СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА
Година 2019.

Љубовија, 16.08.2019.

БРОЈ:10

Бесплатан примерак

/2019

Овај службени лист издат је дана 16.08.2019.
Заведен је под бројем: 06- 281 /2019-03
Службени лист излази у издању на српском језику
Годишња претплата __________ динара.
Рок рекламације је 10 дана
Телефон: 015-561-411
Жиро-рачун општине Љубовија_________________

Сл. лист општине Љубовија број 10/19 од 16.08.2019.
Регистар донетих аката:
1. Решење о разрешењу заменика председника општине Дарка Митровића;
2. Решење о избору заменика председника општине Љубовија Милана Тофиловића
3. Решењe о разрешењу члана Комисије за административно -мандатна питања
општине Љубовија;
4. Решењe о именовању члана Комисије за административно- мандатна питања
општине Љубовија;
5. Решењe за разрешење члана Комисије за избор и именовање општине Љубовија;
6. Решењe за именовање члана Комисије за избор и именовање општине Љубовија;
7. Решењe за разрешење члана управног одбора ПУ „Полетарац“ Љубовијапредставника локалне самоуправе;
8. Решењe за именовање члана Управног одбора ПУ „Полетарац“ Љубовијапредставника локалне самоуправе;
9. Доношење Решења за разрешење члана Управног одбора Дома здравља (са
стационаром) „Љубовија“ –представника локалне самоуправе;
10. Решењe за именовање члана Управног одбора Дома здравља (са стационаром)
„Љубовија“ –представника локалне самоуправе;
11. Доношење Решења за разрешење члана Управног одбора Туристичке организације
општине Љубовија- представника локалне самоуправе;
12. Доношење Решења за именовање члана Управног одбора Туристичке организације
општине Љубовија-представника локалне самоуправе;
13. Решењe за разрешење члана Управног одбора Центра за социјални рад „Љубовија“
Љубовија- представника локалне самоуправе;
14. Решењe за именовање члана Управног одбора Центра за социјални рад „Љубовија“
Љубовија- представника локалне самоуправе;
15. Решењe за разрешење члана Комисије за представке и притужбе општине Љубовија;
16. Решењe за именовање члана Комисије за представке и притужбе општине Љубовија;
17. Доношење Решења за разрешење члана Комисије за прописе општине Љубовија;
18. Доношење Решења за именовање члана Комисије за прописе општине Љубовија;
19. Доношење Решења о разрешењу чланова Комисије иза избор и именовање
директора Јавних предузећа у општини љубовија;
20. Решењe о именовању чланова Комисије иза избор и именовање директора Јавних
предузећа у општини Љубовија;
21. Решењe за разрешење члана Одбора за развој пољопривреде и туризма општине
Љубовија;
22. Решења за именовање члана Одбора за развој пољопривреде и туризма општине
Љубовија;
23. Решењe за разрешење члана Локалног савета за запошљавање-општине Љубовијапредставника локалне самоуправе;
24. Решења за именовање члана Локалног савета за запошљавање-општине Љубовијапредставника локалне самоуправе;
25. Решење о разрешењу председника Надзорног одбора ЈКП “Стандард“ Љубовија;
26. Решење о именовању председника Надзорног одбора ЈКП „Стандард“ Љубовија;
27. Решење о разрешењу члана Надзорног одбора ЈП “Љубовија“ Љубовија;
28. Решење о именовању члана Надзорног одбора ЈП“Љубовија“Љубовија;
29. Решења о разрешењу два члана Школског одбора Средње школе „Вук Караџић“
Љубовиј-представника локалне самоуправе;
30. Решење о именовњу два члана Школског одбора Средње школе „Вук Караџић“
Љубовија-представника локалне самоуправе;
31. Решења о разрешењу Вршиоца дужности директора ЈП “Љубовија“ Љубовија;
32. Решење о именовању вршиоца дужности директора ЈП “Љубовија“ Љубовија;
33. Решење о разрешењу члана Комисије за планове општине Љубовија;

34. Решење за именовање члана Комисије за планове општине Љубовија;
35. Решење о престанку мандата одборнику Александру Реновчевићу, због оставке;
36. Решење о разрешењу чланова већа Пантелије Весића и Миленка Младеновића;
37. Решење о именовању чланова Општинског већа: Николе Спасојевића и Рада
Самарџића;
38. Решење о престанку одборничког мандата Милану Тофиловићу;
39. Решење о престанку дужност заменика председника општине Милана Тофиловића;
40. Решење о престанку мандата одборнику Александру Реновчевићу због оставке.
V Седница СО Љубовија по хитном поступку од 15.08.2019.

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“,
број: “, број 129/07, 83/14-др. закон 101/16-др закон и 47/18), члана 40. Статута општине Љубовија
(„Службени лист општине Љубовија“, број 3/19) и члана 121. Пословника Скупштине општине
Љубовија („Службени лист општине Љубовија“, број 6/08), Скупштина општине Љубовија, на V
седници по хитном поступку одржаној дана 15. 08.2019. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА
ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА
I Дарку Митровићу из Љубовије, престаје дужност заменика председника општине
Љубовија, пре истека мандата, разрешењем.
II Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу општине
Љубовија''.
III Решење је коначно.
IV Решење доставити Дарку Митровићу, Општинском већу општине Љубовија,
рачуноводству и архиви.
Образложење
Чланом 32. Закона о локалној самоуправи и чланом 40. Статута општине Љубовија
прописано је да заменика Предеседника општине и чланове Општинског већа именују и
разрешава Скупштина општине на Предлог Председника општине. Председник општине
Љубовија поступком тајног изјашњавања, Председник општине Љубовија је поднео
Предлог за разрешење заменика Председника општине Љубовија, Дарка Митровића из
Љубовија у складу са чланом 163. став 2. Пословника Скупштине општине Љубовија
изабраног за заменика Председника Скупштине општине Љубовија Решењем Скупштине
општине Љубовија број:06-28/2018-03 од 27.06.2018.г.
Комисија за спровођења поступка тајног изјашњавања за разрешења заменика
Председника опоштине Љубовија и чланова Општинског већа општине Љубовија
одржаних дана 15.08.2018.год. је након спроведног поступка је утврдила да је потребна
већина одборника гласала за разрешење заменика председника општине Љубовија, пре
истека мандата и поднела Извештај Скупштини општине Љубовија, па је Скупштине
општине Љубовија донела Решење као у диспозитиву
Имајући у виду напред наведено донето је 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.
СКПШТИНА ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА
Број :06-238-1/2019-03
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Горан Јосиповић

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број : 129/07,
83/14-др.закон, 101/16-др.закон 47/18) члана 67 Статута општине Љубовија („Сл. лист
општине Љубовија“, број: 3/19), члана 121. и 122. Пословника Скупштине општине
Љубовија („Службени лист општине Љубовија“, број 6/08) Скупштина општине Љубовија
на V седници одржаној по хитном поступку, дана 15.08.2019. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

1. За заменика председника општине Љубовија изабран је Милан Тофиловић из
Љубовије.
2. Мандат изабраном заменику председника општине траје док траје мандат
Скупштине општине Љубовија.
3. Решење доставити: Милану Тофиловићу, рачуноводству и архиви.
Образложење
Председник општине предложио је кандидата за заменика председника општине.
На V седници Скупштине општине Љубовија, одржаној по хитном поступку образована је
трочлана Комисија за избор извршних органа општине Љубовија. Након утврђивања
резултата гласања утврђено је да је за избор заменика председника општине гласало више
од половине укупног броја одборника. У складу са надлежностима Скупштине општине
прописаним чланом 32. Закона о локалној самоуправи и чланом 40. Статута општине
Љубовија, а имајући у виду напред наведено, Скупштина општине Љубовија донела је
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: 06-248/19-03

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Горан Јосиповић

На основу члана 31. и 34. Закона о јавним предузећима („Службени гласник
Републике Србије“, броj:15/16), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“, број 129/07 и 83/2014 – др. закон и 101/16-др.закон и 47/18), члана 40. Статута
општине Љубовија („Службени лист општине Љубовија“, број 3/19 ) и члана 121.
Пословника Скупштине општине Љубовија („Службени лист општине Љубовија“, број
6/08), Скупштина општине Љубовија, на V седници по хитном поступку одржаној дана
.08.2019. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА АДМИНИСТРАТИВНО МАНДАТНА
ПИТАЊА
1) Разрешава се члан Комисија за административно мандатна питања и то::
Бошко Пантић из Љубовије;
2) Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу
општине Љубовија“.
3)
Решење доставити: именованом члану Комисије, Општинској управи општине
Љубовија-рачуноводству и архиви.
Образложење
Законом о локалној самоуправи, Статутом општине Љубовија и Пословником
Скупштине општине Љубовиа регулисана је надлежност, избор и разрешење сталних
радних тела Скупштине општине Љубовија.
Одборничке групе у Скупштини општине Љубовија:“ Александар Вучић-Србија
побеђује“, „Заједно за Љубовију -Заједно за Србију- Горан Јосиповић–Гиго“ и „Српска
народна партија СНП“ поднеле су предлог за разрешење члана Комисије за
административно мандатна питања и то Бошка Пантића.
Комисија за избор и именовања општина Љубовија на седници одржаној дана
13.08.2019..године разматрала је Предлог Одборничких група за разрешење члана Комисије
за административно-мандатна питања општине Љубовија и утврдила је Предлог решења и
доставила га Скупштини општине Љубовија на усвајање као у материјалу, па је Скупштина
општине Љубовија донела Решење као у диспозитиву.
Упутство о правном средству: Против овог Решења може се поднети тужба Управном
суду у року од 30 дана од пријема Решења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА
Број: 06- /2019-03
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Горан Јосиповић

