЗОНТАЛНЕ И ВЕРТИКАЛНЕ 

СИГНАЛИЗАЦИЈЕ И УСЛУГЕ ИЗДАВАЊА САГЛАСНОСТИ 32,500,000.00 38,500,000.00 

3 ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА 3,200,000.00 3,200,000.00 

4 ОДРЖ. И ЧИШЋЕЊЕ ВОДОТОКОВА ДРУГОГ РЕДА,ОДРОНА И КЛИЗИШТА 6,000,000.00 4,000,000.00 

5 РАД ЗА ТРЕЋА ЛИЦА 2,000,000.00 2,000,000.00 

6 ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ 2020.ГОДИНЕ 2,000,000.00 2,000,000.00 

7 СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ТЕКУЋЕ ОБАВЕЗЕ 1,000,000.00 1,000,000.00 

УКУПАН ПРИХОД 55,700,000.00 55,700,000.00 

 

4. РАСХОДИ 
 

Преглед укупних расхода 
 

Осенчене су ставке на којима је извршено повећање износа, а подебљаним знацима 

исписане су ставке на којима је извршено смањене износа.  
 

4.1 Укупни расходи 
    

Koнто Назив конта 
Планирано  

I изменама 

Планирано  

II.изменама 

512 ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА (РЕЖИЈСКОГ) 

 

2,820,000.00 2,620,000.00 

513 ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ 12,300,000.00 13,000,000.00 

514 ТРОШКОВИ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА 4,000,000.00 3,000,000.00 

515 ТРОШКОВИ ЈЕДНОКРАТНОГ ОТПИСА АЛАТА И ИНВЕНТАРА 100,000.00 100,000.00 

520 ТРОШКОВИ ЗАРАДА И НАКНАДА ЗАРАДА(БРУТО) 18,027,409.00 18,027,409.00 

521 ТРОШКОВИ ПОРЕЗА И ДОПРИНОСА НА ЗАРАДЕ И НАКНАДЕ 3,001,563.00 3,001,563.00 

524 ТРОШКОВИ НАКНАДЕ ПО УГОВОРУ О ПРИВР.И ПОВРЕ.ПОСЛОВИМА 420,000.00 420,000.00 

525 ТРОШКОВИ НАКНАДЕ ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ УГОВОРА 100,000.00 100,000.00 

526 ТРОШКОВИ НАКНАДЕ ОРГАНА УПРАВЉАЊА 1,187,461.00 1,187,461.00 

528 ТРОШКОВИ АНГАЖОВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ ПРЕКО АГЕНЦИЈЕ 2,500,000.00 2,500,000.00 

529 ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ И НАКНАДЕ 1,972,000.00 1,872,000.00 

531 ТРОШКОВИ ТРАНСПОРТНИХ УСЛУГА 440,000.00 390,000.00 

532 ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА 1,660,000.00 1,660,000.00 

533 ТРОШКОВИ ЗАКУПНИНА 80,000.00 80,000.00 
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535 ТРОШКОВИ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ 280,350.00        135.000,00 

539 ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ УСЛУГА 254,000.00 269,000.00 

540 ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ 500,000.00           800,000.00 

550 ТРОШКОВИ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА 3,442,000.00      3.947.000,00 

551 ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ 300,000.00 300,000.00 

552 ТРОШКОВИ ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА 640,000.00 640,000.00 

553 ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА 85,000.00 85,000.00 

554 ТРОШКОВИ ЧЛАНАРИНЕ 15,000.00 20,350.00 

555 ТРОШКОВИ ПОРЕЗА И НАКНАДА 310,000.00 330,000.00 

559 ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 665,000.00 615,000.00 

562 РАСХОДИ КАМАТА 30,000.00 30,000.00 

577 РАСХОДИ ПО ОСНОВУ РАСХОДОВАЊА ЗАЛИХА 100,000.00 100,000.00 

579 ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ РАСХОДИ 160,000.00 160,000.00 

585 РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ПОТРАЖИВАЊА 100,000.00 100,000.00 

592 

РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА 

КОЈЕ НИСУ МАТЕРИЈАЛНО ЗНАЧАЈНЕ 100,000.00 100,000.00 

Класа5 УКУПНО РАСХОДИ 55,589,783.00 55,589,783.00 

 

  4.2 Преглед расхода по наменама 
 

Обзиром на то да је за преглед расхода по наменама мало теже дати упоредни приказ, због 

увођења нових ставки, међузбирова и друго, у табели је дат преглед расхода планираних 

другим изменама (II).  Бројке на којима је извршено повећање су осенчене, а оне на којима је 

дошло до смањења исписане су подебљаним знацима, у одговарајућим ћелијама табеле.  
 

Конто Назив конта 
Планирано  

I изменама 

Планирано  

II изменама 

512 ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА 2,820,000.00 2,620,000.00 

512000 ТРОШКОВИ  МАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ 50,000.00 50,000.00 

512100 ТРОШКОВИ КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА 150,000.00 150,000.00 

512300 
ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА ЗА ТЕКУЋЕ И ИНВ.ОДРЖАВАЊЕ ОСНОВНИХ 

СРЕДСТАВА 700,000.00 700,000.00 

512301 ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА 1,500,000.00 1,300,000.00 

512302 ТРОШКОВИ ХТЗ ОПРЕМЕ 300,000.00 300,000.00 

512303 ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА ЗА  ОДРЖАВАЊЕ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА 100,000.00 100,000.00 

512304 ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ РЕЖИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА 20,000.00 20,000.00 

513 ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ 12,300,000.00 13,000,000.00 

513300 ТРОШКОВИ БЕНЗИНА 500,000.00 500,000.00 

513301 ТРОШКОВИ  ДИЗЕЛ ГОРИВА 10,900,000.00 11,600,000.00 

513302 ТРОШКОВИ МАЗИВА 900,000.00 900,000.00 

514 ТРОШКОВИ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА 4,000,000.00 3,000,000.00 

514000 ТРОШКОВИ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА 4,000,000.00 3,000,000.00 

515 ТРОШКОВИ ЈЕДНОКРАТНОГ ОТПИСА АЛАТА И ИНВЕНТАРА 100,000.00 100,000.00 

515000 ТРОШКОВИ ЈЕДНОКРАТНОГ ОТПИСА АЛАТА И ИНЕВЕНТАРА 100,000.00 100,000.00 



 
 

