
                                                                                                                                                                                                                                                          

 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

    ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА 

 

Година 2020. Љубовија, 18.08.2020. Бесплатан примерак 

 

                 БРОЈ:16 /2020 

  

 

 

   Овај службени лист издат је дана  18.08.2020. 

   Заведен је под бројем: 06- 210/2020-03 

   Службени лист излази у издању на српском језику 

   Годишња претплата __________ динара.  

   Рок рекламације је 10 дана 

   Телефон: 015-561-411    

   Жиро-рачун општине Љубовија_________________ 

 

 

 

 

 

 

 



Службени лист Општине Љубовија број 16/20 од 18.08.2020 

 

Регистар Одлука: 

1. Решење о разрешењу  Комисије за избор и именовање општине Љубовија,  

2. Решење о именовању  Комисије за избор и именовање општине Љубовија, 

3. Решење о разрешењу директора Туристичке организације општине Љубовија 

4. Решења о именовању вршиоца дужности  директора Туристичке организације 

општине Љубовија. 

5. Решење о  избор Председника општине Љубовија, 

6. Решење о избору заменика Председника општине Љубовија, 

7. Решење о избору чланова Општинског већа. општине Љубовија, 

8. Oдлука о престанку мандата одборника број 06-208/20-03 од 17.08.2020 

9. Oдлука о престанку мандата одборника број 06-209/20-03 од 17.08.2020 

   

 

 

 

Прва хитна с седница СО Љубовија од 17.08.2020 

 



На основу 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 првој седници Скупштине општине Љубовија по 

хитном поступку одржаној дана 17.08..2020. године, донела је 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О РАЗРЕШЕЊУ  КОМИСИЈЕ ЗА  ИЗБОР И ИМЕНОВАЊА ОПШТИНЕ 

ЉУБОВИЈА 

Разрешава се    Комисије за за избор и именовање општине Љубовија због истека мандата 

и то : 

- Стеван Миловановић. Љубовија 

- Радиша Павићевић,Г.Трешњица,  

- Милан Лазић, Љубовија, 

-Немања Весић, Читлук,Љубовија, 

-Милан  Станојевић, Дрлаче Љубовија 

1) Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу 

општине Љубовија“. 

2) Решење доставити: именованом члановима Комисије, Општинској управи 

општине Љубовија-рачуноводству и архиви. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Законом о локалној самоуправи, Статутом општине Љубовија и Пословником 

Скупштине општине Љубовиа регулисана је надлежност, избор и разрешење сталних 

радних тела  Скупштине општине Љубовија. 

Како је истекао мандат Скупштине општине Љубовија у сазиву 2016-2020. године,  

истекао је и мандат Комисији за избор и именовање општине Љубовија. Захтевом више од 

1/3 одборника  Скупштине општине Љубовија за сазивањем прве  седнице Скупштине 

општине Љубовија по хитном поступку достављен је Предлог овлашћених предлагача и 

Предлог Решења о разрешењу Комисије за избор и именовање општине Љубовија па је 

Скупштина општине Љубовија у  складу са чланом  121. и  чланом 144.став 1. Пословника 

Скупштине Скупштини општине Љубовија  донела решења 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- 202 /2020-03 

          ПРЕДСЕДНИК 

          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                  Горан Јосиповићс.р.  

 

 



На основу 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  седници по  одржаној првој седници по хитном 

поступку дана  17.08.2020. године, донела је 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ИМЕНОВАЊУ    КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ   

ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА 

 

1) Именују се    Комисија за избор и именовање општине у следећем сатаву: 

- Стеван Миловановић-члан 

- Миладин Вуковић –члан 

- Славко Петровић-члан 

- Мирослав Василијевић-члан 

                  - Зоран Биљић-члан 

 2) Мандат Комисије траје док траје мандат Скупштине општине Љубовија 

конституисане након избора за одборнике  одржаних 21.6.2020.године. 

 3) Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу 

општине Љубовија“. 

            4) Решење доставити: именованом члану Комисије, Општинској управи 

општине Љубовија-рачуноводству и архиви. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Законом о локалној самоуправи, Статутом општине Љубовија и Пословником 

Скупштине општине Љубовија регулисана је надлежност, избор и разрешење сталних 

радних тела  Скупштине општине Љубовија. 

Законом о локалној самоуправи, Статутом општине Љубовија и Пословником 

Скупштине општине Љубовија регулисана је надлежност, избор и разрешење сталних 

радних тела  Скупштине општине Љубовија. 