На основу члана 31. и 34. Закона о јавним предузећима („Службени гласник
Републике Србије“, броj:15/16), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“, број 129/07 и 83/2014 – др. закон и 101/16-др.закон и 47/18), члана 40.
Статута општине Љубовија („Службени лист општине Љубовија“, број 3/19 ) и члана 121.
Пословника Скупштине општине Љубовија („Службени лист општине Љубовија“, број
6/08), Скупштина општине Љубовија, на V седници по хитном поступку одржаној дана
15.08.2019. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА АДМИНИСТРАТИВНО МАНДАТНА
ПИТАЊА
1)
Именује се члан Комисија за административно мандатна питања и то:
-Владимир Обрадовић из Љубовије
2) Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу
општине Љубовија“.
3)
Решење доставити: именованом члану Комисије, Општинској управи
општине Љубовија-рачуноводству и архиви.
Образложење
Законом о локалној самоуправи, Статутом општине Љубовија и Пословником
Скупштине општине Љубовиа регулисана је надлежност, избор и разрешење сталних
радних тела Скупштине општине Љубовија.
Одборничке групе у Скупштини општине Љубовија:“ Александар Вучић-Србија
побеђује“, „Заједно за Љубовију -Заједно за Србију- Горан Јосиповић–Гиго“ и „Српска
народна партија СНП“ поднеле су предлог за именовање члана Комисије за члана
Комисије за административно мандатна питања и то Владимира Обрадовића.
Комисија за избор и именовања општина Љубовија на седници одржаној дана
13.08.2019..године разматрала је Предлог Одборничких група за именовање члана
Комисије за административно-мандатна питања општине Љубовија и утврдила је Предлог
решења и доставила га Скупштини општине Љубовија на усвајање као у материјалу, па је
Скупштина општине Љубовија донела Решење као у диспозитиву.
Упутство о правном средству: Против овог Решења може се поднети тужба Управном
суду у року од 30 дана од пријема Решења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА
Број: 06-258 /2019-03
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Горан Јосиповић

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 V седници по хитном
поступку одржаној дана 15.08.2019. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊА
ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА
1) Разрешава се члан Комисија за за избор и именовања општине
Љубовија пре истека мандата на који je именовани, и то:
- Миодраг Гајић, из Д.Љубовиђе
2) Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у Службеном
листу општине Љубовија.
3) Решење доставити: разрешеном члану Комисије, Општинској управи
општине Љубовија-рачуноводству и архиви.
Образложење
Законом о локалној самоуправи, Статутом општине Љубовија и Пословником
Скупштине оипштине Љубовиа регулисана је надлежност, избор и разрешење сталних
радних тела Скупштине општине Љубовија.
Одборничке групе у Скупштини општине Љубовија:“ Александар Вучић-Србија
побеђује“, „Заједно за Љубовију -Заједно за Србију- Горан Јосиповић–Гиго“ и
„Српска народна партија СНП“ поднеле су предлог за разрешења члана.Комисије
Миодрага Гајића
Комисија за избор и именовања општина Љубовија на седници одржаној дана
13.08.2019. године разматрала је Предлог Одборничких група и утврдила Предлог
решења о разрешењу члана Комисије за избор и именовање општине Љубовија и
доставила га Скупштини општине Љубовија да га усвоји као у материјалу.
Са напред изнетог Скупштина општине Љубовија донела 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- 255/2019-03
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Горан Јосиповић

На основу члана 31. и 34. Закона о јавним предузећима („Службени гласник
Републике Србије“, броj:15/16), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“, број 129/07 и 83/2014 – др. закон и 101/16-др.закон и 47/18), члана 40.
Статута општине Љубовија („Службени лист општине Љубовија“, број 3/19 ) и члана
121. Пословника Скупштине општине Љубовија („Службени лист општине Љубовија“,
број 6/08), Скупштина општине Љубовија, на V седници по хитном поступку одржаној
дана 15 .08.2019. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ
ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА
1) Именују се члан Комисија за избор и именовање општине
Милана Лазић из Љубовије
2) Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу
општине Љубовија“.
3) Решење доставити: именованом члану Комисије, Општинској управи
општине Љубовија-рачуноводству и архиви.
Образложење
Законом о локалној самоуправи, Статутом општине Љубовија и Пословником
Скупштине општине Љубовија регулисана је надлежност, избор и разрешење сталних
радних тела Скупштине општине Љубовија.
Одборничке групе у Скупштини општине Љубовија:“ Александар Вучић-Србија
побеђује“, „Заједно за Љубовију -Заједно за Србију- Горан Јосиповић–Гиго“ и
„Српска народна партија СНП“ поднеле су Предлог за именовање члана Комисије за
избор и именовање општине Љубовија и то Милана Лазића
Комисија за избор и именовања општине Љубовија на седници одржаној дана
13.08.2019.године разматрала је поднети предлог од стране Одборничких група за
члана Комисије и утврдила Предлог решења о именовању чланова Комисије и
доставила га Скупштини општине Љубовија са предлогом да исто усвоји као у
материјалу.
Са напред изнетог Скупштина општине Љубовија је донела 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: 06-2562019-03
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Горан Јосиповић

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 V седници по хитном поступку одржаној
дана 15.08.2019. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ПОЛЕТАРАЦ“ ЉУБОВИЈА
1.
Разрешава се дужности члана Управног одбора Предшколске установе „Полетарац“
Љубовија пре истека мандата то:
- Мићо Бабић- представник локалне самоуправе.
2.
3.
архиви.

Решење ступа на снагу даном доношења.
Решење доставити: разрешенoм члану Управног одбора, П.У. „Полетарац“ Љубовија,
Образложење

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.
Одборничке групе у Скупштини општине Љубовија:“ Александар Вучић-Србија побеђује“,
„Заједно за Љубовију -Заједно за Србију- Горан Јосиповић–Гиго“ и „Српска народна партија СНП“
поднеле су Предлог за разрешења члана Управног одбора и то Миће Бабића представника локалне
самоуправе
Комисија за избор и именовања, на седници одржаној 13.08.2019. године разматрала је
достављени предлог и утврдила Предлог Решења о разрешењу 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- 259/2019-03
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Горан Јосиповић

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 V седници по хитном поступку одржаној
дана 15.08.2019. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ПОЛЕТАРАЦ“ ЉУБОВИЈА
1. У Управни одбора Предшколске установе „Полетарац“ Љубовија, као представник локалне
самоуправе, именују се:
- Стеван Миловановић из Љубовије,за члана-представник локалне самоуправе.
Мандат новименованог чланова траје до истека мандата Управног одбора Предшколске
установе „Полетарац“ Љубовија, именованог Решењем Скупштине општине Љубовија, број: 06382/20118-03 од 09.10.2018. године.
1) Решење ступа на снагу даном доношења.
2) Решење доставити: именованом члану Управног одбора, П.У. „Полетарац“ Љубовија,
архиви.
Образложење
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.
Одборничке групе у Скупштини општине Љубовија:“ Александар Вучић-Србија побеђује“,
„Заједно за Љубовију -Заједно за Србију- Горан Јосиповић–Гиго“ и „Српска напредна партија СНП“
поднеле је доставила Предлог за именовање члана Управног одбора и то:Стевана Миловановића,
представника локалне самоуправе.
Комисија за избор и именовања, на седници одржаној 13.08.2019. године разматрала је
достављени Предлог за именовање 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: 06-260/2019-03
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Горан Јосиповић

На основу члана 132. Закона о здравственој заштити („Службени гласник Републике
Србије“,25/19), на основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Србије“, број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018) 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 V
седници по хитном поступку одржаној дана 15.08.2019. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА
ДОМА ЗДРАВЉА „ЉУБОВИЈА“ СА СТАЦИОНАРОМ
1.
Разрешава се дужности чланa Управног одбора Дома здравља „Љубовија“ (са
стационаром), именован као представник оснивача пре истека мандата и то:
- Мирослав Весић из Љубовије, члан
2.
Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине
Љубовија“.
3.
Решење је коначно.
4.
Решење доставити: разрешенoм члану Управног одбора, Дому здравља „Љубовија“ (са
стационаром) и архиви.
Образложење
. Према члану 132. Управни одбор у дому здравља чини пет чланова, од којих су три члана
представници оснивача. Чланом 40. Статута општине Љубовија прописано је да Скупштина општине
именује и разрешава управни и надзорни одбор, именује и разрешава директоре јавних предузећа,
установа, организација и служби чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте, у складу са
законом. Скупштина општине Љубовија је на седници одржаној 28.12.2006. године донела Одлуку
којом је преузела оснивачка права над Домом здравља „Љубовија“ (са стационаром).
Одборничке групе у Скупштини општине Љубовија:“ Александар Вучић-Србија побеђује“, „Заједно за
Љубовију -Заједно за Србију- Горан Јосиповић–Гиго“ и „Српска народна партија СНП“ поднеле су Предлог за
разрешењe члана Управног одбора Дома здравља „Љубовија“ (са стационаром) Љубовија представника

локалне самоуправе Мирослава Весића.
Комисија за избор и именовања општине Љубовија, на седници одржаној 13.08.2019. године је
разматрала предлог Одборничких група за разрешење и утврдила предлог Решења о разрешењу члана
Управног одбора Дома здравља „Љубовија“ Љубовија са стационаром и предложила Скупштини
општине Љубовија да исти усвоји као у материјалу.
Имајући у виду напред наведено, Скупштина општине Љубовија је донела Решење као у
диспозитиву.
Поука о правном средству: Против овог Решења може се покренути управни спор пред
Управним судом , у року од 30 (тридесет) дана од дана пријема Решења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА
Број: 06-261 /2019-03
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Горан Јосиповић

На основу члана 132.. Закона о здравственој заштити („Службени гласник Републике Србије“,
број25/19), На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“,
број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018) 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 V седници по
хитном поступку одржаној дана 15.08.2019. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА
ДОМА ЗДРАВЉА „ЉУБОВИЈА“ СА СТАЦИОНАРОМ
Именујe се члан Управног одбора Дома здравља „Љубовија“ (са стационаром),Љубовија као
представник оснивача, и то:
1. Данијела Лукић из Г.Трешњице, за члана-представник оснивача
Мандат новоименованог члана Управног одбора траје до истека мандата Управног одбора
именованог Решењем Скупштине општине Љубовија број: 06-258/16-03 од 28.07.2016.
Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине
Љубовија“.
Решење је коначно.
Решење доставити: именованим члановима Управног одбора, Дому здравља „Љубовија“ (са
стационаром) и архиви.
Образложење
Према члану 132. Управни одбор у дому здравља чини пет чланова, од којих су три члана
представници оснивача. Чланом 40. Статута општине Љубовија прописано је да Скупштина општине
именује и разрешава управни и надзорни одбор, именује и разрешава директоре јавних предузећа,
установа, организација и служби чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте.У складу са
законом Скупштина општине Љубовија је на седници одржаној 28.12.2006. године донела Одлуку којом
је преузела оснивачка права над Домом здравља „Љубовија“ (са стационаром).
Одборничке групе у Скупштини општине Љубовија:“ Александар Вучић-Србија побеђује“, „Заједно за
Љубовију -Заједно за Србију- Горан Јосиповић–Гиго“ и „Српска народна партија СНП“ доставиле су Предлог

