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   Телефон: 015-561-411 
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Сл. лист број 2/20 од 24.02.2020. 

 
 

Регистар донетих аката: 

 

1. Решење о распоредсу средстава  за финансирање редовног рада  политичких 

субјеката за 2020 број 06-50/18-03 од 24.02.2020. 

              

                          Председник Скупштине општине Љубовија  

 
 

 



Република Србија 

ОПШТИНА ЉУБОВИЈА 

Скупштина општине  

Број:06-50/2020-03 

24.02.2020. године 

Љ у б о в и ј а 

 

                   На основу члана 17. Закона о финансирању политичких активности ( „ Службени 

гласник РС“, број 43/11 и 123/14), члана 64. Статута општине Љубовија („ Службени лист општине 

Љубовија“, број 3/19) и члана 7. Одлуке о буџету општине Љубовија за 2020. годину (Службени  

лист општине Љубовија“, број 22 /18), председник Скупштине општине  Љубовија доноси, 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

                              о распореду средстава за финансирање редовног рада 

 политичких субјеката у 2020. години 

Члан 1. 

                У члану 7. Одлуке о  буџету општине Љубовија за 2020. годину ( „ Службени лист 

општине Љубовија“, број 18/2019), у разделу 1- Скупштина општине, глава 01, економска 

класификација 481- Дотације невладиним организацијама, утврђена су средства  у износу од 

210.650,00 динара намењена за финансирање редовног рада политичких субјеката . 

               У складу са чланом 17. Закона о финансирању политичких активности, средства из става 

1. Овог члана распоређују се политичким субјектима који су освојили мандате у представничким 

телима , сразмерно броју гласова обрачунатим на следећи начин: 

Број гласова политичког субјекта који се узимао као основица за расподелу средстава 

обрачунава се тако што се број гласова до 5% важећих гласова свих бирача који су гласали множи 

коефицијентом 1,5 , а број гласова преко 5% важећих гласова свих бирача који су гласали множи 

коефицијентом 1. 

Члан 2. 

Број гласова политичких субјеката 

 

 СПС Покрет 

заједно за 

праведну 

Љубовију 

СНС СРС Заједно за 

Љубовију- 

Заједно за 

Србију 

Укупно 

Број 

гласова 

2.824 1.136 2.522 505 864 7.851 

% 35.97 14.47 32.12 6.43 11.00  

5% 

важећих 

гласова*1,5 

7.851*5%= 

393*1,5= 

590 

7.851*5%= 

393*1,5= 

590 

7.851*5%= 

393*1,5= 

590 

7.851*5%= 

393*1,5= 

590 

7.851*5%= 

393*1,5= 

590 

 

Гласови 

преко 5% 

2824-393= 

2431 

1136-393=    

743 

2522-393= 

2129 

505-393= 

116 

864-393= 

471 

 

Укупан 

број 

гласова 

2.431+590= 

3021 

743+590 =  

1333 

2129+590= 

2719 

116+590= 

706 

471+590= 

1061 

8840 



%  34.1742% 15.0791% 30.7579% 7.9864% 12.0022%  

Планиран 

износ у 

буџету 

210.650 210.650 210.650 210.650 210.650  

Годишњи 

износ 

политичко

м субјекту  

210.650 

*34.1742% 

= 71.988,00 

210.650 

*15.0791  =  

31.764,00 

210.650 

*30.7579%= 

64.792,00 

210.650 

*7,9864%=  

16.823,00 

210.650 

*12,0022%

= 

25.283,00 

210.650,00 

Месечно за 

пренос 

5.999,00 2.647,00 5.399,33 1.401,91 2.106,91 17.554,15 

 

Члан 3. 

Распоред средстава по политичким субјектима утврђује се у следећим месечним  износима: 

1. Социјалистичка партија Србије- Љубовија                        5.999,00 динара  број текућег 

рачуна  840-14106763-66 

2. Покрет заједно за праведну Љубовију                                 2.647,00 динара 

Број текућег рачуна 840-20968763-85 

3. Српска радикална странка                                                     1.401,91динара 

Број текућег рачуна 840-14892763-39 

4. Заједно за Љубовију- Заједно за Србију                               2.106,91динара 

Број текућег рачуна 840-15842763-93 

5. Српска напредна странка Љубовија                                         5.399,33динара  број текућег 

рачуна 840-17594763-38 

Члан 4. 

              Пренос средстава из члана 2. Овог решења извршиће служба рачуноводства општине 

Љубовија, месечно до 10. тог  у месецу за претходни месец, почевши од исплате за месец  јануар  

2020. године. 

Члан 5. 

 

            Ово Решење ступа на снагу даном доношења а исто  објавити у „ Службеном листу општине 

Љубовија“ 

О б р а з л о ж е њ е 

У складу са чланом 17. Закона о финансирању политичких активности, средства из става 1. 

Овог члана распоређују се политичким субјектима који су освојили мандате у представничким 

телима , сразмерно броју гласова обрачунатим на следећи начин: 

Број гласова политичког субјекта који се узимао као основица за расподелу средстава обрачунава 

се тако што се број гласова до 5% важећих гласова свих бирача који су гласали множи 

коефицијентом 1,5 , а број гласова преко 5% важећих гласова свих бирача који су гласали множи 

коефицијентом 1. Одлуком о буџету општине Љубовија за 2020. годину планирана су средства у 

износу од 210.650, 00 динара што чини 0.105% од пореских прихода.  

 

 

                                                                                                        ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                                                                                                        

                                                                                                     Горан Јосиповић 


