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Година 2020 - број 32

САДРЖАЈ
СЛУЖБЕНОГ ЛИСТА 32/20 број 06-486/2020-03 од 31.12.2020. године
1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.
9.

Одлука о усвајању Кадровског плана у органима општине Љубовија за 2021.
годину стр 2.
Одлука о висини накнаде одборницима, члановима Већа, Сталним радним телима и
Стручним комисијама у општини Љубовија стр 7.
Одлука о приступању доношења новог Пословника Скупштине општине Љубовија,
образовању Комисије за израду нацрта Пословника и поступку доношења Пословника
Скупштине општине Љубовија стр 8.
Одлука о приступању изради Плана детаљне регулације постројења за пречишћавање
отпадних вода на Старој Љубовији стр 9.
Одлука да се не израђује Стратешка процена утицаја Плана детаљне регулације
постројења за пречишћавање отпадних вода на Старој Љубовији на животну средину стр
11.
Одлука о приступању изради Плана генералне регулације за насељено место Љубовија
стр 13.
Одлука да се израђује Стратешка процена утицаја Плана генералне регулације за
насељено место Љубовија на животну средину стр 15.
Решење о разрешењу члана Комисија за одређивање назива градских четврти, тргова,
улица, делова насеља и заселака на територији општине Љубовија стр 17.
Решење о именовању члана Комисија за одређивање назива градских четврти, тргова,
улица, делова насеља и заселака на територији општине Љубовија стр 18.
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На основу члана 77. став 3. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама
локалне самоуправе (“Службени гласник Републике Србије“ број: 21/2016, 113/2021, 95/2018, 113/2021 др. закон и 95/2018 - др. закон), члана 32. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике
Србије”, број 129/07, 83/2014 - др. закон101/2016 - др. закон и 47/2018) и члана 40. став 1. тачка 6)
Статута општине Љубовија (“Службени лист општине Љубовија”, број 3/2019), Скупштина општине
Љубовија, на седници одржаној 31.12.2020. године, усваја
КАДРОВСКИ ПЛАН
У ОРГАНИМА ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА ЗА 2021. ГОДИНУ
I
Кадровски план у органима општине Љубовија за 2021. годину се састоји од приказа броја
запослених према радним местима и звањима, броја запослених са радним односом на неодређено време
који су потребни у години за коју се доноси Кадровски план, броја приправника чији се пријем планира и
броја запослених чији се пријем у радни однос на одређено време планира у кабинету председника
општине или због повећања обима посла.

1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

II
Постојећи број запослених (фунскционери, службеници на положају, службеници и
намештеници) на дан 23.12.2020. године
а) број функционера који имају статус запосленог у општини Љубовија:
- Председник општине;
- заменик Председника општине;
- помоћник Председника општине;
- секретар Скупштине општине;
- члан Општинског већа општине Љубовија;
- председникскупштине општине
- правобранилац општине Љубовија.
б) број службеника на положају, службеника и намештеника по радним местима у Општинској управи
општине Љубовија
БРОЈ
ТРАЈАЊЕ РАДНОГ
РАДНА МЕСТА СЛУЖБЕНИКА
ИЗВPШИЛАЦА
ОДНОСА
Службеник на положају
Начелник Општинске управе
1
Одређено време
Службеници – извршиоци
(запослени на неодређено време)
Руководилац одељења за општу управу, друштвене
1
Неодређено време
делатности, заједничке и скупштинске послове
Матичар
1
Неодређено време
Заменик матичара
4
Неодређено време
Послови личних стања грађана
1
Неодређено време
Послови људских ресурса, административно
1
Неодређено време
технички послови за потребе општинских органа и
послови народне одбране
Послови безбедности и здравља на раду и
противпожарне заштите
Послови писарнице
Архивар
Послови збрињавања избеглих и расељених лица
Послови у области спорта и младих
Технички секретар
Послови дечије заштите
Руководилац Одељења за буџет и финансије
Шеф рачуноводства и трезора
Ликвидатор

1

Неодређено време

1
1
1
1
1
1
1
1
1

Неодређено време
Неодређено време
Неодређено време
Неодређено време
Неодређено време
Неодређено време
Неодређено време
Неодређено време
Неодређено време

2
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1
1
1

Неодређено време
Неодређено време
Неодређено време

1
1
1
1
1

Неодређено време
Неодређено време
Неодређено време
Неодређено време
Неодређено време

3
1

Неодређено време
Неодређено време

1
1

Неодређено време
Неодређено време

1
1

Неодређено време
Неодређено време

31.