за именовање члана Управног одбора Дома здравља „Љубовија“ Љубовија, (са стационаром) и то
:Данијеле Лукић из Г Трешњице.
Комисија за избор и именовања општине Љубовија, на седници одржаној 13.08.2019.године,
разматрала је поднети предлог Одборничких група и утврдила је предлог Решења о именовању члана
Управног одбора Дома здравља „Љубовија“ (са стационаром) Љубовија и предложила Скупштини
општине Љубовија да исти усвоји као у материјалу.
Имајући у виду напред наведено, Скупштина општине Љубовија је донела Решење као у
диспозитиву.
Поука о правном средству: Против овог Решења може се покренути управни спор пред
Управним судом, у року од 30 (тридесет) дана од дана пријема Решења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА
Број: 06-262/2019-03
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Горан Јосиповић

На основу члана 42 став 3. Закона о туризму („Сл. гласник РС“, број 17/19 ), члана 32. Закона о
локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'', 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 13. Статута Туристичке
организације општине Љубовија („Службени лист општине Љубовија“, број 10/12) и члана 121.
Пословника Скупштине општине Љубовија („Службени лист општине Љубовија“, број 6/08), Скупштина
општине Љубовија, на V седници по хитном поступку одржаној дана 15.08..08.2019. године, донела је:

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА
1. Разрешава се дужности чланa Управног одбора Туристичке организације општине
Љубовија пре истека мандата и то:
Борисав Живковић из Љубовије.
2.
Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине
Љубовија“.
3.
Решење је коначно.
4.
Решење доставити: разрешенoм члану Управног одбора, Туристичкој организацији
општине Љубовија, рачуноводству и архиви.
Образложење
Законом о туризму, Законом о локалној самоуправи, Статутом општине Љубовија и
Статутом Туристичке организације општине Љубовија предвиђено је да Управни одбор
Туристичке организације именује и разрешава оснивач, односно Скупштина општине. Управни
одбор има укупно 5 чланова (председника и 4 члана, које именује Скупштина општине), а именују
се на период од 4 године.
Одборничке групе у Скупштини општине Љубовија:“ Александар Вучић-Србија
побеђује“, „Заједно за Љубовију -Заједно за Србију- Горан Јосиповић–Гиго“ и „Српска народна
партија СНП“ поднеле су Предлог за разрешење члана Управног одбора Туристичке организације
општине Љубовија и то Борисава Живковића из Љубовија
Комисија за избор и именовања општине Љубовија на седници од .08.2019. године je
утврдила предлог Решења о разрешењу члана Управног одбора Туристичке организације општине
Љубовија, па предлаже Скупштини општине Љубовија да исти усвоји као у материјалу.
Имајући у виду напред наведено, Скупштина општине Љубовија је донела Решење као у
диспозитиву.
Поука о правном средству: Против овог Решења може се покренути управни спор пред
Управним судом , у року од 30 (тридесет) дана од дана пријема Решења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА
Број: 06-263/2019-03
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Горан Јосиповић

На основу члана 42 став 3. Закона о туризму („Сл. гласник РС“, број 17/19 ), члана 32.

Закона о локалној самоуправи ( ''Сл. гласник РС'', број:129/07, 83/14-др.закон, 101/16, 47/18др.закон), члана 40. Статута општине Љубовија („Службени лист општине Љубовија“,број
3/19), члана 13. Статута, Туристичке организације општине Љубовија („Службени лист
општине Љубовија“, број 10/12), и члана 121. Пословника Скупштине општине Љубовија
(„Службени лист општине Љубовија“, број 6/08), Скупштина општине Љубовија, на V
седници по хитном поступку одржаној дана 15 .08.2019. године, донела је:
Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА
У Управни одбор Туристичке организације општине Љубовија, именују се:
Александра Илић, за члана;
Мандат новоименованог члана Управног одбора траје до истека мандата Управног одбора
Туристичке организације општине Љубовија именованог Решењем Скупштине општине Љубовија
број: 06-270/16-03 од 28.07.2016.године.
2.
Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине
Љубовија“.
3.
Решење је коначно.
4.
Решење доставити: именованом члану Управног одбора, Туристичкој организацији
општине Љубовија, рачуноводству и архиви.
1.

Образложење
Законом о туризму, Законом о локалној самоуправи, Статутом општине Љубовија и
Статутом Туристичке организације општине Љубовија предвиђено је да Управни одбор Туристичке
организације именује и разрешава оснивач, односно Скупштина општине. Управни одбор броји 5
чланова (председника и 4 члана) који се именују на период од 4 године.

Одборничке групе у Скупштини општине Љубовија:“ Александар Вучић-Србија
побеђује“, „Заједно за Љубовију -Заједно за Србију- Горан Јосиповић–Гиго“ и „Српска
народна партија СНП“ поднеле Предлог за именовање члана Управног одбора Туристичке
организације општине Љубовија и то Александре Илић, из Љубовије.
Комисија за избор и именовања општине Љубовија,на седници од 13.08,2019. је утврдила је
предлог Решења о именовању члана Управног одбора Туристичке организације општине Љубовија,
па предлаже Скупштини општине да исти усвоји као у материјалу.
Имајући у виду напред наведено, Скупштина општине Љубовија је донела Решење као у
диспозитиву.
Поука о правном средству: Против овог Решења може се покренути управни спор пред
Управним судом, у року од 30 (тридесет) дана од дана пријема Решења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА
Број: 06 –264 /19-03
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Горан Јосиповић

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 V седници по хитном поступку одржаној дана 15.08.2019. године,
донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА
ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД „ЉУБОВИЈА“ ЉУБОВИЈА
1. Разрешава се дужности члан Управног одбора Центра за социјални рад
„Љубовија“ Љубовија, именован као представник локалне самоуправе пре истека мандата
Никола Степановић, члан
2. Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу
општине Љубовија“.
3. Решење је коначно.
4. Решење доставити: разрешенм члану Управног одбора, Центру за социјални рад
„Љубовија“ Љубовија и архиви.
Образложење
Законом о социјалној заштити, чланом 123. предвиђено је да су органи центра за
социјални рад директор, управни одбор и надзорни одбор. Управни одбор, који у складу са
Законом и Статутом именује оснивач, има пет чланова, од којих су три члана представници
оснивача.
Одборничке групе у Скупштини општине Љубовија:“ Александар Вучић-Србија
побеђује“, „Заједно за Љубовију -Заједно за Србију- Горан Јосиповић–Гиго“ и „Српска
народна партија-СНП“ поднеле су Предлог за разрешења члана Управног Одбора Центра за
социјални рад Љубовија и то Николе Степановића
Комисија за избор и именовања општине Љубовија, на седници одржаној 13 .08.2019.
године разматрајућ ипредлог за разрешење, утврдила је предлог Решења о разрешењу
члана Управног одбора Центра за социјални рад „Љубовија“ Љубовија и предложила
Скупштини општине да исти усвоји као у материјалу.
Имајући у виду напред наведено, Скупштина општине Љубовија је донела Решење
као у диспозитиву.
Поука о правном средству: Против овог Решења може се покренути управни спор
пред Управним судом, у року од 30 (тридесет) дана од дана пријема Решења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА
Број: 06 -251 /2019-03
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Горан Јосиповић

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 V седници по хитном поступку одржаној дана 15.08.2019. године,
донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА
ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД „ЉУБОВИЈА“ ЉУБОВИЈА
1. У управни одбор Центра за социјални рад „Љубовија“ Љубовија, као представник
локалне самоуправе, именују се:
- Милица Степановић из Љубовије, за члана
Мандат новоименованог члана Управног одбора, преставника локалне самоуправе, траје до
истека мандата Управног одбора именованог решењем Скупштине општине Љубовија број:
06-266/16-03 од 28.07.2016.
2. Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу
општине Љубовија“.
3. Решење је коначно.
4. Решење доставити: именованом члану Управног одбора, Центру за социјални рад
„Љубовија“ Љубовија и архиви.
Образложење
Законом о социјалној заштити, чланом 123. предвиђено је да су органи центра за
социјални рад директор, управни одбор и надзорни одбор. Управни одбор, који у складу са
Законом и Статутом именује оснивач, има пет чланова, од којих су три члана представници
оснивача.
Одборничке групе у Скупштини општине Љубовија:“ Александар Вучић-Србија
побеђује“, „Заједно за Љубовију -Заједно за Србију- Горан Јосиповић–Гиго“ и „Српска
народна партија СНП“ поднеле су Предлог за именовање члана Управног одбора Центра за
социјални рад „Љубовија“ Љубовија и то:Милице Степановић -представника локалне
самоуправе.
Комисија за избор и именовања општине Љубовија, на седници одржаној 13 .08.2019.
године,разматрајући Предлог дборничких група утврдила је Предлог решења о именовању
члана Управног одбора Центра за социјални рад „Љубовија“ Љубовија представника локалне
самоуправе и предложила Скупштини општине да исти усвоји као у материјалу.
Имајући у виду напред наведено, Скупштина општине Љубовија је донела Решење као
у диспозитиву.
Поука о правном средству: Против овог Решења може се покренути управни спор
пред Управним судом , у року од 30 (тридесет) дана од дана пријема Решења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА
Број: 06 -252 /2019-03
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Горан Јосиповић