9 
 

520 ТРОШКОВИ ЗАРАДА И НАКНАДА ЗАРАДА(БРУТО) 18,027,409.00 18,027,409.00 

520000 ТРОШКОВИ ЗАРАДА И НАКНАДА ЗАРАДА(БРУТО) 18,027,409.00 18,027,409.00 

521 ТРОШКОВИ ПОРЕЗА И ДОПРИНОСА НА ЗАРАДЕ И НАКНАДЕ 3,001,563.00 3,001,563.00 

521000 ТРОШКОВИ ПОРЕЗА И ДОП. НА ЗАР. И НАКН.. НА ТЕРЕТ ПОС. 3,001,563.00 3,001,563.00 

524 ТРОШКОВИ НАКНАДЕ ПО УГОВОРУ О ПРИВР.И ПОВРЕ.ПОСЛ. 420,000.00 420,000.00 

524000 ТРОШКОВИ НАКНАДЕ ПО УГОВОРУ О ПРИВР.И ПОВРЕ.ПОСЛОВИМА 420,000.00 420,000.00 

525 ТРОШКОВИ НАКНАДЕ ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ УГОВОРА 100,000.00 100,000.00 

525000 ТРОШКОВИ НАКНАДЕ ПО ОСНОВУГОВОРА О ДОПУНСКОМ РАДУ 100,000.00 100,000.00 

526 ТРОШКОВИ НАКНАДЕ ОРГАНА УПРАВЉАЊА 1,187,461.00 1,187,461.00 

526000 ТРОШКОВИ НАКНАДЕ ОРГАНА УПРАВЉАЊА 1,187,461.00 1,187,461.00 

528 ТРОШКОВИ АНГАЖОВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ ПРЕКО АГЕНЦИЈЕ 2,500,000.00 2,500,000.00 

528000 ТРОШКОВИ АНГАЖОВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ ПРЕКО АГЕНЦИЈЕ 2,500,000.00 2,500,000.00 

529 ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ И НАКНАДЕ 1,972,000.00 1,872,000.00 

529200 ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ 60,000.00 60,000.00 

529300 
СОЛ.ПОМОЋ У СЛУЧАЈУ СМРТИ ЧЛАНА УЖЕ ПОРОДИЦЕ И 
РОД.ЗАПОСЛЕНОГ 70,000.00 70,000.00 

529301 СОЛ.ПОМОЋ У СЛУЧАЈУ БОЛЕСТИ ЗАПОСЛЕНОГ ИЛИ ЧЛАНА ПОРОДИЦЕ 60,000.00 60,000.00 

529302 ОСТАЛЕ СОЛИДАРНЕ ПОМОЋИ 1,100,000.00 1,100,000.00 

529400 НАКНАДЕ ТРОШКОВА СМЕСТАЈА И ИСХРАНЕ НА СЛУЖБЕНОМ ПУТУ 150,000.000 50,000,00 

529600 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ПРЕВОЗА НА РАДНО МЕСТО И СА РАД,МЕСТА 440,000.00 440,000.00 

529800 ОСТАЛЕ НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗАПОСЛЕНИХ 40,000.00 40,000.00 

529801 ОСТАЛА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМ 52,000.00 52,000.00 

531 ТРОШКОВИ ТРАНСПОРТНИХ УСЛУГА 440,000.00 390,000.00 

531000 ТРОШКОВИ ПРЕВОЗА У ЗЕМЉИ 150,000.00 100,000.00 

531200 ТРОШКОВИ ПТТ УСЛУГА У ЗЕМЉИ 60,000.00 60,000.00 

531201 ТРОШКОВИ ИНТЕРНЕТА 30,000.00 30,000.00 

531202 ТРОШКОВИ МОБИЛНОГ ТЕЛЕФОНА 170,000.00 170,000.00 

531500 ОСТАЛИ ТРОШКОВИ ТРАНСПОРТНИХ УСЛУГА У ЗЕМЉИ 30,000.00 30,000.00 

532 ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА 1,660,000.00 1,660,000.00 

532200 ТРОШКОВИ  УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ У ЗЕМЉИ 1,300,000.00 1,300,000.00 

532201 ТРОШКОВИ УСЛУГА ЕЛЕКТРОНСКОГ ПРАЋЕЊА ВОЗИЛА 280,000.00 280,000.00 

532202 ТРОШКОВИ УСЛУГА ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА ВОЗИЛА 80,000.00 80,000.00 

533 ТРОШКОВИ ЗАКУПНИНА 80,000.00 80,000.00 

533000 ТРОШКОВИ ЗАКУПНИНА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА 80,000.00 80,000.00 

535 ТРОШКОВИ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ 280,350.00 135,000.00 

535000 ТРОШКОВИ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ У ЗЕМЉИ 280,350.00        135,000.00 

539 ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ УСЛУГА 254,000.00 269,000.00 

539000 ТРОШКОВИ УСЛУГЕ ЗАШТИТЕ НА РАДУ 170,000.00 170,000.00 

539200 ТРОШКОВИ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА 64,000.00 64,000.00 

539300 ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ УСЛУГА 20,000.00 35,000.00 

540 ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ    500,000.00 800,000.00 

540000 ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ  500,000.00 800,000.00 

550 ТРОШКОВИ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА 3,442,000.00 3.947.000,00 
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550000 ТРОШКОВИ ЗДРАСТВЕНИХ УСЛУГА 40,000.00 40,000.00 

550100 ТРОШКОВИ АДВОКАТСКИХ УСЛУГА 200,000.00 100,000.00 

550300 ТРОШКОВИ РАЧУНОВОДСТВА И РЕВИЗИЈА 142,000.00 142,000.00 

550400 ТРОШКОВИ СТРУЧНОГ ОБРАЗОВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ 300,000.00 100,000.00 

550500 ТРОШКОВИ САВЕТОВАЊА И ДРУГИХ ИНТЕЛ.УСЛУГА ПРАВНИХ ЛИЦА 640,000.00 640,000.00 

550700 ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА СОФТВЕРА И РАЧУНАРА 220,000.00 325,000.00 

550701 ТРОШКОВИ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА НА ПУТЕВИМА 800,000.00     1.400,000.00 

550702 ТРОШКОВИ ДРУГИХ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА 1,100,000.00 1,200,000.00 

551 ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ 300,000.00 300,000.00 

551000 ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ У ЗЕМЉИ 300,000.00 300,000.00 

552 ТРОШКОВИ ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА 640,000.00 640,000.00 

552000 ТРОШКОВИ ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА 560,000.00 560,000.00 

552400 ТРОШКОВИ ОСИГУРАЊА ЗАПОСЛЕНИХ У ТОКУ РАДА 80,000.00 80,000.00 

553 ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА 85,000.00 85,000.00 

553000 ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА 85,000.00 85,000.00 

554 ТРОШКОВИ ЧЛАНАРИНА 15,000.00 20,350.00 

554100 ТРОШКОВИ ЧЛАНАРИНЕ КОМОРАМА 15,000.00 20,350.00 

555 ТРОШКОВИ ПОРЕЗА И НАКНАДА 310,000.00 330,000.00 

555000 ТРОШКОВИ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ 245,000.00 225,000.00 