Књиговођа
Обрачунски радник
Руководилац Одсека за локалну пореску
администрацију
Порески инспектор
Референт пореске евиденције
Службеник за јавне набавке
Сарадник на пословима јавних набавки
Руководилац Одсека за локални економски развој и
инвестиције
Координатор локалног економског развоја
Управно-правни и планско – аналитички послови у
области пољопривреде и водопривреде
Послови у области пољопривреде и руралног развоја
Обједињена процедура – Послови контроле техничке
документације
Имовинско правни послови
Руководилац Одсека за инспекцијске послове,
придодати послови инспектора за заштиту животне
дредине
Комунални инспектор

1

Неодређено време

32.

Инспектор за саобраћај и путеве

1

Неодређено време

1.
2.

Службеници – извршиоци
(запослени на одређено време)
Послови из области урбанизма
Грађевински инспектор

1
1

Одређено време
Одређено време

3.

Порески инспектор

1

Одређено време

1
1

Неодређено време
Неодређено време
Неодређено време

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Намештеници
(запослени на одређено време)
1.
2.
3.
4.

1.

Возач
Дактилограф
Руковање системом за централно грејање и технички
послови на одржавању опреме
Послови фотокопирања и припреме материјала за
Скупштину општине и Општинско веће
Намештеници
(запослени на одређено време)
Возач

1
1

1

в) број службеника на положају, службеника и намештеника по звањима
Звања службеника и намештеника
Радни однос на неодређено време
Самостални саветник
Саветник
Млађи саветник
Сарадник
Млађи сарадник
Виши референт
Референт
Млађи референт
Намештеник – Прва врста радних места
Намештеник – Друга врста радних места
Намештеник – Трећа врста радних места
Намештеник – Четврта врста радних места
Намештеник – Пета врста радних места
Радни однос на одређено време

Неодређено време

Одређено време

Број извpшилаца
4
13
3
3
/
14
/
/
/
/
/
3
1
Број извршилаца

3
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Самостални саветник
Саветник
Млађи саветник
Сарадник
Млађи сарадник
Виши референт
Референт
Млађи референт
Намештеник – Прва врста радних места
Намештеник – Друга врста радних места
Намештеник – Трећа врста радних места
Намештеник – Четврта врста радних места
Намештеник – Пета врста радних места
г) Радни однос на одређено време у кабинету Председника општине
Постављена лица
Помоћник Председника општине
Запослени на одређено време
Самостални саветник (шеф кабинета)
Саветник
Млађи саветник
Сарадник (радна места: послови мрежног и систем администратора, послови
борачко инвалидске заштите)
Млађи сарадник
Виши референт
Референт
Млађи референт
Намештеник – Прва врста радних места
Намештеник – Друга врста радних места
Намештеник – Трећа врста радних места
Намештеник – Четврта врста радних места
Намештеник – Пета врста радних места
д) Број запослених у Општинском већу општине Љубовија
Општинско веће општине Љубовија
ђ) Број запослених у Општинском правобранилаштву општине Љубовија
РАДНО МЕСТО
Општински правобранилац
Административни радник и послови писарнице (звање:референт)

Број 32

/
3
/
/
/
/
/
/
/
/
/
1
/

БРОЈ ИЗВPШИЛАЦА
1
БРОЈ ИЗВPШИЛАЦА
1
/
/
2
/
/
/
/
/
/
/
/
/

1 члан Општинског већа

БРОЈ ИЗВPШИЛАЦА
1
1

III
Планирани број запослених у Општинској управи општине Љубовија у 2021. години за коју се
доноси Кадровски план
Звања службеника и намештеника
Број извpшилаца
Самостални саветник
5
Саветник
15
Млађи саветник
Сарадник
5
Млађи сарадник
/
Виши референт
14
Референт
/
Млађи референт
/
Намештеник – Прва врста радних места
/
Намештеник – Друга врста радних места
/
Намештеник – Трећа врста радних места
/
Намештеник – Четврта врста радних места
3
Намештеник – Пета врста радних места
1

4
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Радни однос на одређено време
Самостални саветник
Саветник
Млађи саветник
Сарадник
Млађи сарадник
Виши референт
Референт
Млађи референт
Намештеник – Прва врста радних места
Намештеник – Друга врста радних места
Намештеник – Трећа врста радних места
Намештеник – Четврта врста радних места
Намештеник – Пета врста радних места

Број извршилаца
/
2
/
/
/
1
/
/
/
/
/
/
/

Планирани број запослених у кабинету Председника општине у 2021. години за коју се доноси Кадровски
план:
Радни однос у кабинету Председника општине
Постављена лица
Помоћник Председника општине
Запослени на одређено време
Самостални саветник
Саветник
Млађи саветник
Сарадник
Млађи сарадник
Виши референт
Референт
Млађи референт
Намештеник – Прва врста радних места
Намештеник – Друга врста радних места
Намештеник – Трећа врста радних места
Намештеник – Четврта врста радних места
Намештеник – Пета врста радних места