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 V седници по хитном поступку одржаној дана
15.08.2019. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА ПРЕДСТАВКЕ И ПРИТУЖБЕ
1) Разрешава се дужности члан Комисије за представке и притужбе, пре истека
мандата и то:
- Милорад Радосављевић из Г.Оровице
2) Решење ступа на снагу даном доношења.
3) Решење објавити у „Службеном листу општине Љубовија“.
4) Решење је коначно.
5) Решење доставити: разрешеном члану, рачуноводству Општинске управе
општине Љубовија и архиви.
Образложење
Статутом општине Љубовија је одређено да Комисија за представке и притужбе
представља стално радно тело Скупштине општине, које разматра представке и притужбе
грађана које они упућују Скупштини општине, председнику општине, испитује њихову
основаност и предлаже мере које треба предузети у циљу отклањања утврђених
неправилности. Комисија броји три члана, којe именује и разрешава Скупштина општине,
на предлог одборничких група.
Одборничке групе у Скупштини општине Љубовија:“ Александар Вучић-Србија
побеђује“, „Заједно за Љубовију -Заједно за Србију- Горан Јосиповић–Гиго“ и „Српска
народна партија СНП“ поднеле су предлог за разрешења члана Предлог за разрешење
члана Комисије за представке и притужбе и то: Милорада Радосављевића
Комисија за избор и именовања, на седници одржаној дана 13..08.2019. године
утврдила је предлог Решења о разрешењу члана Комисије за представке и притужбе и
доставила га Скупштини општине Љубовија да га усвоји као у материјалу.
Са напред изнетог одлучено је као у диспозитиву.
Поука о правном средству: Против овог Решења може се покренути управни спор
пред Управним судом , у року од 30 (тридесет) дана од дана пријема Решења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА
Број: 06-271/2019-03
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Горан Јосиповић

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 V седници по хитном поступку одржаној дана 15.08.2019. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА ПРЕДСТАВКЕ И ПРИТУЖБЕ
1)

У Комисију за представке и притужбе општине Љубовија, именују се:
Душко Крсмановић из Грачанице;

Мандат новоименованог члана Комисије траје до истека мандата Комисије за
представке и притужбе именованог решењем Скупштине општине Љубовија број:06-285/1603 од 28.07.2016.
2) Решење ступа на снагу даном доношења.
3) Решење објавити у „Службеном листу општине Љубовија“.
4) Решење је коначно.
5) Решење доставити: именованом члану, рачуноводству Општинске управе
општине Љубовија и архиви.
Образложење
Статутом општине Љубовија је одређено да Комисија за представке и притужбе
представља стално радно тело Скупштине општине, које разматра представке и притужбе
грађана које они упућују Скупштини општине, председнику општине, испитује њихову
основаност и предлаже мере које треба предузети у циљу отклањања утврђених
неправилности. Комисија броји три члана, којe именује и разрешава Скупштина општине, на
предлог одборничких група.
Одборничке групе у Скупштини општине Љубовија:“ Александар Вучић-Србија побеђује“,
„Заједно за Љубовију -Заједно за Србију- Горан Јосиповић–Гиго“ и „Српска народна партија СНП“
поднеле су Предлог за именовање члана Комисије за представке и притужбе и то Душка

Крсмановића.
Комисија за избор и именовања, на седници одржаној дана 13.08.2019. године,
утврдила је Предлог Решења о именовању члана Комисије за представке и притужбе и
доставила га Скупштини општини на одлучивања и усвајање као у материјалу.
Са напред изнетог одлучено је као у диспозитиву.
Поука о правном средству: Против овог Решења може се покренути управни
спор пред Управним судом , у року од 30 (тридесет) дана од дана пријема Решења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА
Број: 06-272/2019-03
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Горан Јосиповић

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 V седници по хитном поступку седници одржаној дана 15.08.2019. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА ПРОПИСЕ
1) Разрешава се дужности члана Комисије за прописе општине Љубовија, пре истека
мандата и то:
Горан Лукић из Узовнице
2) Решење ступа на снагу даном доношења.
3) Решење објавити у „Службеном листу општине Љубовија“.
4) Решење је коначно.
5) Решење доставити: разрешеном члану, рачуноводству Општинске управе општине
Љубовија и архиви.
Образложење
Статутом општине Љубовија је одређено да Комисија за прописе представља стално
радно тело Скупштине општине, које разматра предлоге одлука и других аката који су упућени
Скупштини општине на разматрање са аспекта њихове усклађености са законом, утврђује предлог
одлуке о аутентичном тумачењу одлука, других прописа и аката које је донела Скупштина
општине, утврђује пречишћен текст одлука и аката Скупштине општине. Комисија броји пет
чланова, које именује и разрешава Скупштина општине.
Одборничке групе у Скупштини општине Љубовија:“ Александар Вучић-Србија
побеђује“, „Заједно за Љубовију -Заједно за Србију- Горан Јосиповић–Гиго“ и „Српска народна
партија -СНП“ поднеле су Предлог за разрешење члана Комисије за прописе и то Горана
Лукића.
Комисија за избор и именовања, на седници одржаној дана 13.08.2019. године, утврдила је
предлог Решења о разрешењу члана Комисије за прописе и предлaже Скупштини општине
Љубовија да исти усвоји као у материјалу.
Са напред изнетог решено је као диспозитиву.
Поука о правном средству: Против овог Решења може се покренути управни спор
пред Управним судом , у року од 30 (тридесет) дана од дана пријема Решења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА
Број: 06-269/2019-03
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Горан Јосиповић

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 V
седници по хитном поступку одржаној дана 15.08.2019. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА ПРОПИСЕ
1) У Комисију за прописе општине Љубовија, , именују се:
Ненад Симић из Љубовије -члан,
Мандат новоизабраног члана траје до истека мандата Комисије изабране Решењем Скупштине
општине Љубовија број 06-284/16-03 од 28.07.2016.
2) Решење ступа на снагу даном доношења.
3) Решење објавити у „Службеном листу општине Љубовија“.
4) Решење је коначно.
5) Решење доставити: именованим члановима, рачуноводству Општинске управе општине
Љубовија и архиви.
Образложење
Статутом општине Љубовија је одређено да Комисија за прописе представља стално радно тело
Скупштине општине, које разматра предлоге одлука и других аката који су упућени Скупштини општине на
разматрање са аспекта њихове усклађености са законом, утврђује предлог одлуке о аутентичном тумачењу
одлука, других прописа и аката које је донела Скупштина општине, утврђује пречишћен текст одлука и аката
Скупштине општине. Комисија броји пет чланова, које именује и разрешава Скупштина општине.

Одборничке групе у Скупштини општине Љубовија:“ Александар Вучић-Србија
побеђује“, „Заједно за Љубовију -Заједно за Србију- Горан Јосиповић–Гиго“ и „Српска народна
партија- СНП“ поднеле су Предлог за именовање новог члана Комисије за прописе и то Ненада Симића.
Комисија за избор и именовања, на седници одржаној дана 13.08.2019. године, утврдила је предлог
Решења о именовању члана Комисије за прописе и предложе Скупштини општине Љубовија да исти усвоји
као у материјалу.
Са напред изнетог одлучено је као у диспозитиву.
.
Поука о правном средству: Против овог Решења може се покренути управни спор пред Управним
судом у Београду, у року од 30 (тридесет) дана од дана пријема Решења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА
Број: 06-270/2019-03
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Горан Јосиповић

На основу члана 31. и 34. Закона о јавним предузећима („Службени гласник
Републике Србије“, броj:15/16), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“, број 129/07 и 83/2014 – др. закон и 101/16-др.закон и 47/18), члана 40.
Статута општине Љубовија („Службени лист општине Љубовија“, број 3/19 ) и члана
121. Пословника Скупштине општине Љубовија („Службени лист општине Љубовија“,
број 6/08), Скупштина општине Љубовија на V седници по хитном поступку с
одржаној дана 15 .08.2019. године, донела је
РЕШЕЊЕ
РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНИХ
ПРЕДУЗЕЋА
1. Разрешавају се чланови Комисије за именовање директора јавних предузећа пре
истека мандата и то:
- Јелена Пуцаревић-члан
- Сретен Цветојевић, испред Надзорног одбора ЈКП „Стандард“ Љубовија,члан
2. Решење ступа на снагу даном доношења.
3. Решење објавити у „Службеном листу општине Љубовија“.
Решење доставити: председнику и члановима Комисије, ЈКП „Стандард“ Љубовија,
ЈП „Љубовија“ Љубовија, Општинској управи општине Љубовија, рачуноводству и
архиви.
Образложење
Чланом 31. и 34. Закона о јавним предузећима прописано је да Јавни конкурс за
избор директора јавног предузећа спроводи Комисија за именовања јединице локалне
самоуправе, коју образује орган који је статутом јединице локалне самоуправе одређен
као надлежан за именовање директора. Статутом општине Љубовија. Чланом 41.
одређено је да Скупштина општине Љубовија именује директоре јавних предузећа,
чији је оснивач, а то су ЈП „Љубовија“ Љубовија и ЈКП „Стандард“ Љубовија.
Одборничке групе у Скупштини општине Љубовија:“ Александар Вучић-Србија
побеђује“, „Заједно за Љубовију -Заједно за Србију- Горан Јосиповић–Гиго“ и „Српска
народна партија СНП“ поднеле су Предлог за разрешења члана Комисије Јелене Пуцаревић и
Сретена Цветојевића представника Надзорног одбора ЈКП“Стандард Љубовија,

Комисија за избор и именовања општине Љубовија, на седници одржаној
13.08.2019. године утврдила је Предлог Решења о разрешењу члана Комисије за
именовање директора јавних предузећа Јелене Пуцаревић и Сретена Цветојевића и
предлаже Скупштини општине да исти усвоји као у материјалу.
Правна поука:Против овог Решења може се поднети тужба Управном суду у
року од 30 дана од пријема Решења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА
Број: 06 249/2019-03
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Горан Јосиповић

На основу члана 31. и 34. Закона о јавним предузећима („Службени гласник
Републике Србије“, броj:15/16), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“, број 129/07 и 83/2014 – др. закон и 101/16-др.закон и 47/18), члана 40. Статута
општине Љубовија („Службени лист општине Љубовија“, број 3/19 ) и члана 121.
Пословника Скупштине општине Љубовија („Службени лист општине Љубовија“, број
6/08), Скупштина општине Љубовија, на V седници по хитном поступку одржаној дана
15..08.2019. године, донела је
РЕШЕЊЕ
ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНИХ
ПРЕДУЗЕЋА
1.Именује се чланoви Комисије за именовање директора јавних предузећа
- Радиша Мијаиловић, члан
- Александар Перић, испред Надзорног одбора ЈКП „Стандард“ Љубовија,члан
2. Решење ступа на снагу даном доношења.
3. Мандат новоименованих чланова Комисије траје до истека мандата Комисије за
именовање директора Јавних предузећа
1. `Решење објавити у „Службеном листу општине Љубовија“.
Решење доставити: председнику и члановима Комисије, ЈКП „Стандард“ Љубовија, ЈП
„Љубовија“ Љубовија, Општинској управи општине Љубовија, рачуноводству и архиви.
Образложење
Чланом 31. и 34. Закона о јавним предузећима прописано је да Јавни конкурс за
избор директора јавног предузећа спроводи Комисија за именовања јединице локалне
самоуправе, коју образује орган који је статутом јединице локалне самоуправе одређен као
надлежан за именовање директора. Статутом општине Љубовија. Чланом 41. одређено је да
Скупштина општине Љубовија именује директоре јавних предузећа, чији је оснивач, а то су
ЈП „Љубовија“ Љубовија и ЈКП „Стандард“ Љубовија.
Одборничке групе у Скупштини општине Љубовија:“ Александар Вучић-Србија побеђује“,
„Заједно за Љубовију -Заједно за Србију- Горан Јосиповић–Гиго“ и „Српска народна партија СНП“
поднеле су предлог за разрешења чланова Комисије Јелене Пуцаревић и Сретена Цветојевића
представника Надзорног одбора ЈКП“Стандард Љубовија,