Након конституисања Скупштине општине Љубовија у сазиву 2020-2024. година 

створили су се услови  за именовање   нове Комисије за избор и именовање  општине 

Љубовија.  Захтевом више од 1/3 одборника Скупштине општине Љубовија за 

сазивањем прве седнице Скупштине општине Љубовија по хитном поступку достављен 

је Предлог овлашћених предлагача и Предлог Решења о именовању Комисије за избор 

и именовање општине Љубовија па је Скупштина општине Љубовија у  складу са чланом  

121. и  чланом 144.став 1 Пословника Скупштине Скупштини општине Љубовија је донела 

решења 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 - 201/2020-03 

          ПРЕДСЕДНИК 

          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                  Горан Јосиповићс.р.  



На основу члана 39. став 4. Закона о туризму („Сл. гласник РС“, број: 17/19,(члана 32. 

Закона о локалној самоуправи ((„Сл. гласник РС“, број: 129/07 83/2014..47/18), члана 40. Статута 

општине Љубовија („Службени лист општине Љубовија“, број: 3/19), члана 18.Статута  

Туристичке организације општине Љубовија („Службени лист општине Љубовија“, број 19/19) и 

члана 121. Пословника Скупштине општине Љубовија („Службени лист општине Љубовија“, број 

6/2008), Скупштина општине Љубовија, на првој хитној седници одржаној   данa  17.08.2020. 

године, донела је:  

 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

ЉУБОВИЈА 
 

1) Слађана Грујичић из Љубовије, разрешава се дужности директора Туристичке 

организације општине  Љубовија на коју је именована Решењем Скупштине општине 

Љубовија број 06-295/17-03 од 3.10.2017. због оставке. 

2) Решење ступа на снагу даном доношења а објавиће се у „Службеном листу општине 

Љубовијa“.  

3) Решење доставити: Слађани Грујичић из Љубовије, Туристичкој Организацији општине 

Љубовија и архиви.  

О б р а з л о ж е њ е 

 

  Слађана Грујичић из Љубовије је именована за директора Туристичке организације 

општине Љубовија Решењем скупштине општине Љубовија број: 06-295/17-03од 03.10.2017.  

 Слађана Грујичић  је Управном одбору Туристичке организације општине Љубовија, 

поднела оставку  на  дужности директора пре истека мандата из личних разлога. 

 Управни одбор Туристичке организације општине Љубовија  је на седници одржаној дана 

13.08.2020. године усвојио оставку Слађана Грујичић  на  дужности директор Туристичке 

организације општине Љубовија пре истека мандата и доставио Скупштини општине Љубовија 

Предлог за разрешење дужности директора Туристичке организације општине Љубовија пре 

истека мандата због оставке. 

 У складу са чланом  121 и  чланом 144.став 1. Пословника Скупштине Скупштини општине 

Љубовија је донела решења као у диспозитиву. 

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

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА 

Број: 06-203  /20-03 

 ПРЕДСЕДНИК 

 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 Горан Јосиповић с.р. 

 

 

 

 

 

 

 



 

На основу члана 39.став 4  Закона о туризму („Сл. гласник РС“, број: 17/19), члана 32. 

Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/07 83/2014...17/48), члана 40. Статута 

општине Љубовија („Службени лист општине Љубовија“, 3/19),  члана 16. Статута Туристичке 

организације општине Љубовија („Службени лист општине Љубовија“, број 19/19) и члана 121. 

Пословника Скупштине општине Љубовија („Службени лист општине Љубовија“, број 6/2008), 

Скупштина општине Љубовија, на првој хитној  седници одржаној данa  17.08.2020.године,  

донела је:  

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА  ТУРИСТИЧКЕ 

ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА 

 
 

1) Јелена Тешић, дипломирани економиста  из Љубовије  именује се  за вршиоца дужности 

директора Туристичке организације општине Љубовија. 

2) Мандат вршиоца дужности  директора Туристичке организације општине Љубовија траје 

до избора директора, а најдуже до  годину дана од дана именовања. 

3) Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине 

Љубовија“.  

4) Решење доставити: Јелени Тешић из Љубовије, Туристичкој организацији општине 

Љубовија и архиви.  

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Управни одбор Туристичке организације је доставио Скупштини општине Љубовија 

Предлог за именовањње Јелене Тешић из Љубовије, за вршиоца дужности директора Туристичке 

организације општине Љубовија. 

 Мандат вршиоца дсужности доректора Туристичке организације траје до избора директора 

а најдуже до годину дана од дана именовања. 