Број извршилаца
1
Број извpшилаца
1
1
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

Планирани број запослених у Општинском већу општине Љубовија у 2021. години.
Општинско веће општине Љубовија
1 члан Општинског већа

Планирани број запослених у Општинском правобранилаштву у 2021. години:
РАДНО МЕСТО
БРОЈ ИЗВPШИЛАЦА
Општински правобранилац
1
Административни радник и послови писарнице (звање:референт)
1
IV

Број приправника чији се пријем планира
ПРИПРАВНИЦИ
Висока стручна спрема (240 ЕСПБ бодова)
Виша стручна спрема (180 ЕСПБ бодова)
Средња стручна спрема
Основно образовање
V

БРОЈ ИЗВPШИЛАЦА
/
/
/
/

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА
Број: 06- 476 /2020-03
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
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Горан Јосиповић с.р.

Образложење
Надлежност Скупштине општине Љубовија за усвајање Кадровског плана органа општине
Љубовија за 2021. годину прописана је у члану 77. Закона о запосленима у аутономној покрајини и
јединицама локалне самоуправе (“Службени гласник Републике Србије“ број: 21/2016, 113/2021, 95/2018,
113/2021 - др. закон и 95/2018 - др. закон), у ком је наведено да Кадровски план у јединици локалне
самоуправе усваја скупштина града, општине, односно градске општине. Чланом 32. Закона о локалној
самоуправи (“Службени гласник Републике Србије”, број 129/07, 83/2014 - др. закон101/2016 - др. закон
и 47/2018) и чланом 40. став 1. тачка 6) Статута општине Љубовија (“Службени лист општине Љубовија”,
број 3/2019), прописано је да скупштина јединице локалне самоуправе доноси прописе, друге опште акте
и обавља послове утврђене законом и статутом. У оквиру рада Општинске управе општине Љубовија
организовани су послови управљања људским ресурсима који се, између осталог, односе и на припрему
предлога Кадровског плана.
Кадровски план је акт који се састоји од приказа броја запослених према радним местима и
звањима, броја запослених са радним односом на неодређено време који су потребни у години за коју се
доноси Кадровски план, броја приправника чији се пријем планира и броја запослених чији се пријем у
радни однос на одређено време планира у кабинету председника општине или због повећања обима
посла. На основу Кадровског плана, доноси се Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији
радних места, односно измене и допуне тог правилника. Слободно радно место може да се попуни кад се
испуне два услова: да је радно место предвиђено Правилником о унутрашњем уређењу и
систематизацији радних места и да је његово попуњавање предвиђено Кадровским планом за текућу
годину.
Број запослених у органима општине Љубовија за 2021. годину планиран је сагласно важећим
прописима и потребама како би се обезбедило несметано вршење послова из делокруга Општинске
управе утврђених законом.
Сагласно члану 77. став 1. тачка 1) Статута општине Љубовија (“Службени лист општине
Љубовија”, број 3/2019), Општинско веће општине Љубовија на седници одржаној 23.12.2020. године,
утврдило је Предлог Кадровског плана органа општине Љубовија за 2021. годину и предлаже Скупштини
општине Љубовија да исти усвоји у датом тексту.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА
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На основу члана 32. став 1. тачка 5. Закона о
локалној
самоуправи („Службени гласник
РС“ број: 129/07 , 83/2014- др. закон ,101/16др. закон и 47/2018 ) , члана 39 и 40. Статута
општине
Љубовија („Службени
лист
општине Љубовија“ број: 3/19) и члана 121.
Пословника Скупштине општине Љубовија,
Скупштина општине Љубовија на седници
одржаној дана 31.12 2020. године донела је:

се седнице истих одржавају у току радног
времена.
Члан 4.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања у Службеном листу општине
Љубовија а примењиваће се од 01.01.2021.
године.
Члан 5.

ОДЛУКУ
О ВИСИНИ НАКНАДЕ ОДБОРНИЦИМА,
ЧЛНОВИМА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
СТАЛНИМ РАДНИМ ТЕЛИМА И
СТРУЧНИМ КОМИСИЈАМА У ОПШТИНИ
ЉУБОВИЈА

Ступањем на снагу ове Одлуке прстаје
да важи досадашња Одлука о висини накнаде за
одборнике, чланове Већа, Сталних радних тела
и Стручних комисија из 2015. године.