Комисија за избор и именовања општине Љубовија, на седници одржаној .08.2019.
године утврдила је Предлог Решења о разрешењу чланова Комисије за именовање
директора јавних предузећа Јелене Радише Мијаиловића и Александра Перића и предлаже
Скупштини општине да исти усвоји као у материјалу.
Правна поука:Против овог Решења може се поднети тужба Управном суду у року
од 30 дана од пријема Решења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА
Број: 06 250/2019-03
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Горан Јосиповић

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 V седници по хитном поступку одржаној дана 15.082019. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ОДБОРА ЗА РАЗВОЈ
ПОЉОПРИВРЕДЕ И ТУРИЗМА
1) Разрешава се дужности члана Одбора за развој пољопривреде и туризма , пре
истека мандата и то:
Пантић Милорад
2) Решење ступа на снагу даном доношења.
3) Решење објавити у „Службеном листу општине Љубовија“.
4) Решење је коначно.
5) Решење доставити: разрешеном члану, рачуноводству Општинске управе општине
Љубовија и архиви.
Образложење
Статутом општине Љубовија је одређено да Одбор за развој пољопривреде и туризма
представља стално радно тело Скупштине општине, које прати и разматра питања развоја и
планирања, усмеравања и подстицања развоја пољопривреде и туризма, уређење сеоских
подручја и развој села, као и утврђивање подручја од значаја за развој туризма. Одбор броји
пет чланова, који се именују на предлог одборничких група.
Одборничке групе у Скупштини општине Љубовија:“ Александар Вучић-Србија побеђује“,
„Заједно за Љубовију -Заједно за Србију- Горан Јосиповић–Гиго“ и „Српска народна
партија- СНП“ поднеле су предлог за разрешења члана Одбора за развој пољопривреде и
туризма и то:Пантић Милорада.
Комисија за избор и именовања, на седници одржаној дана 13.08.2019. године,
утврдила је Предлог Решења о разрешењу члана Одбора за развој пољопривреде и туризма и
предложила Скупштини општине Љубовија да исти усвоји као у материјалу.
Са напред изнетог одлучено је као у диспозитиву.
Поука о правном средству: Против овог Решења може се покренути управни спор
пред Управним судом , у року од 30 (тридесет) дана од дана пријема Решења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА
Број: 06- 253/2019-03
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Горан Јосиповић

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 V седници по хитном поступку одржаној дана
15.08.2019. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ОДБОРА ЗА РАЗВОЈ
ПОЉОПРИВРЕДЕ И ТУРИЗМА
1) У Одбор за развој пољопривреде и туризма, именују се:
- Мићо Јевтић из Црнче-члан
- Мандат новоименованог члана Одбора траје до истека мандата одбора
именованог Решењем Скупштине општине Љубовија број:06-288/16-03 од
28.07.2016.
2) Решење ступа на снагу даном доношења.
3) Решење објавити у „Службеном листу општине Љубовија“.
4) Решење је коначно.
5) Решење доставити: именованим члановима, рачуноводству Општинске
управе општине Љубовија и архиви.
Образложење
Статутом општине Љубовија је одређено да Одбор за развој пољопривреде и туризма
представља стално радно тело Скупштине општине, које прати и разматра питања развоја и
планирања, усмеравања и подстицања развоја пољопривреде и туризма, уређење сеоских
подручја и развој села, као и утврђивање подручја од значаја за развој туризма. Одбор броји
пет чланова, који се именују на предлог одборничких група.
Одборничке групе у Скупштини општине Љубовија:“ Александар Вучић-Србија побеђује“,
„Заједно за Љубовију -Заједно за Србију- Горан Јосиповић–Гиго“ и „Српска народна
партија- СНП“ поднеле су предлог заименовањ члана Одбора и то Миће Јевтића
Комисија за избор и именовања, на седници одржаној дана 13.08.2019. године, на
Предлог Одборничких групе, утврдила је Предлог решења о именовању члана Одбора за
развој пољопривреде и туризма и предложила Скупштини општине Љубовија да исти усвоји
као у материјалу.
Са напред изнетог одлучено је као у диспозитиву.
Поука о правном средству: Против овог Решења може се покренути управни спор
пред Управним судом , у року од 30 (тридесет) дана од дана пријема Решења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА
Број: 06-254/2019-03
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Горан Јосиповић

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), члана 121. Пословника Скупштине
општине Љубовија („Службени лист општине Љубовија“, број 6/08), Скупштина општине Љубовија
на V седници по хитном поступку одржаној дана 15.08.2019. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ЛОКАЛНОГ САВЕТА
ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА
Разрешава се члан Локалног савета за запошљавање општине Љубовија и то:
1. Светлана Томић, члан
1) Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном
листу општине Љубовија“.
2) Решење доставити: разрешенм члану Локалног савета, Националној служби за
запошљавање, Удружењу предузетника, Већу савеза самосталних синдиката општине Љубовија и
архиви.
Образложење
Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености, члан 28. прописује могућност
оснивања Лакалног савета за запошљавање од стране локалне самоуправе. Локални савет за
запошљавање представља саветодавно тело, које оснивачу даје мишљења и препоруке у вези са
питањима од интереса за унапређење запошљавања, као што су планови запошљавања, програми и
мере активне политике запошљавања, прописи из области запошљавања и друга питања од интереса
за запошљавање. У складу са Законом, Скупштина општине Љубовија на седници одржаној
24.05.2006. године донела је Одлуку о оснивању Локалног савета за запошљавање општине
Љубовија, број 06-132/2006-01, који је основан у циљу решавања питања незапослености на
подручју општине Љубовија, као саветодавни орган Скупштине општине.
Одборничке групе у Скупштини општине Љубовија:“ Александар Вучић-Србија побеђује“,
„Заједно за Љубовију -Заједно за Србију- Горан Јосиповић–Гиго“ и „Српска народна партијаСНП“ су доставилe Предлог за разрешење члана Локалног савета за запошљавање представника
локалне самоуправе Светлане Томић.
Комисија за избор и именовања, у складу са Статутом општине Љубовија и Пословником
Скупштине општине Љубовија, на седници одржаној дана 13.08.2019.године разматрајући Предлог
Одборничких група за разрешење Светлане Томић, утврдила је предлог Решења о разрешењу
Светлане Томић члана Локалног савета за запошљавање општине Љубовија представника локалне
самоуправе и предлаже Скупштини општине да исти усвоји као у материјалу.
Са напред изнетог одлучено је као у диспозитиву.
Поука о правном средству: Против овог Решења може се покренути управни спор пред
Управним судом, у року од 30 (тридесет) дана од дана пријема Решења.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА
Број: 06- 267/2019-03

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Горан Јосиповић

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 Љубовијам на V седници по
хитном поступку одржаној дана 15.08.2019. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ЛОКАЛНОГ САВЕТА
ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА
1) У Локални савет за запошљавање општине Љубовија као представник локалне
самоуправе именују се:
- Милица Тешић, члан,
2) Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном
листу општине Љубовија“.
3) Решење доставити: именованoм чланu Локалног савета, и архиви.
Образложење
Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености, члан 28. прописује могућност
оснивања Локалног савета за запошљавање од стране локалне самоуправе. Локални савет за
запошљавање представља саветодавно тело, које оснивачу даје мишљења и препоруке у вези са
питањима од интереса за унапређење запошљавања, као што су планови запошљавања, програми и
мере активне политике запошљавања, прописи из области запошљавања и друга питања од интереса
за запошљавање. У складу са Законом, Скупштина општине Љубовија на седници одржаној
24.05.2006. године донела је Одлуку о оснивању Локалног савета за запошљавање општине
Љубовија, број 06-132/2006-01, који је основан у циљу решавања питања незапослености на подручју
општине Љубовија, као саветодавни орган Скупштине општине.
Одборничке групе у Скупштини општине Љубовија:“ Александар Вучић-Србија побеђује“,
„Заједно за Љубовију -Заједно за Србију- Горан Јосиповић–Гиго“ и „Српска народна партија- СНП“
поднеле су Предлог за именовање члана члана Локалног савета за запошљавање и то: Милице Тешић
представника локалне самоуправе.
Комисија за избор и именовања, у складу са Статутом општине Љубовија и Пословником
Скупштине општине Љубовија, на седници одржаној дана 13.08.2019. године утврдила је предлог
Решења о именовању члана Локалног савета за запошљавање општине Љубовија и предлаже
Скупштини општине да исти усвоји као у материјалу.
Са напред изнетог одлучено је као у диспозитиву.
Поука о правном средству: Против овог Решења може се покренути управни спор пред
Управним судом, у року од 30 (тридесет) дана од дана пријема Решења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА
Број: 06- 268/2019-03
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Горан Јосиповић

На основу члана 17. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике
Србије“, број 15/16), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Србије“, 129/07, 83/2014-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18), члана 40. Статута
општине Љубовија („Службени лист општине Љубовија“, број: 3/19), члана 121.
Пословника Скупштине општине Љубовија („Службени лист општине Љубовија“, број:
6/08), Скупштина општине Љубовија , на V седници по хитном поступку одржаној дана
15.08.2019 године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈКП „СТАНДАРД“ ЉУБОВИЈА
I) Разрешава се Сретен Цветојевић из Љубовије. председник Надзорног одбора ЈКП “Стандард“
Љубовија-представник оснивача, именован Решењем Скупштине општине Љубовија број:03112/18-03 од 30.04.2018. године .
II) Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у Службеном листу општине Љубовија.
III) Ово Решење је коначно.
IV) Решење доставити: разрешеном председнику Надзорног одбора, ЈКП „Стандард“ Љубовија и
архиви.
Образложење
Чланом 17. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“ број:15/16)
предвиђено ја да су органи јавних предузећа које је основала јединица локалне самоуправе директор
и надзорни одбор, да надзорни одбор има 3 члана (2 представника оснивача и 1 из реда запослених)
које именује орган одређен статутом јединице локалне самоуправе, односно Скупштина општине.