 На  основу Предлога кандидата за вршиоца дужности директора Туристичке организације 

општине Љубовија од стране Управног одбора ТОЉ-а и Одборничке групе АЛЕКСАНДАР 

ВУЧИЋ- ЗА НАШУ ДЕЦУ, а руководећи се одредбама  члана 121  144. став 1. Пословника 

Скупштине општине Љубовија,  Скупштина општине Љубовија је донела Решење као у 

диспозитиву. 

 

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

суда , у року од 30 дана од дана пријема решења. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА 

Број: 06- 204/20-03 

 ПРЕДСЕДНИК 

 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 Горан Јосиповић с.р.       

 
 



 
 На основу члана 43. став 1. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник 

РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 71.став 1 

Статута општине Љубовија (''Службени лист Љубовија'', бр.3/19), члана 151.Пословника  

Скупштине Љубовије (''Службени лист општине Љубовија'', бр.3/19), на седници 

Скупштине општине Љубовије по хитном поступку одржаној   17.08.2020. године, донела 

је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о избору Председника општине Љубовија 

 

 1. Милан Јовановић из Поднемића-Љубовија  изабран је за Председника општине 

Љубовија, на мандатни период од четири године. 

 2. Председник општине Љубовија је на сталном раду и остварује право на плату и 

друга примања и накнаде у складу са актом којим се уређују плате функционера органа 

општине Љубовије и другим позитивним прописима. 

 3. Утврђује се да даном избора за Председника општине Љубовија престаје мандат 

одборника Скупштине општине Љубовија због преузимања функције која је у складу са 

законом неспојива сa функцијом одборника.  

 4. Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а  објавиће се  у ''Службеном листу 

општине Љубовија''. 

 5. Достављено: именованом, рачуноводству,архиви и у персонални досије. 

    

О  б  р  а  з  л   о  ж  е  њ  е  

 

 Правни основ за доношење Решења о избору Председника општине Љубовија  (у 

садржан је у одредбама члана 43. став 1. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", 

бр.129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) којима је утврђено да 

Председника општине бира Скупштина општине, из реда одборника, на време од четири 

године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника скупштине 

општине. 

 Разлог за доношење ове Решења садржан је у потреби да се у складу са Законом о 

локалној самоуправи изаберу извршни органи Општине, односно Председник општине, 

Заменик председника општине и  Општинско  веће. 

 Председник Скупштине Љубовија је у складу са чланом 43. став 3. Закона о 

локалној самоуправи предложио кандидата за Председника општине Милана Јовановића 

из  Поднемића- Љубовија изабраног за одборника са Изборне листе АЛЕКСАНДАР 

ВУЧИЋ-ЗА НАШУ ДЕЦУ.. 

 Кандидат за Председника општине је дао писану сагласност да прихвата 

кандидатуру за Председника општинне.  

Поступак тајног гласања за Председника општине Љубовија спровела је Комисија 

за спровођење и утврђивање резултата тајног гласања, изабрана на седници Скупштине 

17.08.2020. године. Након спроведеног поступка тајног гласања, за избор Милана 

Јовановића за Председника општине Љубовија, Комисија је поднела Извештај о 

спроведеном поступку тајног изјашњавања и да је за кандидата за Председника општине 

гласало 18 одборника што представља већину од укупног броја одборника Скупштине 



општине Љубовија,  чиме је за Председника општине Љубовија изабран  Милан Јовановић 

из Поднемића-Љубовија 

 Чланом 43. став 5. Закона о локалној самоуправи) утврђено је да Председнику 

општине избором на ову функције престаје мандат одборника у Скупштини општине.  

 Чланом 43. став 6. Закона о локалној самоуправи утврђено је да је Председник 

општине  на сталном раду.  

На основу наведеног, донето је Решење  као у диспозитиву. 

Поука о правном леку: Против овог решења може се поднети тужба Управном 

суду у року од 30 (тридесет) дана од дана пријема. 

 

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА 

 

Број: 06-205 /2020-03          

             

            ПРЕДСЕДНИК  

       Горан Јосиповићс.р. 

           

 



 
 На основу члана 43. став 1. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник 

РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 71.став 1 

Статута општине Љубовија (''Службени лист Љубовија'', бр.3/19), члана 151.Пословника  

Скупштине Љубовије (''Службени лист општине Љубовија'', бр.3/19), на првој хитној 

седници Скупштине општине Љубовија одржаној   17.08.2020. године по хитном поступку 

донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о избору заменика Председника општине Љубовија 

 

 1. Александар Ђукић из Љубовије изабран је за заменика Председника општине 

Љубовија, на мандатни период од четири године. 