555900 ОСТАЛИ ТРОШКОВИ ПОРЕЗА И НАКНАДА 65,000.00 105,000.00 

559 ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 665,000.00 615,000.00 

559000 СУДСКИ ТРОШКОВИ 100,000.00 100,000.00 

559100 ТРОШКОВИ ВЕШТАЋЕЊА 100,000.00 100,000.00 

559200 ТРОШКОВИ ПРЕТПЛАТЕ НА ЧАСОПИСЕ И СТРУЧНЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ 250,000.00 200,000.00 

559300 ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ(ТАКСЕ,АДМИН,СУДСКЕ,РЕГИОН...) 215,000.00 215,000.00 

562 РАСХОДИ КАМАТА 30,000.00        30 ,000.00 

562600 
РАСХОДИ КАМАТА ПО ОБАВЕЗАМА ЗА ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ 

ДАЖБИНЕ 10,000.00 10,000.00 

562700 ОСТАЛИ РАСХОДИ КАМАТА 20,000.00          20,000.00 

577 РАСХОДИ ПО ОСНОВУ РАСХОДОВАЊА ЗАЛИХА 100,000.00 100,000.00 

577000 РАСХОДИ ПО ОСНОВУ РАСХОДОВАЊА ЗАЛИХА 100,000.00 100,000.00 

579 ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ РАСХОДИ 160,000.00 160,000.00 

579000 КАЗНЕ ЗА ПРИВРЕДНЕ ПРЕКРШАЈЕ И ПРЕСТУПЕ 150,000.00 150,000.00 

579500 ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ РАСХОДИ 10,000.00 10,000.00 

585 РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ПОТРАЖИВАЊА 100,000.00 100,000.00 

585300 УСКЛАЂИВАЊЕ ВРЕДНОСТИ ПОТРАЖИВАЊА ОД КУПАЦА У ЗЕМЉИ 100,000.00 100,000.00 

592 
РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА 

КОЈЕ НИСУ МАТЕРИЈАЛНО ЗНАЧАЈНЕ 100,000.00 100,000.00 

592000 
РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА КОЈЕ 
НИСУ МАТЕРИЈАЛНО ЗНАЧАЈНЕ 100,000.00 100,000.00 

Класа5 УКУПНО РАСХОДИ 55,589,783.00 55,589,783.00 
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4.3 Образложење измена у расходима 

 

 
Табела 1: Трошкови дизел горива 

 

 

Ред. 

бр. 
Опис-конто 513301 

I измене  

и допуне 

II измене  

предлог 

1 

Трошкови дизел горива  10.900.000,00 11.600.000,00 

УКУПНО 10.900.000,00 11.600.000,00 

 

513301: Позиција се увећава за 700,000.00 рсд. реално утврђених потреба. 

 

 
Табела 2: Трошкови осталих услуга 

 

Ред. 

бр. 
Опис-конто 539300 

I измене  

и допуне 

II измене  

предлог 

1 

Трошкови осталих услуга         20.000,00 35.000,00 

УКУПНО    20.000,00 35.000,00 

 

539300: Позиција се увећали  за 15.000,00 рсд. због реално утврђених потреба. 

 

 
Табела 3:Трошкови амортизације 

 

Ред. 

бр. 
Опис-конто 540000 

I измене  

и допуне 

II измене  

предлог 

1 

Трошкови амортизације  500,000.00          800,000.00 

УКУПНО 500,000.00          800,000.00 

 

540000: Позиција се увећава за 300,000.00 рсд. због реално утврђених потреба. 
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Табела 4: Трошкови услуга одржавања софтвера и рачунара 

 

 

Ред. 

бр. 
Опис-конто 550700 

I измене  

и допуне 

II измене  

предлог 

1 

Трошкови услуга одржавања софтвера и рачунара        220,000.00 325,000.00 

УКУПНО 220,000.00       325,000.00 

 

550700: Позиција се увећава за 105,000.00 рсд. због реално утврђених потреба. 

 

 

 

 
Табела 5: Трошкови непроизводних услуга на путевима 

 

 

Ред. 

бр. 
Опис-конто 550701 

I измене  

и допуне 

II измене  

предлог 

1 

Трошкови непроизводних услуга на путевима       800,000.00 1.400,000.00 

УКУПНО 800,000.00 1.400,000.00 

 

550701: Позиција се увећава за 600,000.00 рсд. због реално утврђених потреба. 

 

 
Табела 6: Трошкови других непроизводних услуга 

 

 

Ред. 

бр. 
Опис-конто 550702 

I измене  

и допуне 

II измене  

предлог 

1 

Трошкови других непроизводних услуга      1,100,000.00 1.200,000.00 

УКУПНО 1.100,000.00 1,200,000.00 

 

550702: Позиција се увећава за 100,000.00 рсд. због реално утврђених потреба 
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Табела 7: Трошкови чланарина коморама 

 

 

Ред. 

бр. 
Опис-конто 554100 

I измене  

и допуне 

II измене  

предлог 

1 

Трошкови чланарина коморама          15.000,00 20.350,00 

УКУПНО 15.000,00 20.350,00 

 

554100: Позиција се увећава за 5.350,00 рсд. због реално утврђених потреба 

 

 

 
Табела 8: Остали трошкови пореза и накнада  

 

 

Ред. 

бр. 
Опис-конто 555900 

I измене  

и допуне 

II измене  

предлог 

1 

Остали трошкови пореза и накнада         65.000,00 105.000,00 

УКУПНО 65.000,00 105.000,00 

 

555900: Позиција се увећава за 40,000.00 рсд. због реално утврђених потреба. 

 

 
Табела 9: Трошкови материјала за одржавање путева 

 

Ред. 

бр. 
Опис-конто 512301 

I измене  

и допуне 

II измене  

предлог 

1 

Трошкови материјала за одржавање путева         1.500.000,00 1.300.000,00 

УКУПНО      1.500.000,00 1.300.000,00 

 

512301: Позиција се умањује за 200.000,00 рсд. због реално утврђених потреба. 
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Табела 10: Трошкови резервних делова 

 

 

Ред. 

бр. 
Опис-конто 514000 

I измене  

и допуне 

II измене  

предлог 

1 

Трошкови резервних делова      4.000,000.00 3.000,000.00 

УКУПНО 4.000,000.00 3.000,000.00 

 

514000: Позиција се умањује за 1.000,000.00 рсд. због реално утврђених потреба. 

 

 

 

 
Табела 11: Накнаде трошкова смештаја и исхране на службеном путу 

 

 

Ред. 

бр. 
Опис-конто 529400 

I измене  

и допуне 

II измене  

предлог 

1 

Накнаде трошкова смештаја и исхране на службеном путу         150.00,00 50.000,00 

УКУПНО 150.000,00 50.000,00 

 

529400: Позиција се умањује за 100,000.00 рсд. због реално утврђених потреба. 

