СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА
Година 2020.

Љубовија, 15.09.2020.

БРОЈ:18

Бесплатан примерак

/2020

Овај службени лист издат је дана 15.09.2020.
Заведен је под бројем 06-301 /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 18/20 од 15.09.2020

Регистар донетих аката:
1. Измене и допуне Обједињеног правилника о организацији и систематизацији
радних места у општинској управи општине Љубовија.
Општинско веће општине Љубовија од 04.09.2020.године
2. Решење о распореду средстава за финансирање редовног рада политичких субјеката у
2020. године .
Председник Скупштине општине 15.09.2020.године

Република Србија
ОПШТИНА ЉУБОВИЈА
Општинско веће
Број: 06-266/2020-02
Дана: 04.09. 2020. године
Љ у б о в и ј а
На основу члана 58. Закона о запосленима у аутономној покрајини и јединицама
локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије“, број 21/2016), Уредбе о
критеријумима за разврставање радних места и мерилима за опис радних места
службеника у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени
гласник Републике Србије“, број 88/2016), Уредбе о критеријумима за разврставање
радних места и мерилима за опис радних места намештеника у аутономним покрајинама и
јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 88/2016), члана 28. став 1.
тачка 2. Одлуке о организацији Општинске управе општине Љубовија („Службени лист
општине Љубовија“, број 27/2016), и члана 2. Обједињеног правилника о организацији и
систематизацији радних места у општинској управи општине Љубовија („Сл. лист
општине Љубовија“ бр. 11/2017) Општинске веће, на предлог начелника Општинске
управе општине Љубовија, дана
04.09.2020. године, усвојило је:
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
ОБЈЕДИЊЕНОГ ПРАВИЛНИКА O ОРГАНИЗАЦИЈИ И
СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ
ЉУБОВИЈА
Мења се Обједињени правилник о организацији и систематизацији радних места у
општинској управи општине Љубовија на следећи начин:
Код радног места:
16. Возач
Намештеник – четврта врста радних места
Мења се број намештеника па се уместо једног намештеника уноси два
намештеника тако да је сада дефинисано:
Број намештеника: 2
Остале одредбе које дефинишу наведено радно место се не мењају.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Милан Јовановић с.р.

Република Србија
ОПШТИНА ЉУБОВИЈА
Скупштина општине
Број:06- 288/20120-03
15.09.2020. године
Љубовија
На основу члана 17. Закона о финансирању политичких активности ( „ Службени
гласник РС“, број 43/11 и 123/14 и), члана 65. Статута општине Љубовија („ Службени лист
општине Љубовија“, број 3/19) и члана 10. Одлуке о буџету општине Љубовија за 2020. годину ( „
Службени лист општине Љубовија“, број 18/2019 и 9/20), Председник скупштине општине доноси,

РЕШЕЊЕ
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 09/2015), у разделу 1- Скупштина општине, глава 01, економска
класификација 481- Дотације невладиним организацијама, утврђена су средства у износу од
180.433,40 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
Александар
Ивица ДачићСДПС Горан
Др Војислав
Укупно
Вучић- за
Социјалистичка
Јосиповић Шешељнашу децу
партија СрбијеГиго
Српска
СНС
СПС
радикална
странка-СРС
Број
3.488
2.615
1.076
485
8.312
гласова
%
41.96
31.46
12.95
5.83
5% важећих
8.312*5%=
8.312*5%=
8.312*5%=
8.312*5%=
гласова*1,5 416*1,5= 624
416*1,5= 624
416*1,5= 624
416*1,5= 624
Гласови
3488-416=
2.615-416= 2.199
1.076-416=
485-416= 69
преко 5%
3.072
660
Укупан
3.072+624=
2.199+624 = 2.823
660+624=
69+624= 693
8.496
број
3.696
1.284
гласова
%
43,50
33.23
15.11
8.16

Планиран
износ у
буџету
Укупан
износ
политичком
субјекту за
период VIIXII
2020.год.
Месечно за
пренос

180.433,40

180.433,40

180.433,40

180.433,40

180.433,40*
43,50% =
78.488,53

180.433,40 *
33,23% = 59.958,01

180.433,40*
15.11%=
27.263,49

180.433,40*
8.16%=
14.723,37

13.081,42

9.993,00

4.543,92

2.453,89

180.433,40

30.072,23

Члан 3.
Распоред средстава по политичким субјектима утврђује се у следећим месечним износима:
1. Српска напредна странка Љубовија
13.081,42 динара
број текућег рачуна 840-17594763-38
2. Социјалистичка партија Србије- Љубовија
9.993,00 динара
број текућег рачуна 840-14106763-66
3. СДПС –Горан Јосиповић-Гиго
4.543,92 динара
Број текућег рачуна 840-15842763-93
4. Српска радикална странка
2.4513,89 динара
Број текућег рачуна 840-14892763-39
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 јул 2020.
године.
Члан 5.
Ово Решење биће објављено у „ Службеном листу општине Љубовија“
Образложење
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 180.433,40динара.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Горан Јосиповић с.р.