Члан 1.
Овом Одлуком утврђује се висина
накнаде одборницима Скупштрине општине
Љубовија и члановима Општинског већа
општине Љубовија
док врше дужност
одборника и члана Већа, као и члановима
Сталних радних тела и Стручних комисија
Скупштине општине Љубовија.
Члан 2.
Висина
накнаде
одборницима
Скупштине општине Љубовија и члановима
Општинског већа износи 5.000,00 динара у нето
износу по седници Скупштине општине и
Општинског већа, ако је присутан истим.
Одборници и чланови Већа који су на
сталном раду у општини Љубовија немају право
на накнаду из став 1 овог члана.
Члан 3.
Члановима
сталних радних тела и
стручних и дугих Комисија које именује
Скупштина општине припада накакна у износу
од 2.132,00 динара у складу са чланом 18.
Закона о буџету Републике Србије за 2021.
годину.
За чланове Комисије за планове, а чије
именовање предлаже надлежно министарство
висина накнаде износи 25% од просечне зараде
у Републици Србији без пореза и доприноса а по
последњем објавњеном податку Завода за
статистику у моменту исплате.
Чланови Сталних радних тела и
Стручних комисија ако су у радном односу у
општини Љубовија немају право на накнаду ако

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ЉУБОВИЈА
Број: 06- 477/2020-03
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Горан Јосиповић, с.р.

Образложење
Чланом 39. Статута општине Љубовија је
предвиђено да висину накнаде одборницима и
њеним радним телима
доноси посебном
Одлуком Скупштина општине.
Чланом 40. Статута општине предвиђене су
надлежности Скупштине општине.
Општинско веће општине Љубовија
је на
седници одржаној дана 23.12.2020. године
руководећи се чињеницом да накнада
одборницима и члановима Већа није повећавана
од 2015. године као и висном накнада у
суседним општинамаи чланом 18. Закона о
буџету Репблике Србије за 2021 годину који
ограничава повећање накнаде Сталним радним
телима и Комисијама је утврдило Предлог
одлуке и предлаже Скупштини општине
Љубовија да исту усвоји као у материјалу.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
ЉУБОВИЈА
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Број 32

На основу члана 32. Закона о локалној
самоуправи (''Сл. гласник РС'', број:129/07,
83/14-др.закон, 101/16, 47/18-др. закон), члана
43. Статута општине Љубовија ( ''Службени
лист општине Љубовија'', број: 3/19), члана 184.
став 5. Пословника Скупштине општине
Љубовија (''Службени лист општине Љубовија'',
број: 6/08), Скупштина општине Љубовија на
седници одржаној дана 31.12. 2020 године, д о
носи

Комисија за прописе је дужна да у року
од 8 дана од дана пријема нацрта Посдловника
Скупштине општине Љубовија утврди предлог
Пословника и достави га Скупштини општине
Љубовија ради разматрања и доношења.
Члан 4.
Одлука ступа на снагу даном доношења
и иста ће бити објављена у Службеном листу
општине Љубовија.
Достављено:члановима
Комисије,
рачуноводству и архиви.
Образложење

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ДОНОШЕЊА НОВОГ
ПОСЛОВНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
ЉУБОВИЈА, ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ
ЗА ИЗРАДУ НАЦРТА ПОСЛОВНИКА И
УТВРЂИВАЊУ ПОСТУПКА ДОНОШЕЊА
ПОСЛОВНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
ЉУБОВИЈА
Члан 1.
Приступа се доношењу
новог
Пословника Скупштине општине Љубовија, (у
ндаљем тексту Пословника).
Члан 2.
I
Образује се Комисија за израду нацрта
Пословника у следећем саставу:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

Милан Тофиловић -председник,
Миросав Ненадовић-члан.
Милорад Јовановић-члан,
Весна Ракић-члан,
Гачић Слободан -члан, представник
Одборничке групе “Александар
Вучић-За нашу децу“,
ДаркоМитровић-члан,
представник
Одборничке групе „Социјалистичка
партија
Србије-Ивица
Дачић
(СПС)“,
Милица Стефановић-члан, представник
Одборничке групе СДПС Горан
Јосиповић –Гиго''

II
Комисија из става 1. овог члана је
дужна у да року од 60 дана од дана доношења
Одлуке о именовању изради нацрт Пословника,
спроведе јавну расправу у складу са Статутом и
Правилником о јавној расправи и нацрт
Пословника достави Комисији за прописе
општине Љубовија.
Члан 3.