 

 

 

 
Табела 12: Трошкови превоза у земљи 

 

Ред. 

бр. 
Опис-конто 531000 

I измене  

и допуне 

II измене  

предлог 

1 

Трошкови превоза у земљи         150.00,00 100.000,00 

УКУПНО 150.000,00 100.000,00 

 

531000: Позиција се умањује за 50,000.00 рсд. због реално утврђених потреба. 
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Табела 13: Трошкови рекламе и пропаганде у земљи 

 

Ред. 

бр. 
Опис-конто 535000 

I измене  

и допуне 

II измене  

предлог 

1 

Трошкови рекламе и пропаганде у земљи         280.350,00 135.000,00 

УКУПНО    280.350,00 135.000,00 

 

535000: Позиција се умањује за 145,350.00 рсд. због реално утврђених потреба. 

 

 

 
Табела 14: Трошкови адвокатских услуга 

 

Ред. 

бр. 
Опис-конто 550100 

I измене  

и допуне 

II измене  

предлог 

1 

Трошкови адвокатских услуга         200.000,00 100.000,00 

УКУПНО   200.000,00 100.000,00 

 

550100: Позиција се умањује за 100.000,00 рсд. због реално утврђених потреба. 

 

 

 
Табела 15: Трошкови стручног образовања запослених 

 

Ред. 

бр. 
Опис-конто 550400 

I измене  

и допуне 

II измене  

предлог 

1 

Трошкови стручног образовања запослених         300.000,00 100.000,00 

УКУПНО   300.000,00 100.000,00 

 

550400: Позиција се умањује за 200.000,00 рсд. због реално утврђених потреба. 
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Табела 16: Трошкови пореза на имовину 

 

Ред. 

бр. 
Опис-конто 555000 

I измене  

и допуне 

II измене  

предлог 

1 

Трошкови пореза на имовину         245.000,00 225.000,00 

УКУПНО   245.000,00 225.000,00 

 

555000: Позиција се умањује за 20.000,00 рсд. због реално утврђених потреба. 

 

 

 
Табела 17: Трошкови преплате на часописе и стручне пубикације 

 

Ред. 

бр. 
Опис-конто 559200 

I измене  

и допуне 

II измене  

предлог 

1 

Трошкови преплате на часописе и стручне публикације         250.000,00 200.000,00 

УКУПНО   250.000,00 200.000,00 

 

559200: Позиција се умањује за 50.000,00 рсд. због реално утврђених потреба. 

 

 

 

5. Планирана финансијска средства Посебним програмом коришћења субвенција за текуће 

обавезе планирана је израда техничке документације за израдњу нових објеката за 

пословање ЈП „Љубовија“. 

Планирана су средства у износу од 1,000,000.00 рсд са пдв-ом. 

 

 

 

        
               Директор  

                                                                                                         

                                                                                                                             Србослав Јагодић 

 



        

 

На основу члана 40. тачка 24. Статута општине Љубовија („Службени лист 

општине Љубовија“, број 3/2019) и члана 17. и 25. Одлуке о грађевинском земљишту 

(„Службени лист општине Љубовија“, број 3/2021) Скупштина општине Љубовија, дана 

29.09.02021. године доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о отуђењу грађевинског земљишта 

 

 1. Општина Љубовија отуђује грађевинско земљиште које се налази на 

катастарским парцелама број 707/1, 708/3 и 708/1, све КО Лоњин, уписано у лист 

непокретности бр 823 КО Лоњин, укупне површине од 7049м2, најповољнијем понуђачу -  

Друштву за трговину, производњу и услуге Скроз доо Велика Река, 15322 Велика Река, 

МБ 20742739, по цени од 115.784,00 евра. 

 

 2. Најповољнији понуђач Скроз доо Велика Река се обавезује да купопродајну цену 

из члана 1. диспозитива овог Решења, умањену за износ уплаћеног депозита, исплати 

једнократно у року од 15 дана од дана достављања решења. 

 Купопродајна цена из члана 1. диспозитива овог Решења представља приход 

Општине Љубовија и уплаћује се на рачун 840-841151843-84, позив на број и модел 97-

09062, у динарској противредности по средњем курсу Народне Банке Србије на дан 

плаћања. 

Депозит који је уплаћен од стране најповољнијег понуђача у износу од 11.278,00 

евра се урачунава у купопродајну цену и преноси се на горе наведени рачун општине. 

 

3. Председник општине Љубовија у име Општине Љубовија у својству продавца 

закључује уговор о отуђењу грађевинског земљишта са купцем Скроз доо Велика Река у 

року од 30 дана од дана доношења овог Решења. 

Трошкове потврде садржине уговора о отуђењу грађевинског земљишта, трошкове 

уписа права на предметним непокретностима и пореске обавезе по уговору сноси купац. 

 

4. Скупштина општине Љубовија донеће Решење о стављању ван снаге Решења о 

отуђењу у случају да купац у року од 15 дана од дана достављања овог Решења не исплати 

купопродајну цену и у том случају купац нема право на повраћај уплаћеног депозита. 

Скупштина општине Љубовија донеће Решење о стављању ван снаге Решења о 

отуђењу у случају да купац одустане од купопродаје после извршеног плаћања цене а пре 

закључења уговора о отуђењу или уколико после извршеног плаћања укупне цене не 

приступи закључењу уговора о отуђењу у року од 30 дана од дана достављања решења о 

отуђењу и у том случају купац има право на повраћај уплаћеног износа на име цене, у 

номиналном износу, умањеног за износ депозита. 

   

5.  Ово Решење је правоснажно даном доношења.  

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Скупштина општине Љубовија је Одлуком број 06-185/2021-03 од 24.06.2021. 

године покренула поспупак јавног оглашавања за отуђење грађевинског земљишта у 



јавној својини општине Љубовија и то за грађевинско земљиште које се налази на 

катастарским парцелама број 707/1, 708/3 и 708/1, све КО Лоњин, уписано у лист 

непокретности бр 823 КО Лоњин, на име Општине Љубовија. 

Комисија за грађевинско земљиште (у даљем тексту: Комисија) је припремила 

текст Јавног огласа који је објавила у дневном листу Курир у броју 2.653 дана 06.07.2021. 

године. Након протека рока од 30 дана остављеног за пријављивање учесника на јавно 

надметање за предметно земљиште Комисија је спровела поступак јавног надметања – 

лицитацију дана 11.08.2021. године по правилима поступка за јавно надметање са једним 

учесником. У поступку јавног надметања излицитирана је најповољнија понуда 

купопродајне цене од стране понуђача Скроз доо Велика Река у износу од 115.784,00 евра. 

Комисија је, преко службе Општинске управе надлежне за имовинско правне послове 

доставила овом органу Записник са јавног надметања под бројем 06-198/2021-03 од 

11.08.2021. године, Записник о спроведеном поступку са предлогом одлуке под бројем 06-

198/2021-03 од 11.08.2021. године и Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта. 

