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РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                                                                  

ОПШТИНА ЉУБОВИЈА                                                                               

-Оштинско веће- 

Број: 06-237/20-02 

Датум: 04.09.2020. године 

Љубовија 

 

На основу члана 6. став 1. тачка 7. Закона о 

финансирању локалне самоуправе (,,Службени 

гласник РС, бр. 62/06, 47/11, 93/12, 93/13-

усклађени дин. износ, 125/14-усклађени дин. 

износ, 95/15-усклађени дин. износ, 83/16, 91/16-

усклађени дин.износ, 104/16-др.закон, 96/17-

усклађени дин. износ, 89/18-усклађени дин. 

износ и 95/18-др. закон), члана 20. став 1. тачка 

4. и 6., члана 23. и 26. Закона о накнадама за 

коришћење јавних добара (,,Службени гласник 

РС“, бр.95/18 и 49/19) и члана 160. став 4. 

Закона о рударству и геолошким 

истраживањима (,,Службени гласник РС“, бр. 

101/2015, 95/2018-др. закон), члана 77. Статута 

општине Љубовија (,,Службени лист општине 

Љубовија“, бр. 3/2019) и члана 5. Одлуке о 

буџету општине Љубовија за 2020. годину (,,Сл. 

лист општине Љубовија“, бр.18/2019 и 9/2020), 

Општинско веће општине Љубовија на седници 

одржаној 04.09.2020. године, доноси                                                           

 

                                                                                                           

 

П Р О Г Р А М 

за унапређење услова живота локалне 

заједнице за 2020. годину 

 

 

Члан 1. 

 Овим Програмом  утврђује се намена 

средстава планираних у буџету општине 

Љубовија за 2020. годину остварених од 

накнаде за коришћење минералних сировина и 

геотермалних ресурса. 

 

Члан 2. 

 За реализацију Програма планирана су 

средства у износу од 23.000.000,00 динара. 

 

 

 

 

Члан 3. 

 Средства из члана 2. овог Програма 

користиће се за следеће намене 

Реконструкција локалних путева на територији 

општине Љубовија и то: 

1) Пут Леовић у износу од 6. 500 000,00 динара. 

2) пут Кошље (деоница Разбојиште-Крушка), у 

износу од 5.500 000,00 динара. 

3) пут Доња Оровица (пут Ђурим), у износу од 

3.500 000,00 динара. 

4) пут Горња Љубовиђа (деоница Јаблан-

Ограђуша), у износу од 3.500 000, 00 динара. 

5) пут Лукића Брдо, у износу од 4.000 000, 00 

динара. 
Члан 4. 

 Финансирање активности из члана 

3.овог Програма вршиће се у зависности од 

остварених средстава на основу члана 26. 

Закона о накнади за коришћење јавних добара 

(,,Службени гласник РС“, бр. 95/2018 и 

49/2019). 
Члан 5. 

 Реализацију Програма и надзор над 

изврпшеним обавезама као и реализацију 

пројекта спроводе  надлежне службе Општинске 

управе. 
Члан 6. 

 Програм за унапређење услова живота 

локалне заједнице за 2020. годину ступа на 

снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном листу општине Љубовија“, а 

објавиће се по добијању сагласности од 

надлежног Министарства. 

 

 

                                               

О б р а з л о ж е њ е 

 
 Правни основ за доношење Програма 

коришћења средстава остварених од накнаде за 

коришћење минералних сировина садржан је у 

члану 20, 23. и 26. Закона о накнадама за 

коришћење јавних добара (,,Службени гласник 

РС“, бр.95/18 и 49/2019)  и члана 160. став 4. 

Закона о рударству и геолошким 

истраживањима („Сл. Гласник РС“, бр. 101/2015 

и 95/2018-др. закон). Приходи остварени  од 

накнада из члана 20. Закона о накнадама за 

коришћење јавних добара  у висини од 60% 

припадају буџету Републике Србије, а у висини 

од 40% припадају буџету јединице локалне 

самоуправе на чијој територији се врши 

експлоатација. Чланом 23. истог закона 

одређена је висина накнаде. Чланом 160. става 
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4.  Закона о рударству и геолошким 

истраживањима прописано је да средства 

остварена од накнаде за коришћење минералних 

сировина и геотермалних ресурса, која су 

приход јединица локалне самоуправе на чијој 

територији се врши експлоатација, користе се на 

основу посебног програма који доноси 

надлежни орган јединице локалне самоуправе за 

унапређење  услова живота локалне заједнице, а 

посебно за изградњу инфраструктурних 

објеката и других објеката у циљу побољшања 

услова живота, на који сагласност даје 

Министарство. 

Одлуком о буџету општине Љубовија 

(„Службени лист општине Љубовија“, број: 

18/2019 и 9/2020) је у оквиру програма 7. 

Организација саобраћаја и саобраћајне 

инфраструктуре, предвиђена је реализација 

пројекта 07-25 Реконструкција локалних путева 

на територији општине Љубовија, и то: 1. 

Леовић, 2. Кошље (деоница Разбојиште - 

Крушка), 3. Доња Оровица (пут Ђурим), 4. 

Горња Љубовиђа (деоница Јаблан - Ограђуша) и 

5. Лукића брдо. Реконструкцијом наведених 

путних праваца  биће омогућени бољи услови за 

живот мештанима ових села. 

Имајући у виду напред наведено, Општинско 

веће општине Љубовија, на седници одржаној 

¬04.09.2020. године, донело је Програм за 

унапређење услова живота локалне заједнице за 

2020.годину  и исти упућује на сагласност 

Министарству. 
 

ПРЕДСЕДНИК                             

                                                                                               

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

                                                                                                         

Милан Јовановић с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                

                                                                                                          

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