 2. Заменик Председника општине Љубовија је на сталном раду  у општини 

Љубовија и остварује право на плату и друга примања и накнаде у складу са актом којим 

се уређују плате функционера органа општине Љубовије и другим позитивним прописима. 

 3. Утврђује се да даном избора за Председника општине Љубовија престаје мандат 

одборника Скупштине општине Љубовија због преузимања функције која је у складу са 

законом неспојива са функцијом одборника.  

 4. Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а  објавиће се  у ''Службеном листу 

општине Љубовија''. 

 5. Достављено: именованом, рачуноводству,архиви и у персонални досије. 

    

О  б  р  а  з  л   о  ж  е  њ  е  

 

 Правни основ за доношење Решења о избору  заменика Председника општине 

Љубовија садржан је у одредбама члана 43. став 1. Закона о локалној самоуправи ("Сл. 

гласник РС", бр.129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) којима је 

утврђено да заменика Председника општине бира Скупштина општине, из реда 

одборника, на време од четири године, тајним гласањем, већином гласова од укупног 

броја одборника скупштине општинеа на предлог кандидата за Председника општине. 

 Разлог за доношење ове Решења садржан је у потреби да се у складу са Законом о 

локалној самоуправи изаберу извршни органи Општине, односно Председник општине, 

Заменик председника општине и Општин ско  веће. 

 Кандидат за Председника општине Љубовија је у складу са чланом 43. став 3. 

Закона о локалној самоуправи предложио кандидата за заменика Председника општине 

Љубовија, Александра Ђукића из Љубовије изабраног за одборника са Изборне листе  

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-ЗА НАШУ ДЕЦУ. 

 Кандидат за заменика Председника општине је дао писану сагласност да прихвата 

кандидатуру за заменика Председника општинне.  

Поступак тајног гласања за заменика Председника општине Љубовија спровела је 

Комисија за спровођење и утврђивање резултата тајног гласања, изабрана на седници 

Скупштине 17.08.2020. године. Након спроведеног поступка тајног гласања, за избор  

Александра Ђукића за заменика Председника општине Љубовија, Комисија је поднела 

Извештај о спроведеном поступку тајног изјашњавања и да је за кандидата за заменика  

Председника општине гласало 18 одборника, што представља већину од укупног броја 



одборника, који је Скупштина општине усвојила чиме је за заменика Председника 

општине Љубовија изабран Александар Ђукић.. 

 Чланом 43. став 5. Закона о локалној самоуправи) утврђено је дазаменику  

Председника општине избором на ову функције престаје мандат одборника у скупштини 

општине. Такође чланом 46. став 1. тачка 5. и ставом 6. истог члана Закона о локалним 

изборима  утврђено је да одборнику престаје мандат пре истека времена на које је изабран 

преузимањем посла, односно функције које су, у складу са законом, неспојиве с 

функцијом одборника,  

 Чланом 43. став 6. Закона о локалној самоуправи утврђено је да је заменик  

Председник општине  на сталном раду у општини Љубовија.  

На основу наведеног, донето је Решење  као у диспозитиву. 

Поука о правном леку: Против овог решења може се поднети тужба Управном 

суду у року од 30 (тридесет) дана од дана пријема. 

 

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА 

 

Број: 06-206 /2020-03          

             

          ПРЕДСЕДНИК  

               Горан Јосиповић с.р. 

         

 



На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Србије“, број 129/2007 , 83/2014 – др. закон, I 101/16- др.ззакон 47/18) , члана 40. Статута општине 

Љубовија („Службени лист општине Љубовија“, број 3/19) и члана 121. и 155. Пословника 

Скупштине општине Љубовија („Службени лист општине Љубовија”,6/08), Скупштина општине 

Љубовија на првој хитној седници одржаној дана  17.08.2020. године, донела је:  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИЗБОРУ   ЧЛАНОВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ  ЉУБОВИЈА 

 

1. За чланове  Општинског већа општине Љубовија  изабрани  су : 

-  РАТКО МАРКОВИЋ из ЦРНЧЕ-ЉУБОВИЈА 

-   ПЕРИЋ МИЛУТИН из Д.ЉУБОВИЂЕ-ЉУБОВИЈА. 

-   КНЕЖЕВИЋ ДЕЈАНА из  ВРХПОЉА-ЉУБОВИЈА. 