На основу свега напред наведеног а у складу са члановима 17, 25, 26, 30, 55, 60 и 62 

Одлуке о грађевинском земљишту („Службени лист општине Љубовија“, број 3/2021), 

чланом 40. тачка 24. Статута општине Љубовија(„Службени лист општине Љубовија“, 

број 3/2019) и на основу предлога одлуке Комисије за грађевинско земљиште, Скупштина 

општине Љубовија донела је Решење као у диспозитиву. 

  

Правно средство: У складу са чланом 25. став 3. Одлуке о грађевинском земљишту ово 

Решење је правоснажно даном доношења и против њега није дозвољена жалба. 

 

Решење доставити: 

- Скроз Доо, Велика Река, 15322 Велика Река, 

- Председнику општине Љубовија, 

- Општинском правобранилаштву Општине Љубовија, 

- служби за имовинско правне послове Општинске управе, 

- служби рачуноводства Општинске управе, 

- у списе предмета. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА 

 

Број: 06-198/2021-03 

 

 

 

 ПРЕДСЕДНИК 

 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 Горан Јосиповић с.р. 

  



       

 

На основу члана 40. тачка 24. Статута општине Љубовија („Службени лист 

општине Љубовија“, број 3/2019) и члана 17., 25., 93. став 4. и 95. Одлуке о грађевинском 

земљишту („Службени лист општине Љубовија“, број 3/2021) Скупштина општине 

Љубовија, дана  29.09. 2021. године доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о размени грађевинског земљишта 

 

 1. Размењује се грађевинско земљиште у јавној својини Општине Љубовија које се 

налази на катастарској парцели број 653/3 КО Љубовија, уписано у лист непокретности бр 

155 КО Љубовија, укупне површине од 278м2, са грађевинским земљиштем које се налази 

у сусвојини Жикић Ђорђа, Радојичић Владана и Радојичић Љубише, сви са по 1/3 

сувласичког удела, на катастрској парцели број 656/6 КО Љубовија, укупне површине 

114м2, уписано у лист непокретности бр 947 КО Љубовија. 

 

2. Председник општине Љубовија у име Општине Љубовија закључује уговор о 

размени грађевинског земљишта са сувласницима Жикић Ђорђем, Радојичић Владаном и 

Радојичић Љубишом, у року од 30 дана од дана доношења овог Решења, по претходно 

прибављеном мишљењу Општинског правобранилаштва. 

Трошкове потврде садржине уговора о размени грађевинског земљишта, трошкове 

уписа права на предметним непокретностима и пореске обавезе по уговору сноси 

стицалац. 

   

3.  Ово Решење је правоснажно даном доношења.  

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Скупштина општине Љубовија је Одлуком број 06-221/2021-03 од 23.07.2021. 

године покренула поспупак за размену грађевинског земљишта и то за грађевинско 

земљиште у јавној својини Општине Љубовија које се налази на катастарској парцели број 

653/3 КО Љубовија, уписано у лист непокретности бр 115 КО Љубовија, на име Општине 

Љубовија са грађевинским земљиштем које се налази на катастарској парцели број 656/6 

КО Љубовија, уписано у лист непокретности бр 947 КО Љубовија, на име Жикић Ђорђа, 

Радојичић Владана и Радојичић Љубишу, сви са по 1/3 сувласничког удела. Разменом 

наведеног грађевинског земљишта решава се фактичко заузеће кп бр 656/6 КО Љубовија 

која је у приватном власништву а која се користи као пут односно улица у насељеном 

месту Љубовија.  

Комисија за грађевинско земљиште (у даљем тексту: Комисија) је припремила 

понуду за рамену грађевинског земљишта дана 03.08.2021. године, која је у поступку 

непосредне погодбе достављена власницима кп бр 656/6 КО Љубовија на изјашњење. 

Власници кп бр 656/6 КО Љубовија Жикић Ђорђе, Радојичић Владан и Радојичић Љубиша 

су се сагласили са напред наведеном понудом и доставили потписану изјаву да су 

сагласни да изврше размену предметног грађевинског земљишта. Тиме је поступак 

непосредне погодбе за размену грађевинског земљишта постигнут па је Комиса сачинила 

Записник о непосредној погодби од 10.08.2021. године као и Записник о успешно 

спроведеном поступку размене грађевинског земљишта од 10.08.2021. године са 



предлогом одлуке и предлогом решења о размени грађевинског земљишта, који су 

достављени овом органу на даљу надлежност. 

На основу свега напред наведеног а у складу са члановима 17, 25, 26, 55, 93 и 95 

Одлуке о грађевинском земљишту („Службени лист општине Љубовија“, број 3/2021), 

чланом 40. тачка 24. Статута општине Љубовија („Службени лист општине Љубовија“, 

број 3/2019) и на основу предлога одлуке Комисије за грађевинско земљиште, Скупштина 

општине Љубовија донела је Решење као у диспозитиву. 

  

Правно средство: У складу са чланом 25. став 3. Одлуке о грађевинском земљишту ово 

Решење је правоснажно даном доношења и против њега није дозвољена жалба. 

 

Решење доставити: 

- Жикић Ђорђу, 

- Радојичић Владану, 

- Радојичић Љубиши, 

- Председнику општине Љубовија, 

- Општинском правобранилаштву Општине Љубовија, 

- у списе предмета. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА 

 

Број: 06-221/2021-03 

 

 

 

 ПРЕДСЕДНИК 

 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 Горан Јосиповић с.р. 

  



На основу члана 39. Закона о туризму („Сл. гласник РС“, број: 17/19), члана 32. Закона о 

локалној самоуправи ( „Сл. гласник РС“, број: 129/07, 83/14 и 101/16 47/18), члана 40. Статута 

општине Љубовија („Службени лист општине Љубовија“, број: 3/19), члана 16. Статута  

Туристичке организације општине Љубовија („Службени лист општине Љубовија“, број: 19/19 ) и 

члана 121. Пословника Скупштине општине Љубовија („Службени лист општине Љубовија“, број; 

6/08), Скупштина општине Љубовија  на седници одржаној данa  29.09.2021 године, донела је:  

 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА 

 

1) Јелена Тешић  из Љубовије, разрешава се дужности вршиоца дужности директора 

Туристичке организације општине Љубовија на коју је именована Решењем Скупштине 

општине Љубовија (Сл. лист општине Љубовија, број 16/20), због истека мандата. 

2) Решење ступа на снагу даном доношења а објавиће се у „Службеном листу општине 

Љубовијa“.  

3) Решење доставити: Јелени Јешић из Љубовије, Туристичкој Организацији општине 

Љубовија и архиви.  