Одборничка група „Александар Вучић-За нашу
децу“ и СДП-Горан Јосиповић- Гиго је поднела
Предлог за доношење новог Пословника
Скупштине на основу члана 184. став 2. важећег
Пословника.
Скупштина општине Љубовија је на
основу члана 184. става 5. Пословника донела
Одлуку о приступању доношења новог
Пословника и именовању Комисије за израду
нацрта Пословника.
Даље, Одлуком су предвиђени рокови
за израду нацрта Пословника и спровођења
јавне
расправе
и
достављање
нацрта
Пословника Комисији за прописе, као и обавеза
Комисије за прописе да утврди предлог
Пословника и достави га Скупштини на
разматрање и усвајање.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ЉУБОВИЈА
Број: 06- 478/20-03
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Горан Јосиповић, с.р.
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Број 32

На основу члана 46. Закона о планирању и
изградњи („Службени гласник РС“, број: 72/09,
81/09-испр, 64/10-УС, 24/11 и 121/12,42/13-УС,
50/13-УС, 98/13-УС132/14, 145/14 , 83/18
,
31/19 и 9/20) и члана 41. Статута општине
Љубовија
(„Службени
лист
општине
Љубовија“, број: 9/19) , члана 121. Пословника
Скупштине општине Љубовија, Скупштина
општине Љубовија, по претходно прибављеном
мишљењу Комисије за
планове
општине
Љубовија, на седници одржаној дана 31.12.
2020. године, донела је

О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ПЛАНА
ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ
ОТПАДНИХ ВОДА
НА СТАРОЈ ЉУБОВИЈИ

Члан 1.
Овом Одлуком приступа се изради
Плана детаљнне регулације постројења за
пречишћавање отпадних вода на Старој
Љубовији (у даљем тексту: ПДР Постројење ) .

Члан 2.
Граница ПДР Постројења обухвата
следећи простор и то катастарске парцеле ,
број: 662/2, 664/1, 664/2, 665/1, 665/5, 665/2,
665/3, 665/4, 666/2, 666/1, 663/11, 663/10, 663/6,
663/3, 663/8, 663/1, 663/14, 663/15, 663/16,
663/12, 663/13, 663/5, 663/4- све у К.О . Лоњин
, укупне површине од око 08 ха 60 ари, а
оквирне границе овог планираног ПДР-а су
следеће катастарске парцеле :
број: 1237- КО Лоњин, државни пут Ib реда
бр.28, јавна својина Републике Србије,
број: 1252- КО Лоњин, регионални пут –
гранични прелаз, јавна својина Републике
Србије и кат. парцела , број:1259- КО Лоњин,
река Дрина.
У складу са Законом, граница обухвата
Плана може бити коригована у току његове
израде, односно дефинисана нацртом Плана.

Члан 3.
Плански
основ за
израду
ПДР
Постројење је План генералне регулације
насеља Љубовија („Службени лист општине
Љубовија“, број: 10/14).

ПДР Постројење ће се радити на ажурној
катастарско-топографској
подлози
у
дигиталном
облику ,
са
катастром
подземних водова.
Члан 4.
ПДР Постројење ће се засивати на начелима
рационалног
коришћења
земљишта
подстицањем
мера
урбане
обнове
и
реконструкције, усаглашености са европским
прописима и стандардима
из области
планирања и
уређења простора, учешћа
јавности и хоризонталне и вертикалне
координације , а све у складу са чланом 3.
Закона о планирању и изградњи („Службени
гласник РС“, број: 72/09, 81/09-испр, 64/10-УС,
24/11 и 121/12,42/13-УС, 50/13-УС, 98/13УС132/14, 145/14 и 83/18).
Члан 5.
Циљ
израде ПДР Постројења за
наведени
обухват простора је довођење
свих отпадних вода са подручја насељеног
места Љубовија и њихово квалитетно
пречишћавање у постројењу и спречавање
изливања отпадних вода
ван
система
постројења , а све у циљу унапређења и
заштите животне средине.
Члан 6.
Рок за израду ПДР Постројења из члана 1.
ове Одлуке износи шест месеаци од дана
доношења
одлуке о приступању изради
истог
Плана . У рок
не улази време
потребно за спровођење поступка
јавне
набавке и време које ће , евентуално , бити
потребно за прибављање услова носиоца
јавних овлашћења и сагласности надлежних
институција, као и спровођење раног јавног
увида .
Члан 7.
Средства за израду ПДР Постројења
обезбеђујe инвеститор општина Љубовија.
Носилац
израде ПДР
Постројења
је
надлежни
орган
локалне
самоуправе.
Инвеститор ће , након спроведеног поступка
јавне набавке , под условима прописаним
законом уговорити израду ПДР Постројења
са привредним друштвом, односно другим
правним лицем
које
је
уписано
у
одговарајући регистар за обављање послова
просторног и урбанистичког планирања и
израде планских докумената.
Члан 8.
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Материјал за рани јавни увид садржи
елементе потребне за упознавање јавности
са општим циљевима, сврхом израде Плана,
могућим решењима и ефектима планирања .