-   РЕНОВЧЕВИЋ АЛЕКСАНДАР   из ЉУБОВИЈЕ, на сталном раду у Општини Љубовија, 

-   ПЕТАР ПОЛИЋ из ЉУБОВИЈЕ. 

 Мандат изабраним члановима Општинског већа општине Љубовија траје до истека 

мандата Скупштине општине Љубовија сазив 2020-2024. година. 

2. Изабраним члановима већа припада накнада по одржаној седници у складу са Одлуком о 

изменама и допунама Одлуке о висини дневница и накнадама  путних трошкова одборника 

Скупштине општине, чланова Општинског већа, Комисија и радних тела Скупштине 

општине Љубовија број 06-96/2016-03 од 19.04.2016. године. 

3. Изабраном члану Општинског већа ако је одборник у Скупштини општине Љубовија 

престаје мандат одборника у складу са Законом о локалној самоуправи. 

4. Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће  се у ''Службеном листу општине 

Љубовија''. 

5. Решење доставити:   изабраним члановима  Општинског већа ,  председнику општине 

Љубовија, рачуноводству и архиви. 

О б р а з л о ж е њ е 

Законом о локалној самоправи, Статутом општине Љубовија и Пословником Скупштине Општине 

Љубовија прописано је да  кандидат за Председника општине  предлаже кандидате за Општинско 

веће. Одлуку о избору  доноси Скупштина општине , тајним гласањем, већином гласова  од 

укупног броја одборника.Кандидат за  председник општине Љубовија  предложио је кандидате за 

чланове Општинског већа  и то                 .   

На седници Скупштине општине је образована  трочлана Комисија за избор извршних органа 

општине која је спровела поступак тајног гласања. Након спроведеног поступка тајног гласања и 

утврђивања резултата гласања утврђено је да је за избор чланова Општинског већа  гласало  више 

од половине од укупног броја одборника Скупштине општине Љубовија. 

 Кандидат за члана Општинског већа Општине Љубовија прихватањем кандидатуре је 

поднео изјаву да ће бити на сталном раду у Општини Љубовија  што је у складу са чланом 75. став 

7. Статута општине Љубовија да члан Општинског већа општине Љубовија може бити на сталном 

раду у општини Љубовија. 

 У складу са надлежностима Скупштине општине прописаним Законом о локалној самоуправи и 

Статутом 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 року од 30 дана ода дана достављања Решења.  

 

    СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА 

Број:06-207/2020-03 

         ПРЕДСЕДНИК 

         СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

         Горан Јосиповићс.р.  



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

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

став 2 и 3. Пословника Скупштине општине Љубовија („Сл. лист општине Љубовија“, 

број: 6/08), Скупштина општине Љубовија на петој седници одржаној по хитном 

поступку дана .2020. године, донела  је: 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ОДБОРНИКА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА 

 

Члан 1. 

 Утврђује се престанак мандата одборника у Скупштини општине Љубовија 

Милана Јовановића из Поднемића-Љубовије, изабраном са изборне листе 

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-ЗА НАШУ ДЕЦУ, због избора на дужност  Председника 

општин Љубовијa, а Одлуком Скупштине општине Љубовија. 

 

Члан 2. 

Решење ступа на снагу даном доношења. 

 

Члан 3. 

Решење објавити у „Службеном листу општине Љубовија“. 

 

Члан 4. 

 Решење доставити  Милану Јовановићу , 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- 208/2020-03              ПРЕДСЕДНИК 

           СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 

                  Горан Јосиповићс.р.
  
 

 

 

 



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

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

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

6/08), Скупштина општине Љубовија на петој седници одржаној по хитном поступку дана 

17.08.2020. године, донела  је: 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ОДБОРНИКА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА 

 

Члан 1. 

 Утврђује се престанак мандата одборника у Скупштини општине Љубовија 

Александра Ђукића из Љубовије, изабраном са изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-ЗА 

НАШУ ДЕЦУ, због избора на дужност заменика Председника општине Љубовија, а 

Одлуком Скупштине општине Љубовија. 

 

Члан 2. 

Решење ступа на снагу даном доношења. 

 

Члан 3. 

Решење објавити у „Службеном листу општине Љубовија“. 

 

Члан 4. 

 Решење доставити  Александру Ђукићу , 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- 209/2020-03             ПРЕДСЕДНИК 

           СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 

                           Горан Јосиповићс.р.  
 

 

 

 