О б р а з л о ж е њ е 

 

  Јелена Тешић  из Љубовије је именована за в.д. директора Туристичке организације 

општине Љубовија Решењем скупштине општине Љубовија („Сл. Лист општине Љубовија, број 

16/20) Управни одбор Туристичке организације општине Љубовија је расписао конкурс за 

именовање директора Туристичке организације општине Љубовија, који је објављен у листу 

„Послови“ од 21.07.2021.године. 

 Управни одбор Туристичке организације општине Љубовија је на седници одржаној дана 

09.08.2021. године разматрио  приспелу конкурсну документацију и на основу увида у исту  донео 

Одлуку о утврђивању Предлога за именовање директора Туристичке организације општине 

Љубовија и доставио Скупштини општине Љубовија.  

 Комисија за избор и именовање општине Љубовија у чијој надлежности  је припрема 

одлука  о избору, именовању и разрешењу  из надлежности  Скупштине општине, а у вези са 

Предлогом Управног одбора Туристичке организације општине  Љубовија и чињеницом да Јелени 

Тешић  истиче мандат вд. директора Туристичке организације општине Љубовија је на својој  

седници  je утврдила предлог Решења о разрешењу в.д. директора Туристичке организације 

општине Љубовија Јелене Тешић из Љубовије због истека мандата, и предложила Скупштини 

општине Љубовије да исто усвоји као у материјалу. 

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

диспозитиву. 

 

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

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА 

Број: 06-  300/21-03 

 ПРЕДСЕДНИК 

 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 Горан Јосиповић с.р. 

 



 

На основу члана 39. став 4. Закона о туризму („Сл. гласник РС“, број: 36/09, 82/10, 99/11-

други закон, 17/19), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/07 83/14, 

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

Љубовија“, број: 3/19),члана. 15.Статута Туристичке организације општине Љубовија („Службени 

лист општине Љубовија“, број 19/19 и 11/21 ) и члана 121. Пословника Скупштине општине 

Љубовија („Службени лист општине Љубовија“, број 6/08), Скупштина општине Љубовија  на 

седници одржаној данa 29.09.2021. године, донела је:  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ  ДИРЕКТОРА  ТУРИСТИЧКЕ  ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

 ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА 

 
 

1) Јелена Тешић, дипломирани економиста  из Љубовије, именује се за  директора 

Туристичке организације општине Љубовија, на мандатни период од  четири  године. 

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

Љубовија“.  

3) Решење доставити: Јелени Тешић из Љубовије, Туристичкој организацији општине 

Љубовија и архиви.  

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Управни одбор Туристичке организације општине Љубовија је расписао конкурс за 

именовање директора Туристичке организације општине Љубовија, који је објављен у листу 

„Послови“ од 21.07.2021. године. 

 Конкурс је трајао 15 дана од дана објављивања у листу „Послови“.  

 Управни одбор Туристичке организације општине Љубовија је на седници одржаној дана 

10.08.2021.године је донео  Одлуку о утврђивању Предлога за именовање директора Туристичке 

организације општине Љубовија Јелене Тешић, дипл. економисте из Љубовије. 

   Образложен Предлог за именовање директора Туристичке организације општине 

Љубовија број: 180/21 од 10.08.2021. године Управни одбор Туристичке организације општине 

Љубовија је доставио Скупштини општине Љубовија на даљи поступак. 

 Комисији за избор и именовање у чијој надлежности  је припрема одлука  о избору, 

именовању и разрешењу  из надлежности Скупштине општине у складу са чланом 48. Статута 

општине Љубовија, на својој седници је разматрала  Предлог Управног одбора Турстичке 

организације  општине Љубовија. и утврдила Предлог Решења о именовању директора Туристичке 

организације општине Љубовија Јелена Тешић дипломираног економисте из Љубовије и  

предложила Скупштини општине да исти усвоји као у материјалу. 

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

диспозитиву. 

 

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

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА 

Број: 06- 244/21-03 

 ПРЕДСЕДНИК 

 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 Горан Јосиповић   с.р.    



 На основу члана 17. Закона о библиотечкој информационој делатности (''Сл. гласник РС'', 

број 15/2011.), члана 39 став 1. Закона о култури (''Сл. гласник РС'', број:72/09; 13/2016 и 

20/16.78/21)  члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'', број: 129/07, 83/14 и 101/16 

47/18), члана 40. Статута општине Љубовија (''Службени листопштине Љубовија'', број 3/19),  члана 

35.став 1. Статута Библиотеке ''Милован Глишић'' Љубовијаи члана 121. Пословника Скупштине 

општине Љубовија („Службени лист општине Љубовија“, број 6/2008), Скупштина општине 

Љубовија, на седници одржаној данa 29.09.2021. године, донела је:  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА БИБЛИОТЕКЕ 

''МИЛОВАН ГЛИШИЋ'' ЉУБОВИЈА 

 

 

1) Маријана Петаковић из Љубовије, разрешава се дужности директора Библиотеке ''Милован 

Глишић'' Љубовија на коју је именована Решењем Скупштине општине Љубовија, број: 06- 

246/2017-03 од  03.10.2017.године, са даном 3.10.2021. године због истека мандата. 

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

Љубовија'', а примењиваће се од 03.10.2021. године. 

3) Решење доставити: Маријани Петаковић из Љубовије, Библиотеци ''Милован Глишић'' 

Љубовија и архиви. 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Маријана Петаковић, дипл. економита из Љубовије је именована за директора Библиотеке 

''Милован Глишић'' Љубовија, Решењем Скупштине општине Љубовија број 06-244/2017-03 од 

3.10.2017.године. 

  Управни одбор Библиотеке ''Милован Глишић'' Љубовија  на седници одржаној дана 

26.07.2021.године je расписао конкурс за именовање директора Библиотеке „Милован Глишић“ у 

Љубовији и исти објавио у листу „Послови“. 

 Након истека рока за пријаву на конкурс за именовање директора Библиотеке „Милован 

Глишић“ Љубовија, Управни одбор Библиотеке „Милован Глишић“ Љубовија је на седници 

одржаној дана  23.08.2021. године разматрао приспелу пријаву и на основу утврђеног чињеничног 

стања донео одлуку о утврђивању Предлога за именовање директора Библиотеке „Милован 

Глишић“ Љубовија и исти доствио Скуптини општине у даљу процедуру.  

 У складу са чланом 48. Статута општине Љубовија, Комисија за избор и именовање  у чијој 

надлежности је припрема одлука о избору, именовању и разрешењу из надлежности Скупштине 

општинe, а у вези са Предлогом Управног одбора Библиотекe ''Милован Глишић'' Љубовија, на  

својој седници  је утврдила Предлог решења о разрешењу  директора Библиотеке ''Милован 

Глишић'' Љубовија, Маријане Петаковић са даном 03.10.2021. године због истека мандата и 

предложила Скупштини општине да исти усвоји као у материјалу. 