Одлука о изради ПДР Постројења објављује
се у „Службеном листу општине Љубовија“ и
Централном регистру планскох домумената .

Члан 9.
Рок за израду материјала за рани јавни увид
је 30 дана од дана доношења Одлуке.
Рок за израду нацрта ПДР Постројења је
90 дана од достављања Извештаја о
обављеном раном јавом увиду, под условом
да
су обрађивачу достављени
Законом
прописани услови и сагласности надлежних
институција .

Члан 14.
Одлука о изради ПДР Постројења ступа на
снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном листу општине Љубовија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ЉУБОВИЈА

Члан 10.
Број: 06- 480/2020-03
У циљу израде ПДР Постројења
надлежни органи , односно организације су
у обавези да уступају постојеће копије
топографског и катастарског плана , односно
дигиталне
записе , катастар
подземних
инсталација , као и дигиталне
ортофото
снимке без накнaде , а у складу са чланом
40. Закона.
Члан 11.
Рани јавни увид и јавни увид нацрта ПДР
Постројења
обавиће се у складу са
члановима 45а и 50. Закона о планирању и
изградњи у просторијама Општинске управе
општине Љубовија , улица Војводе Мишић а,
број 45 , Љубовија .
Члан 12.
У складу са чланом 9 . Закона о
стратешкој процени утицаја на животну средину
("Сл. гласник РС", бр. 135/04 и 88/10) и чланом
46. Закона о планирању и изградњи („Службени
гласник РС“, број: 72/09, 81/09-испр, 64/10-УС,
24/11 и 121/12,42/13-УС, 50/13-УС, 98/13УС132/14, 145/14 , 83/18) и 31/19) , саставни
део ове Одлуке је и Одлука да се не
израђује Стратешка процена утицаја Плана
детаљнне
регулације
постројења за
пречишћавање отпадних вода на Старој
Љубовији, а на основу мишљења Општинске
управе општине
Љубовија-Инспектора за
заштиту животне средине , број: 501-28 /20-04
од 23.12.2020. године .

Члан 13.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Горан Јосиповић, с.р.

Образложење

Правни основ за доношење ове Одлуке
налази се у Закону о планирању и изградњи
(„Службени гласник РС“, број: 72/09, 81/09испр, 64/10-УС, 24/11 и 121/12,42/13-УС, 50/13УС, 98/13-УС132/14, 145/14 , 83/18 и 31/19) .
Чланом 46. истог Закона прописано је да
Одлуку о изради планског докуманта доноси
орган надлежан за његово доношење, тј.
Скупштина
општине,
а
по
претходно
прибављеном мишљењу органа надлежног за
стручну контролу, односно Комисије за планове
општине Љубовија. Одлука о изради п ланског
документа садржи назив документа, оквирне
границе обухвата
планског
документа,
садржину
плана, рок
израде, начин
финансирања, обавезу
израде
или
неприступању изради стратешке процене
утицаја на животну средину. Чланом 27. став
1. истог Закона такође је прописано да се
План детаљне регулације доноси за делове
насељеног места, уређење неформалних насеља,
зоне урбане обнове, инфраструктурне коридоре
и објекте и подручја за које је обавеза његове
израде
одређена
претходно
донетим
планским документом , а ставом 2. истог
члана Закона да се ПДР може донети и када
просторним, односно урбанистичким планом
јединице локалне самоуправе његов израда
није одређена, на основу одлуке надлежног
органа .
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Плански основ за израду Плана
детаљне регулације налази се
Плану
генералне регулације за насељено место
Љубовија („Службени лист општине Љубовија“,
број: 10/2014 ) . Изради Плана приступило се
на основу захтева инвеститора
општине
Љубовија која и финансира израду овог
планског документа.
Граница ПДР Постројење обухвата следећи
простор : катастарске парцеле , број: 662/2,
664/1, 664/2, 665/1, 665/5, 665/2, 665/3, 665/4,
666/2, 666/1, 663/11, 663/10, 663/6, 663/3, 663/8,
663/1, 663/14, 663/15, 663/16, 663/12, 663/13,
663/5, 663/4- све у
К.О . Лоњин , укупне
површине од око 08 ха 60 ари, а оквирне
границе овог планираног ПДР-а су следеће
катастарске парцеле : број: 1237- КО Лоњин,
државни пут Ib реда бр.28, јавна својина
Републике Србије, број: 1252- КО Лоњин,
регионални пут – гранични прелаз, јавна својина
Републике Србије и кат. парцела , број:1259КО Лоњин, река Дрина.
Пре доношења Одлуке о изради
овог планског документа прибављено је и
мишљење Комисије за планове
општине
Љубовија
на
седници
одржаној
дана
15.12.2020. године .
На основу члана 9 Закона о стратешкој
процени утицаја на животну средину ("Сл.
гласник РС", бр. 135/04 и 88/10) и члана 46.
Закона о планирању и изградњи („Службени
гласник РС“, број: 72/09, 81/09-испр, 64/10-УС,
24/11 и 121/12,42/13-УС, 50/13-УС, 98/13УС132/14, 145/14 и 83/18) , саставни део ове
Одлуке је и Одлука да се не израђује
Стратешка процена утицаја Плана детаљнне
регулације
постројења за
пречишћавање
отпадних вода на Старој Љубовији на
животну средину , а на основу мишљења
Општинске
управе општине
ЉубовијаИнспектора за заштиту животне средине ,
број: 501-28 /20-04 од 23.12.2020. године, као
и да је то дефинисано Планом генералне
регулације у поглављу о изради стртешких
процена за планове нижег хијераријског
нивоа . Постројење за пречишћавање отпадних
вода је дефинисано Планом
генералне
регулације и то је планирано стање , већ
разматрано Стратешком проценом која је
рађена за ПГР ,те из тих разлога нема потребе
за дупларањем тих докумената .
Општинско
веће општине Љубовија је
разматрало и утврдило предлог Одлуке и
предлаже Скупштини општине Љубовија да
исту усвоји , као у материјалу .