Одборничке групе у Скупштини општине Љубовија:“Александар Вучић-Србија
побеђује“, „Заједно за Љубовију -Заједно за Србију- Горан Јосиповић–Гиго“ и „Српска
народна партија СНП“, поднеле су Предлог за разрешење председника Надзорног одбора
ЈКП „Стандард“ Љубовија , Сретена Цветојевића.
Комисија за избор и именовања општине Љубовија, на седници одржаној 13.08.2019. године,
разматрала је пределог Одборничких група и утврдила је Предлог решења о разрешењу председника
Надзорног одбора ЈKП „Стандард“ Љубовија у складу са Закона о јавним предузећима и
предложила Скупштини општине Љубовија да исти усвоји као у материјалу.
Имајући у виду напред наведено, Скупштина општине Љубовија је донела 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: 06-247 /2019-03
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Горан Јосиповић

На основу члана 17. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике
Србије“, број 15/16), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Србије“, 129/07, 83/2014-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18), члана 40. Статута општине
Љубовија („Службени лист општине Љубовија“, број: 3/19), члана 121. Пословника
Скупштине општине Љубовија („Службени лист општине Љубовија“, број: 6/08), Скупштина
општине Љубовија на V седници по хитном поступку одржаној дана 15.08.2019 године,
донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈКП „СТАНДАРД“ ЉУБОВИЈА
I) У Надзорни одбор ЈКП „Стандард“ Љубовија именују се:
- Александар Перић из Љубовије . за председника
II) Мандат новоименованом председнику Управног одбора ЈКП “Стандард“ Љубовија траје до
истека мандата Надзорном одбору ЈКП“Стандард“ Љубовија именованог решењем Скупштине
Општине Љубовија број: 06-112/18-03 од 30.04.2018.године
III) Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у Службеном листу општине Љубовија.
IV) Ово Решење је коначно.
V) Решење доставити: новоименованoм председнику Надзорног одбора, ЈКП „Стандард“ Љубовија
и архиви.
Образложење
Чланом 17. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“ број:15/16)
предвиђено ја да су органи јавних предузећа које је основала јединица локалне самоуправе директор
и надзорни одбор, да надзорни одбор има 3 члана (2 представника оснивача и 1 из реда запослених)
које именује орган одређен статутом јединице локалне самоуправе, односно Скупштина општине.

Одборничке групе у Скупштини општине Љубовија:“Александар Вучић-Србија
побеђује“, „Заједно за Љубовију -Заједно за Србију- Горан Јосиповић–Гиго“ и „Српска
народна партија СНП“, поднеле су Предлог за именовање председника Надзорног одбора
ЈКП „Стандард“ Љубовија и то Александра Перића.
Комисија за избор и именовања општине Љубовија, на седници одржаној 13.08.2019. године,
разматрала је предлог Одборничких група за именовање председника Надзорног одбора ЈКП“
Стандард“ Љубовија и утврдила Предлог Решења о именовању председника Надзорног одбора ЈKП
„Стандард“ Љубовија, у складу са Закона о јавним предузећима и предложила Скупштини општине
да исти усвоји као у материјалу.
Имајући у виду напред наведено, Скупштина општине Љубовија је донела 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: 06-248/2019-03
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Горан Јосиповић

На основу члана 17. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике
Србије“, број 15/16), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Србије“, 129/07, 83/2014-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18), члана 40. Статута
општине Љубовија („Службени лист општине Љубовија“, број: 3/19), члана 121.
Пословника Скупштине општине Љубовија („Службени лист општине Љубовија“, број:
6/08), Скупштина општине Љубовија на V седници по хитном поступку одржаној дана
15.08.08.2019 године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈП „ЉУБОВИЈА“ ЉУБОВИЈА
1) Разрешава се дужности члан Надзорног одбора ЈП „Љубовија“ Љубовија
- Милан Станојевић – представник локалне самоуправе, именован Решењем
Скупштине општине Љубовија број:06-107/18-03 од 30.04.2018.
2) Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу
општине Љубовија“.
3) Ово Решење је коначно.
4) Решење доставити: разрешеном члану Надзорног одбора, ЈП „Љубовија“
Љубовија и архиви.
Образложење
Чланом 17. Закона о јавним предузећима ( „Службени гласник Републике Србије“,
број: 15/16) предвиђено је да су органи јавних предузећа које је основала јединица локалне
самоуправе директор и надзорни одбор, да надзорни одбор има 3 члана које именује и
разрешава орган одређен статутом јединице локалне самоуправе, односно Скупштина.
Одборничке групе у Скупштини општине Љубовија:“ Александар Вучић-Србија
побеђује“, „Заједно за Љубовију -Заједно за Србију- Горан Јосиповић–Гиго“ и „Српска
народна партија-СНП“ поднеле су предлог за разрешења члана Надзорног одбора
ЈП“Љубовија“ Милана Станојевића-представника локалне самоуправе.
Комисија за избор и именовања општине Љубовија, је на седници од
13.08.2019.године разматрала Предлог Одборничких група: „Александар Вучић-Србија
побеђује“, „Заједно за Љубовију -Заједно за Србију- Горан Јосиповић–Гиго“ и Српске
народне партија-СНП“ и утврдила Предлог решења о разрешењу члана Надзорног одбора
ЈП „Љубовија“ Љубовија Милана Станојевића- представника локалне самоуправе и
предложила Скупштини општине да исти усвоји као у материјалу. Имајући у виду напред
наведено, Скупштина општине Љубовија је донела Решење као у диспозитиву.
Поука о правном средству: Против овог Решења може се покренути управни спор
пред Управним судом, у року од 30 (тридесет) дана од дана пријема Решења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА
Број: 06-265/2019-03
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Горан Јосиповић

На основу члана 17. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике
Србије“, број 15/16), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Србије“, 129/07, 83/2014-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18), члана 40. Статута
општине Љубовија („Службени лист општине Љубовија“, број: 3/19), члана 121.
Пословника Скупштине општине Љубовија („Службени лист општине Љубовија“, број:
6/08), Скупштина општине Љубовија, на V седници по хитном поступку одржаној дана
15.08.2019 године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈП „ЉУБОВИЈА“ ЉУБОВИЈА
1) Именује се члан Надзорног одбора ЈП „Љубовија“ Љубовија и то
Митар Јовић – представник локалне самоуправе
Мандат именованом
члану траје до истека мандата Надзорнмом одбору
ЈП“Љубовија“ Љубовија именобаљног Решењем Скупштине општине Љубовија број:06107/18-03 од 30.04.2018. гоине.
2) Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу
општине Љубовија“.
3) Ово Решење је коначно.
4) Решење доставити: именованом члану Надзорног одбора, ЈП „Љубовија“
Љубовија и архиви.
Образложење
Чланом 17. Закона о јавним предузећима ( „Службени гласник Републике Србије“,
број: 15/16) предвиђено је да су органи јавних предузећа које је основала јединица локалне
самоуправе директор и надзорни одбор, да надзорни одбор има 3 члана које именује и
разрешава орган одређен статутом јединице локалне самоуправе, односно Скупштина.
Одборничке групе у Скупштини општине Љубовија:“ Александар Вучић-Србија
побеђује“, „Заједно за Љубовију -Заједно за Србију- Горан Јосиповић–Гиго“ и „Српска
народна партија СНП“ поднеле су предлог за именовање члана Надзорног одбора
ЈП“Љубовија“ Митра Јовића-представника локалне самоуправе.
Комисија за избор и именовања општине Љубовија, је на седници од
13.08.2019.године разматрала Предлог Одборничких група: „Александар Вучић-Србија
побеђује“, „Заједно за Љубовију -Заједно за Србију- Горан Јосиповић–Гиго“ и Српске
народне партија- СНП“ и утврдила Предлог решења о именовању члана Надзорног одбора
ЈП „Љубовија“ Љубовија Митра Јовића представника локалне самоуправе и предложила
Скупштини општине да исти усвоји као у материјалу.
Имајући у виду напред наведено, Скупштина општине Љубовија је донела Решење
као у диспозитиву.
Поука о правном средству: Против овог Решења може се покренути управни спор
пред Управним судом, у року од 30 (тридесет) дана од дана пријема Решења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА
Број: 06-266 /2019-03
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Горан Јосиповић

На основу члана 116 и 117. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени
гласник Републике Србије“, број 88/17,27/18-др закони и10/2019), на основу члана 32. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014-др.закон,
101/2016-др.закон и 47/2018),члана 40. Статута општине Љубовија („Службени лист општине
Љубовија“, број 3/2019), и члана 121. Пословника Скупштине општине Љубовија („Службени лист
општине Љубовија“, број 6/08), Скупштина општине Љубовија на V седници по хитном поступку
одржаној дана 15.08.2019. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
СРЕДЊЕ ШКОЛЕ „ВУК КАРАЏИЋ“ЉУБОВИЈА
1.
Разрешава се дужности члана Школског одбора Средње школе „Вук Караџић“Љубовија
пре истека мандата то:
- Сретен Вујић- представник локалне самоуправе.
- Милан Петровић-представник локалне самоуправе
2.

Решење ступа на снагу даном доношења.