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

диспозитиву. 

Правна поука: Против овог решења може се покренути управни спор Тужбом код Управног суда у 

Београду, у року од 30 дана  oд дана пријема решења. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА 

 

 Број: 06-301/21-03 

 ПРЕДСЕДНИК 

 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 Горан Јосиповићс.р. 



 

 На основу члана 17. Закона о библиотечкој информационој делатности (''Сл. 

гласник РС'', број:72//09), члана 35.Закона о култури (''Сл. гласник РС'', број:72/09, 13/2016 

и 20/16..78/21), члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'', број 

129/07…48/19), члана 35. Статута Библиотеке “Милован Глишић“ Љубовија,члана 

40.Статута општине Љубовија (''Службени лист општине Љубовија'', број: 3/19) и члана 

121. Пословника Скупштине општине Љубовија („Службени лист општине Љубовија“, 

број 3/19), Скупштина општине Љубовија, на седници одржаној данa 29.09.2021.године, 

донела је  

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ   ДИРЕКТОРА  БИБЛИОТЕКЕ 

''МИЛОВАН ГЛИШИЋ'' ЉУБОВИЈА 

1) Маријана Петаковић, дипл. економиста из Љубовије именује се за директора 

Библиотеке ''Милован Глишић'' Љубовија. 

2) Мандат директора траје  четири године и почиње да тече  04.10.2021. године. 

3) Решење ступа на снагу даном доношења , објавиће се у ''Службеном листу општине 

Љубовија'', а примењиваће се од  04.10.2021. године.  

4) Решење доставити: Маријани Петаковић из Љубовије, Библиотеци ''Милован 

Глишић'' Љубовија и архиви.  

 

О б р а з л о ж е њ е 

 Управни одбор Библиотеке „Милован Глишић“ Љубовија је расписао конкурс за 

именовање директора Библиотеке „Милован Глишић“ Љубовија на мандатни период од 

четири године дана 26.07.2021. године, који је објављен у листу „Послови“ од  04.08.2021. 

године. 

 Конкурс је трајао 15 дана од дана објављивања у листу „Послови“. 

 На конкурс се пријавила у предвиђеном року Маријана Петаковић, дипломирани 

економиста из Љубовије, досадашњи директер Библиотеке „Милован Глишић“ Љубовија, 

као једини кандидат. 

 Комисја управног одбора Библиотеке „Милован Глишић“ Љубовија, је дана 

23.08.2021.године по истеку року за предају пријва на конкурс за именовање директора 

утвдила да  се на конкурс једино пријавила Маријана Петаковић из Љубовије, да је 

предала потпуну документацију тражену конкурсом и записник о свом раду доствила 

Управном одбору Библиотеке „Милован Глишић“ Љубовија. 

 Управни одбор Библиотеке „Милован Глишић“ Љубовија је на седници одржаној 

дана 23.08.2021.године донео Одлуку о утврђивању Предлога за именовање директора 

Библиотеке „Милован Глишић“ Љубовија, Маријане Петаковић, дипл. економисте из 

Љубовије. 

   Образложен Предлог за именовање директора Библиотеке „Милован Глишић“ 

Љубовија број:169/21 од 23.08.2021. године Управни одбор Библиотеке „Милован 

Глишић“ Љубовија је доставио Скупштини општине Љубовија на даљи поступак. 

 Комисији за избор и именовање у чијој надлежности  је припрема одлука  о избору, 

именовању и разрешењу  из надлежности Скупштине општине у складу са чланом 48. 

Статута општине Љубовија, на својој седници је разматрала Предлог Управног одбора 

Библиотеке „Милован Глишић“ Љубовија и утврдила Предлог Решења о именовању 

директора Библиотеке „Милован Глишић“ Љубовија, Маријане Петаковић дипломираног 

економисте из Љубовије и  предложила Скупштини општине да исти усвоји као у 

материјалу. 



 Законом о библиотечкој информационој делатности, Статутом општине Љубовија 

и Статутом Библиотеке ''Милован Глишић'' Љубовија је прописано да директора именује и 

разрешава оснивач, а по прибављеној сагласности директора библиотеке која обавља 

матичне функције за Библиотеку '' МилованГлишић'' Љубовија, a што је и учињено. 

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

као у диспозитиву. 

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

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА 

 Број : 06-224/21-03 

                                                                                                                  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) и члана 40. Статута општине 

Љубовија („Службени лист општине Љубовија“, број 3/2019), 121. Пословника Скупштине 

општине Љубовија („Службени лист општине Љубовија“, број 6/08), Скупштина општине 

Љубовија,  на седници  СО Љубовија  одржаној дана 29.09. 2021. године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА 

ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ПОЛЕТАРАЦ“ ЉУБОВИЈА 

 

1.      Разрешава се дужности  члан Управног одбора Предшколске установе 

„Полетарац“ Љубовија,због престанка својства родитеља у Установи и то 

   - Јелена Петровић из Љубовије - представник  Савета родитеља. 

2.    Решење ступа на снагу даном доношења.  

            3.  Решење доставити: разрешенoм члану 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.  

 Јелени Петровић члану Управног одбора ПУ „Полетарац“, представнику Савета 

родитеља због престанка својства родитеља Установе а по обавештењу Установе, престаје 

мандат у Управном одбору ПУ „Полетарц“ Љубовија. 

 Комисија за избор и именовања, на својој седници разматрала је поднети Предлог 

Савета родитеља ПУ „Полетарац“ и  утврдила Предлог Решења о разрешењу Јелене 

Петровић, члана 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- 302/2021-03 

                                                                                                                        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 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  29.09.2021. године, донела је  

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ  ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА 

ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ПОЛЕТАРАЦ“ ЉУБОВИЈА 

 

1.   У  Управни одбор Предшколске установе „Полетарац“ Љубовија  именују се 

представник Савета родитеља   и то :  

-Александар Којић из Љубовије,  члан.  

2.     Мандат новименованом члану 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: именованом члану 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.   

Предшколска установа „Полетарац„ Љубовија-Савет родитеља доставио је Предлог 

да се за члана испред Савета родитеља у Управни одбору ПУ“Полетарац“ именује 

Александар Којић из Љубовије. 

  Комисија за избор и именовања, на својој седници разматрала је достављени 

Предлог за именовање члана Управног одбора ПУ „Полетарац“ испред Света родитеља и  

утврдила предлог Решења о именовању члана 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: 06-287/2021-03 

                                                                                                                    ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                                  Горан Јосиповић с.р. 