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
ЉУБОВИЈА

Број 32

Нa oснoву члaнa 9. стaв 1 и члана 11.
Зaкoнa
o стрaтeшкoj прoцeни утицaja нa
живoтну срeдину ("Сл. глaсник РС", бр. 135/04 и
88/10) и члана 41. Статута општине Љубовија
(„Службени лист општине Љубовија“, број:
9/19) члана 121. Пословника Скупштине
општине Љубовија , Скупштина општине
Љубовија на
седници
одржаној
дана
31.12.2020. године , донела је
O Д Л У К У
ДА СЕ НЕ ИЗРАЂУЈЕ СТРАТЕШКА
ПРОЦЕНА УТИЦАЈА ПЛАНА
ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОСТРОЈЕЊА
ЗA ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ
ВОДА НА СТАРОЈ ЉУБОВИЈИ НА
ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Члан 1.
Доноси се Одлука да
се не
израђује Стратешка процена утицаја Плaна
детаљне
регулације
постројења
за
пречишћавање отпадних вода на Старој
Љубовији на животну средину (у даљем
тексту: Стратешка процена) , у складу са
Законом о стратешкој процени утицаја на
животну средину („Службени гласник РС“,
број 135/04 и 88/10) , а на основу претходно
прибављеног мишљења Општинске управе
општине Љубовија (Инспектора за заштиту
животне средине ), број: 501- 28 / 2020-04 од
23.12.2020. године .
Стратешка процена је саставни део
Плана детаљнне регулације постројења за
пречишћавање отпадних вода на Старој
Љубовији .
Члан 2.
Граница ПДР Постројења обухвата
следећи простор и то катастарске парцеле ,
број: 662/2, 664/1, 664/2, 665/1, 665/5, 665/2,
665/3, 665/4, 666/2, 666/1, 663/11, 663/10, 663/6,
663/3, 663/8, 663/1, 663/14, 663/15, 663/16,
663/12, 663/13, 663/5, 663/4- све у К.О . Лоњин
, укупне површине од око 08 ха 60 ари, а
оквирне границе овог планираног ПДР-а су
следеће катастарске парцеле :
број: 1237- КО Лоњин, државни пут Ib реда
бр.28, јавна својина Републике Србије,
број: 1252- КО Лоњин, регионални пут –
гранични прелаз, јавна својина Републике
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Србије и кат. парцела , број:1259- КО Лоњин,
река Дрина.
У
складу
са
Законом, граница
обухвата Плана може бити коригована у
току његове израде, односно дефинисана
нацртом Плана.
Члан 3.
Циљ
израде ПДР Постројења за
наведени
обухват простора је довођење
свих отпадних вода са подручја насељеног
места Љубовија и њихово квалитетно
пречишћавање у постројењу и спречавање
изливања отпадних вода
ван
система
постројења , а све у циљу унапређења и
заштите животне средине .
Члан 4.
Средства за израду ПДР Постројења
обезбеђујe инвеститор општина Љубовија.
Носилац
израде ПДР
Постројења
је
надлежни
орган
локалне
самоуправе.
Инвеститор ће , након спроведеног поступка
јавне набавке , под условима прописаним
законом уговорити израду ПДР Постројења
са привредним друштвом, односно другим
правним лицем
које
је
уписано
у
одговарајући регистар за обављање послова
просторног и урбанистичког планирања и
израде планских докумената.
Члан 5.
Ова Oдлука је саставни део Одлуке
о приступању изради Плана
детаљнне
регулације постројења за пречишћавање
отпадних вода на Старој Љубовији .
Члан 6.
Oдлукa ступa нa снaгу oсмoг дaнa oд
дaнa oбjaвљивaњa у "Службеном
листу
општине Љубовија".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ЉУБОВИЈА
Број: 06- 479/2020-03
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Горан Јосиповић, с.р.