3. Решење доставити: разрешенoм члану Школског одбора, Средњој школи „Вук Караџић“ у
Љубовији и архиви.
Образложење
Законом о основама система образовања и васпитања, чланом 116.и 117. прописано је да
орган управљања у школи има девет чланова - три представника локалне самоуправе, три
представника запослених и три представника родитеља, које именује и разрешава скупштина
јединице локалне самоуправе.
Одборничке групе у Скупштини општине Љубовија:“ Александар Вучић-Србија побеђује“,
„Заједно за Љубовију -Заједно за Србију- Горан Јосиповић–Гиго“ и „Српска народна партија СНП“
поднеле су Предлог за разрешења члана Школског одбора Средње школе „Вук Караџић“ у Љубовији
и то Сретена Вујића и Милана Петровића- представника локалне самоуправе.
Комисија за избор и именовања, на седници одржаној 13.08.2019. године разматрала је
достављени предлог и утврдила предлог Решења о разрешењу два члана Школског одбора С.Ш. „Вук
Караџић“ у Љубовији 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: 06-245/2019-03
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Горан Јосиповић

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 V седници по хитном поступку одржаној
дана 15.08.2019. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
СРЕДЊЕ ШКОЛЕ „ВУК КАРАЏИЋ“ ЉУБОВИЈА
1. У Школски одбора Средње школе „Вук Караџић“ Љубовија, као представник локалне
самоуправе, именују се:
-Гордана Саватић,за члана –представник локалне самоуправе
-Спасојевић Милован-за члана-представник локалне самоуправе
Мандат новименованим члановима траје до истека мандата Школског одбора СШ „Вук
Караџић“ Љубовија, именованог Решењем Скупштине општине Љубовија, број: 06-345/2018-03 од
09.10.2018. године.
1) Решење ступа на снагу даном доношења.
2) Решење доставити: именованим члановима Школског одбора „Средње школе „Вук
Караџић“ Љубовија. архиви.
Образложење
Законом о основама система образовања и васпитања, чланом 116. и 117. прописано је да орган
управљања у школи има девет чланова - три представника локалне самоуправе, три представника
запослених и три представника родитеља, које именује и разрешава скупштина јединице локалне
самоуправе.
Одборничке групе у Скупштини општине Љубовија:“ Александар Вучић-Србија побеђује“,
„Заједно за Љубовију -Заједно за Србију- Горан Јосиповић–Гиго“ и „Српска народна партија СНП“
поднеле су Предлог за именовање чланова Школског одбора Средње школе „Вук Караџић“ у Љубовији
и то Гордане Саватић и Спасојевић Милована представника локалне самоуправе.
Комисија за избор и именовања, на седници одржаној 13.08.2019. године разматрала је
достављени Предлог за именовање и утврдила предлог Решења о именовању члана Школског одбора
СШ „Вук Караџић“ Љубовија и то: и предлаже Скупштини општине Љубовија да исти усвоји као у
материјалу.
Имајући у виду напред наведено донето је решење као у диспозитиву.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Решења може се тужбом покренути управни
спор у року од 30 дана од дана пријема Решења пред надлежним Управним судом.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА
Број: 06-246 /2019-03
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Горан Јосиповић

На основу члана 24. став 3. члана 46. и 47 Законом о јавним предузећима (''Сл.
гласник РС'', број:15/16), члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'',
број 129/07; 83/14 и 101/16-др.закон, 47/18-други 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 V седници по хитном поступку одржаној данa
15.08.2019. године, донела је:
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ЈП „ЉУБОВИЈА“ ЉУБОВИЈА
1) Дарко Павићевић из Љубовије, разрешава се вршиоца дужности директора
Јавног предузећа за управљање грађевинским земљиштем и путевима
„Љубовија“. Љубовија, због оставке.
2) Решење ступа на снагу даном доношења.
3) Решење објавити у “Службеном гласнику Републике Србије“ и ''Службеном
листу општине Љубовија''.
4) Решење доставити: Дарку Павићевићу, Општинском већу општине Љубовија,
ЈП „Љубовија“ Љубовија и архиви.
Образложење
Правни основ за доношење Решење о разрешењу вршиоца дужности директора
ЈП „Љубовија“ Љубовија, Дарка Павићевића из Љубовије, је члан 46 и 47. a сходно
члану 52.Закона о јавним предузећима.
Дарко Павићевић је поднео неопзиву оставку на дужност вршиоца дужности
директора ЈП „Љубовија“ Љубовија и доставио Скупштини општине Љубовија.
Комисија за избор и именовања општине Љубовија, на седници одржаној
13.08.2019. године, на основу оставке вршиоца дужности директора Јавног предузећа
за управљање грађевинским земљиштем и путевима „Љубовија“ Љубовија, је утврдила
Предлог решења о разрешењу вршиоца дужности
директора ЈП „Љубовија“
Љубовија, Дарка Павићевића пре истека мандата због оставке и предложила
Скупштини општине Љубовија да исто усвоји као у материјалу. Са напред изнетог
одлучено је као диспозитиву решења.
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: 06-241/2019-03

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Горан Јосиповић

На основу члана 52. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике
Србије“, број:15/16) члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник Републике Србије“,
број:129/07, 83/2014 –др. закон, 101/16-др.закон и 47/18), члана 40. Статута општине Љубовија
(„Службени лист општине Љубовија“, број: 3/19), члана 60. Одлуке о усклађивању пословања
Јавног предузећа за управљањем грађевинским земљиштем и путевима „Љубовија“ Љубовија
са Законом о јавним предузећима („Службени лист општине Љубовија“, број 15/16), члана 121.
и 144. Пословника Скупштине општине Љубовија („Службени лист општине Љубовија“, број
6/2008), Скупштина општине Љубовија на V седници по хитном поступку одржаној дана
15.08.2019. године, донела је:
РЕШЕЊ Е
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА УПРАВЉАЊЕ ГРАЂЕВИНСКИМ ЗЕМЉИШТЕМ И
ПУТЕВИМА'' ЉУБОВИЈА'' ЉУБОВИЈА
1. Србослав Јагодић, дипломирани економиста из Љубовије, именује се за вршиоца
дужности директора Јавног предузећа за управљање грађевинским земљиштем и
путевима „Љубовија“ Љубовија, до избора директора по конкурсу а најдуже до
годину дана од дана именовања.
2. Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
Републике Србије“, „Службеном листу општине Љубовија“ и интернет страници
општине Љубовија.
3. Ово решење је коначно.
4. Решење доставити: Србославу Јагодићу, ЈП „Љубовија“ Љубовија, Oпштинској
управи Љубовија и архиви.
Образложење
Вршилац дужности директора
ЈП „Љубовија“ Љубовија Дарко Павићевић је
Скупштини општине Љубновија поднео оставку на дужност директора ЈП „Љубовија“
Љубовија.
Општинско веће општине Љубовија на седници одржаној дана 13.08.2019. године, је
како би се даље несметано одвијао рад овог Јавног предузећа разматрало све околности и
Предлог Надзорног одбора ЈП „Љубовија, као и услове о испуњавању услова за именовање
вршиоца дужности директора ЈП „Љубовија“ Љубовија у смислу члана 25, 41. и 52. Закона о
јавним предузећима.
На основу достављене документације Општинско веће општине Љубовија је утврдило
да Србослав Јагодић испуњава услове за именовање вршиоца дужности директора ЈП
„Љубовија“, па је у смислу одредби члана 77. Статута општине Љубовија и члана 144.
Пословника Скупштине општине Љубовија утврдило Предлог о именовању вршиоца дужности
директора ЈП “Љубовија“ .
Комисија за избор и именовња на седници од 13.08.2019.године је разматрала
достављени Предлог Општинског већа општине Љубовија и утврдила предлог Решења о
именовању вршиоца дужности директора ЈП „Љубовија“ Љубовија и то кандидата Србослава
Јагодића из Љубовије и доставила га Скупштини на усвајање.
Имајући у виду напред наведено, Скупштина општине Љубовија је донела Решење као
у диспозитиву.
Правна поука: Против овог решења се може покренути управни спор. Управни спор се
може покренути тужбом код Управног суда у року од 30 дана од дана пријема Решења.

Број: 06-239/2019-03

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Горан Јосиповић с.р

На основу члана 52. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник
Републике Србије“, број: 72/09, 81/09-испр. 64/10-Одлука УС, 24/11 и 121/12, 42/13 –
одлука УС, 50/213 – одлука, 132/214 и 145/14), члана 32. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, број 129/07 и 83/2014 – др. закон и 101/16-др.закон и 47/18),
члана 40. Статута општине Љубовија („Службени лист општине Љубовија“, број 3/19 )
и члана 121. Пословника Скупштине општине Љубовија („Службени лист општине
Љубовија“, број 6/08), Скупштина општине Љубовија на V седници по хитном
поступку одржаној дана 15.08.2019. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ
ЗА ПЛАНОВЕ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА
1. Разрешава се члан Комисије за планове опоштине Љубовија пр истека мандатаи
то:
- Слободан Томић из Лоњина –Љубовија
2. Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине
Љубовија“.
3. Решење доставити: именованом члану Комисије, Општинској управи општине Љубовијарачуноводству и архиви.

Образложење
Чланом 52. Закона о планирању и изградњи прописано је да ради обављања
стручних послова у поступку израде и спровођења планских докумената, као и давања
стручног мишљења по захтеву надлежних органа управе, скупштина јединице локалне
самоуправе образује Комисију за планове. Председник и чланови Комисије именују се
из реда стручњака из области просторног планирања и урбанизма и других области
које су од значаја за обављање стручних послова у области планирања, уређења
простора и изградње, са одговарајућом лиценцом, у складу са овим Законом, а 1/3
чланова именује се на предлог Министра надлежног за послове грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре.
Одборничке групе у Скупштини општине Љубовија:“ Александар Вучић-Србија
побеђује“, „Заједно за Љубовију -Заједно за Србију- Горан Јосиповић–Гиго“ и „Српска
народна партија СНП“ поднеле су предлог за разрешење члана Комисије за планове општине
Љубовија и то Слободана Томића.

Комисија за избор и именовања oпштине Љубовија, на седници одржаној 13.08.
2019. године, на основу достављенoг предлога Одборничких група утврдила је
Предлог Решења о разрешењу члана Комисије за планове општине Љубовија и
предлаже Скупштини општине Љубовија да исти усвоји као у материјалу.
Са напред изнетог одлучено је 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- 273/2019-03
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Горан Јосиповић

На основу члана 52. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник
Републике Србије“, број: 72/09, 81/09-испр. 64/10-Одлука УС, 24/11 и 121/12, 42/13 –
одлука УС, 50/213 – одлука, 132/214 и 145/14), члана 32. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, број 129/07 и 83/2014 – др. закон и 101/16-др.закон и 47/18),
члана 40. Статута општине Љубовија („Службени лист општине Љубовија“, број 3/19 )
и члана 121. Пословника Скупштине општине Љубовија („Службени лист општине
Љубовија“, број 6/08), Скупштина општине Љубовија на V седници по хитном поступку
одржаној дана 15.08.2019. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ
ЗА ПЛАНОВЕ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА
1. Именује се се члан Комисије за планове опоштине Љубовија пр истека мандата и
то:- Марија Сарић из Љубовије, за члана
Мандат именованог члана траје до истека мандата Комисије за планове општине
Љубовија именоване Решењем Скупштине општине Љубовија бро 06-2090/16-03 од
28.07.2016.године.
2. Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине
Љубовија“.
3. Решење доставити: именованом члану Комисије, Општинској управи општине Љубовијарачуноводству и архиви.