 



На основу члана 29.став 1.тачка 3. члана 41.став 1. тачка  5. Закона о  о смањењу 

ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник 

Републике Србије“, број: 87/2018), члана 10. Уредбе о саставу и начину рада штабова за 

ванредне ситуације („Службени гласник Републике Србије“, број: 98/2010), члана 32. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/07 и 83/2014 – др. закон) и члана 

40.Статута општине Љубовија („Службени лист општине Љубовија”, број 3/19) Скупштина 

општине Љубовија, на седници одржаној  29.09.2021.године, донела је 

О Д Л У К У  ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 

О ОБРАЗОВАЊУ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ 

ЉУБОВИЈА 

 

Члан 1. 

 Овом Одлуком о изменама и допуна Одлуке о образовању Општинског штаба за 

ванредне ситиације  општине Љубовија број 06-459/20-03 од  05.11.2020 мења се члан 1. и 

гласи: 

Образује се Општински штаб за ванредне ситуације општине Љубовија, у саставу: 

- Председник општине Љубовија, Милан Јовановић, командант Штаба; 

- Заменик председника општине Љубовија, Александар Ђукић заменик команданта 

Штаба 

- Руководилац Сектора за ванредне ситуације општине Љубовија, Видоје Јовановић, 

начелник Штаба: 

- Представник Војске Србије,мајор Бранко Поповић из састава речне ратне флотиле, 

- Инспектор цивилне заштите Гордана Илић Севић, члан; 

- Председник Скупштине општине Љубовија Горан Јосиповић-чла 

- Члан Општинског већа општине Љубовија, Александар Реновчевић, члан; 

- Начелник Општинске управе општине Љубовија Мирослав Ненадовић, члан 

- Помоћник председника опоштине , Александар Перић, члан; 

- Инспектор за заштиту животне средине у Општинској управи, Митар Јовић, члан 

- Стручни сарадник за пољопривреду, водопривреду, шумарство, Општинској  

                    управи,  Милисав Вићентић, члан; 

- В.Д.Директора„Стандард“ Љубовија, Петар Рађеновић, члан 

Директор „ЈП“ Љубовија, Србослав Јагодић члан; 

Директор Дома здравља Љубовија  (са стационаром), Бранка Радовановић, члан; 

- Директор Библиотеке „Милован Глишић“ Љубовија, Маријана Петаковић, члан; 

- Директор Средње школе „Вук Караџић“ Љубовија, Драгана Арсић-члан 

- Директор Основне школе „Петар Враголић“ Љубовија, Василије Ђукановић-члан, 

- Директор ПУ“Полетарац“ Маја Андрћ-члан, 

- Директор Туристичке организације општине Љубовија, Јелена Тешић-члан 

- Представник „Телеком Србија“, Љубомир Митровић, члан; 

- Командир полицијске станице Љубовија, Зоран Лазић, члан; 

- Командир Ватрогасно – спасилачке  јединице Љубовија, Зоран Томић, члан; 

- Секретар ОО Црвеног крста Љубовија, Љубица Илић, члан; 

- Шеф пословнице Електро дистрибуције  у Љубовији, Драган  Стојановић, члан; 

- Власник Ветеринарске станице „BM WET“, Милош Дамњановић, члан; 

- Представник „Teko Mining“ доо Београд, вага Љубовија, Радојко Станчић, члан; 

- Директор Центра за социјални рад „Љубовија“, Милица Мијаиловић 

- Водич Планинарског савеза Србије, Драган Павловић, члан; 

- Председник Рафтинг клуба „Дринска регата“  Љубовија, Зоран Војиновић, члан 

- Директор Радио „Љубовија“ доо, Зарија  Васић, члан; 

- Директор  Ради станице„Соко“ Драгана Ненадовић,члан 

- Представник  Рудника олова и цинка „Велики Мајдан“ Љубиша Павловић, члан; 

- Сарадник за послове одбране у Општинској управи  Раде Петровић, члан; 

 

 

 



Члан 2. 

  

       Остали чланови Одлуке остају непромењени . 

Члан 3. 

Одлука ступа на снагу даном доношења и иста ће објавити у „Сл. листу општине Љубовија 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА 

Број: 06- 459 /2019-03                                                                  ПРЕДСЕДНИК                                                                                                                                                    

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                                            Горан Јосиповић с.р.       
 

 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Правни основ за доношење ове Одлуке представља члана 29.став 1.тачка 3. члана 

41.став 1. тачка  5. Закона о  о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним 

ситуацијама („Службени гласник Републике Србије“, број: 87/2018), којим је прописана 

обавеза јединице локалне самоуправе да образује Штаб за ванредне ситуације, односно  да за 

територију општине,  Скупштина општине образује Штаб. Чланом 42. Закона и чланом 10. 

Уредбе о саставу и начину рада штабова за ванредне ситуације, прописан је састав штабова за 

ванредне ситуације: командант општинског штаба за ванредне ситуације је председник 

општине, по положају, заменик команданта је заменик председника општине или члан 

Општинског већа, по положају, начелник штаба је представник подручне организационе 

јединице надлежне службе. За чланове штаба постављају се поправилу директори  јавних  

предузећа и установа, руководиоци органа локалне самоуправе, секретари окружних, градских 

и општинских организација Црвеног крста, стручњаци из појединих области заштите и 

спасавања или друга лица која обављају делатност од значаја за заштиту и спасавање у 

ванредним ситуацијама У складу са чланом 42. став 6. Закона о ванредним ситуацијама 

председник општине Љубовија  je комадант Штаба по функцији  па  је предложио  измене и 

допуне члана 1 Одлуке  у складу са настлим  кадровским променама, у погледу статуса 

појединих чланова Општинског штаба за ванредне ситуације  

Комисија за избор и именовања општине Љубовија је, разматрала Предлог председника 

општине и утврдила предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о образовању Општинског 

штаба за ванредне ситуације и предлаже Скупштини општине да Одлуку усвоји као у 

материјалу.  

 

 

КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊА  

ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Република Србија 

ОПШТИНА ЉУБОВИЈА 

- Председник општине - 

Број:06-410 /2019-01 

09.12.2019.године 

Љ у б о в и ј а 
 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА 

 

Комисији за избор и именовања општине Љубовија 

 

 

ПРЕДМЕТ :Предлог Одлуке о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације 

Љубовија. 
 

 

На основу 3. члана 41.став 1. тачка  5. Закона о  о смањењу ризика од катастрофа и 

управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике Србије“, број: 87/2018), 

члана 10. Уредбе о саставу и начину рада штабова за ванредне ситуације („Службени гласник 

Републике Србије“, број: 47/2018), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

РС”, број 129/07 и 83/2014 – др. закон) и члана 73.Статута општине Љубовија („Службени лист 

општине Љубовија”, број 3/19) Поносимо вам предлог Одлуке о образовању Општинског 

штаба за ванредне ситуације Љубовија. 

 

 

 

                                                                                                 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

 

 

 