Образложење
Чланом 52. Закона о планирању и изградњи прописано је да ради обављања
стручних послова у поступку израде и спровођења планских докумената, као и давања
стручног мишљења по захтеву надлежних органа управе, скупштина јединице локалне
самоуправе образује Комисију за планове. Председник и чланови Комисије именују се
из реда стручњака из области просторног планирања и урбанизма и других области које
су од значаја за обављање стручних послова у области планирања, уређења простора и
изградње, са одговарајућом лиценцом, у складу са овим Законом, а 1/3 чланова именује
се на предлог Министра надлежног за послове грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре.
Одборничке групе у Скупштини општине Љубовија:“ Александар Вучић-Србија
побеђује“, „Заједно за Љубовију -Заједно за Србију- Горан Јосиповић–Гиго“ и „Српска народна
партија СНП“ поднеле су предлог за именовање члана Комисије за планове општине Љубовија
и то Марије Сарић, дипломинраног саобраћајног инжењера.

Комисија за избор и именовања oпштине Љубовија, на седници одржаној 13.08.
2019. године, на основу достављенoг предлога Одборничких група утврдила је Предлог
Решења о разрешењу члана Комисије за планове општине Љубовија и предлаже
Скупштини општине Љубовија да исти усвоји као у материјалу.
Са напред изнетог одлучено је 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: 06-274/2019-03
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Горан Јосиповић

На основу члана 46. став 1. тачка 1. Закона о локалним изборима („Службени
гласник РС“, број: 129/07, 34/10-УС и 54/11 47/18), члана 121 и 174. став 1.тачка 1 и став 2
и 3. Пословника Скупштине општине Љубовија („Сл. лист општине Љубовија“, број:
6/08), Скупштина општине Љубовија на петој седници одржаној по хитном поступку дана
15.08.2019. године, донела је:

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ОДБОРНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА
Члан 1.
Утврђује се престанак мандата одборнику Александру Реновчевићу у Скупштини
општине Љубовија , изабраном са изборне лист ДР.ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ-СРПСКА
РАДИКАЛНА СТРАНКА Одлуком Скупштине општине Љубовија, због оставке
Члан 2.
Решење ступа на снагу даном доношења.
Члан 3.
Решење објавити у „Службеном листу општине Љубовија“.
Члан 4.
Решење доставити Александру Реновчевићу, Изборној Комисији општине
Љубовија, архиви и рачуноводству.
Члан 5
Против ове Решења може се изјавити жалба Управном суду у року од 48 часова од дана
доношења.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА
Број:06-279 /2019-03

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Горан Јосиповић

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“,
број: “, број 129/07, 83/14-др. закон 101/16-др закон и 47/18), члана 40. Статута општине Љубовија
(„Службени лист општине Љубовија“, број 3/19) и члана 121. Пословника Скупштине општине
Љубовија („Службени лист општине Љубовија“, број 6/08), Скупштина општине Љубовија, на
Vседници по хитном поступку одржаној дана 15. 08.2019. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ЧЛАНОВА
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА
Престаје дужност чланова Општинског већа општине Љубовија и то :
1. Пантелији Весићу из Љубовије пре истека мандата, разрешењем
2. Миленку Младеновићу из Узовнице, пре истека мандата, разрешењем.
II Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу општине
Љубовија''.
III Решење је коначно.
IV Решење доставити: Пантелији Весић и Миленку Младеновићу, Општинском већу
општине Љубовија, рачуноводству и архиви.
I

Образложење
Чланом 32 Закона о локалној самоуправи и чланом 40. Статута општине Љубовија
прописано је да чланове Општинског већа именују и разрешава Скупштина општине на
Предлог Председника општине поступком тајног изјашњавања. Председник општине
Љубовија је поднео Предлог за разрешење чланова Општинског већа општине Љубовија у
складу са чланом 163. став 2. Пословника Скупштине општине Љубовија и то Пантелије
Весића из Љубовија и Миленка Младеновића из Узовнице, изабране за чланове
Општинског већа општине Љубовија, Решењем Скупштине општине Љубовија број:06-214/2018-03 од 27.06.2018.г.
Комисија за спровођења поступка тајног изјашњавања за разрешења чланова
Општинског већа општине Љубовија и то Пантелије Весића и Миленка Младеновића је
након спроведног поступка утврдила да је потребна већина одборника гласала за
разрешење истих чланова већа пре истека мандата и поднела Извештај Скупштини
општине Љубовија, па је Скупштине општине Љубовија донела Решење као у диспозитиву
Имајући у виду напред наведено донето је 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.
СКПШТИНА ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА
Број :06-238/2019-03
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Горан Јосиповић

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број : 129/07, 83/14,
101/16 47/18) члана 75.Статута општине Љубовија („Сл. лист општине Љубовија“, број 3/17),
члана 121. и 122. Пословника Скупштине општине Љубовија(„Сл. лист општине Љубовија“, број
6/08) Скупштина општине Љубовија на V седници одржаној по хитном поступку, дана
15.08.2019.године, донела је

1.

1.
2.
3.

РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА
За чланове Општинског већа општине Љубовија бирају се:
- Раде Самарџић из Црнче и
- Никола Спасојевић из Грачанице,
Мандат чланова Општинског већа општине Љубовија траје док траје мандат
Скупштине општине Љубовија.
Председник општине Љубовија и заменик председника општине Љубовија су чланови
општинског већа општине Љубовија, по функцији.
Решење доставити члановима већа, рачуноводству и архиви, .
Образложење

Председника општине предложио је да кандидата за избор за два члана Општинског већа
општине Љубовија. На петој седници Скупштине општине Љубовија образована је трочлана
Комисија која је спровела поступак тајног гласања. Након утврђивања резултата гласања утврђено
је да је за избор члаова Општинског већа гласало више од половине укупног броја одборника. У
складу са надлежностима Скупштине општине прописаних чланом 32. Закона о локалној
самоуправи и чланом 40. Статута општине Љубовија, а имајући у виду напред наведено,
Скупштина општине Љубовија донела је решење као у диспозитиву.
Правна поука:Против овог Решења може се покренути управни спор Тужбом код
управног усда у Београду у року од 30 дана од дана пријема Решења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

Број:06 248-1/19-03

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Горан Јосиповић

На основу члана 46. став 1. тачка 1. Закона о локалним изборима („Службени
гласник РС“, број: 129/07, 34/10-УС и 54/11 47/18), члана 121 и 174. став 1.тачка 1 и
став 2 и 3. Пословника Скупштине општине Љубовија („Сл. лист општине Љубовија“,
број: 6/08), Скупштина општине Љубовија на петој седници одржаној по хитном
поступку дана 15.08.2019. године, донела је:

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ОДБОРНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА
Члан 1.
Утврђује се престанак мандата одборника у Скупштини општине Љубовија
Милану Тофиловићу из Љубовије, изабраном са изборне листе Александар Вучић“
Србија побеђује“, Одлуком Скупштине општине Љубовија, због избора на дужност
заменика председника општине.
Члан 2.
Решење ступа на снагу даном доношења.
Члан 3.
Решење објавити у „Службеном листу општине Љубовија“.
Члан 4.
Решење доставити Милану Тофиловићу, Изборној Комисији општине
Љубовија, архиви и рачуноводству.
Члан 5
Против ове Решења може се изјавити жалба Управном суду у року од 48 часова од дана
доношења.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА
Број:06- 278/2019-03

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Горан Јосиповић

На основу члана 46. став 1. тачка 1. Закона о локалним изборима („Службени
гласник РС“, број: 129/07, 34/10-УС и 54/11 47/18), члана 121 и 174. став 1.тачка 1 и став 2
и 3. Пословника Скупштине општине Љубовија („Сл. лист општине Љубовија“, број:
6/08), Скупштина општине Љубовија на петој седници одржаној по хитном поступку дана
15.08.2019. године, донела је:

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНАК ДУЖНОСТИ
ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА
Члан 1.
Утврђује се престанак дужности заменика Председника Скупштини општине
Љубовија, Милану Тофиловићу због престанка Одборничког мандата Одлуком
Скупштине општине Љубовија, услед избора за заменика председника општине Љубовија.
Члан 2.
Решење ступа на снагу даном доношења.
Члан 3.
Решење објавити у „Службеном листу општине Љубовија“.
Члан 4.
Решење доставити Милану Тофиловићу, Општинском већу општине Љубовија,
рачуновоству општине Љубовија и архиви.
Члан 5
Против ове Решења може се изјавити жалба Управном суду у року од 48 часова од дана
доношења.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА
Број:06-280 /2019-03

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Горан Јосиповић

На основу члана 46. став 1. тачка 1. Закона о локалним изборима („Службени
гласник РС“, број: 129/07, 34/10-УС и 54/11 47/18), члана 121 и 174. став 1.тачка 1 и став 2
и 3. Пословника Скупштине општине Љубовија („Сл. лист општине Љубовија“, број:
6/08), Скупштина општине Љубовија на петој седници одржаној по хитном поступку дана
15.08.2019. године, донела је:

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ОДБОРНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА
Члан 1.
Утврђује се престанак мандата одборнику Александру Реновчевићу у Скупштини
општине Љубовија , изабраном са изборне лист ДР.ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ-СРПСКА
РАДИКАЛНА СТРАНКА Одлуком Скупштине општине Љубовија, због оставке
Члан 2.
Решење ступа на снагу даном доношења.
Члан 3.
Решење објавити у „Службеном листу општине Љубовија“.
Члан 4.
Решење доставити Александру Реновчевићу, Изборној Комисији општине
Љубовија, архиви и рачуноводству.
Члан 5
Против ове Решења може се изјавити жалба Управном суду у року од 48 часова од дана
доношења.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА
Број:06-279 /2019-03

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Горан Јосиповић