Образложење

Зaкoнoм o стрaтeшкoj прoцeни утицaja
нa живoтну срeдину ("Сл. глaсник РС", бр.
135/04 и 88/10), дeфинисaн je нaчин oдлучивaњa
o изрaди стрaтeшкe прoцeнe утицаја . Зa плaнoвe
и прoгрaмe нa лoкaлнoм нивoу, Oдлуку o
изрaди стрaтeшкe прoцeнe у склaду сa члaнoм
9. нaвeдeнoг Зaкoнa, дoнoси oргaн je нaдлeжaн
зa припрeму прoгрaмa и плaнa . Орган
надлежан за припрему
плана и програма
којима је
предвиђено коришћење мањих
површина
на
локалном нивоу, може
одлучити
се
не
израђује
стратешка
процена, о чему
прибавља
мишљење
органа
надлежног за послове заштите
животне средине .
Прe
дoнoшeњa
ове
Oдлукe
прибaвљaнo je Мишљeњe Општинске управе
општине Љубовија - Инспектора за заштиту
животне средине , број: 501- 28 / 2020-04 од
23.12.2020. године кojим je дeфинисaнo дa
није пoтрeбнa изрaдa Стрaтeшкe прoцeнe .
Исти орган Општинске управе је навео
да су давање истог Мишљења коришћени
критеријуми
за утврђивање могућности
значајних
утицаја на животну
средину
планова и програма , дати у Прилогу I
Закона о o стрaтeшкoj прoцeни утицajа нa
живoтну срeдину ("Сл. глaсник РС", бр. 135/04
и 88/10 ) , као и да је то дефинисано Планом
генералне регулације у поглављу о изради
стртешких процена за планове нижег
хијераријског
нивоа. Постројење
за
пречишћавање отпадних вода је дефинисано
Планом
генералне регулације и
то је
планирано
стање,
већ
разматрано
Стратешком проценом која је рађена за ПГР
,те из
тих
разлога нема
потребе
за
дупларањем тих докумената .
Ова Oдлука је
саставни део Одлуке о
приступању
изради
Плана
детаљнне
регулације постројења за пречишћавање
отпадних вода на Старој Љубовији .
Општинско веће општине Љубовија је
разматрало и утврдило предлог Одлуке и
предлаже Скупштини општине да исту
усвоји , као у материјалу.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
ЉУБОВИЈА
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Члан 5.
На основу члана 46. Закона о
планирању и изградњи („Службени гласник
РС“, број: 72/09, 81/09-испр, 64/10-УС, 24/11 и
121/12,42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС132/14,
145/14 , 83/18 , 31/19, 37/19 и 9/20) и члана
41. 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 по
претходно
прибављеном
мишљењу Комисије за
планове општине
Љубовија је на седници одржаној дана 31.12
2020. године, донела

Овом Одлуком приступа се изради
Плана генералнне регулације за насељено
место Љубовија
(у даљем тексту: План
генералнне регулације ) .

План генералнне регулације садржи
нарочито: границе
Плана
и
обухват
грађевинског подручја; поделу простора на
посебне целине и зоне ; претежну
намену
земљишта
по зонама
и
целинама ;
регулационе и грађевинске линије; потребне
нивелационе коте
раскрсница улица и
површина јавне намене ; попис парцела и
опис локација за јавне површине , садржаје и
објекте ; коридоре и
капацитете
за
саобраћајну , енергетску , комуналну и другу
инфраструктуру ; мере заштите културноисторијских
спопменика
и
заштићених
природних целина ; зоне за које се доноси
план детаљне регулације , са прописаном
забраном изградње до његовог доношења ;
локације за које
се обавезно израђује
урбанистички пројекат, односно
расписује
конкурс ; правила урђења и правила грађења
за целокупни обухват планског документа и
друге елементе значајне за спровођење Плана
. План генералнне регулације представљаће
правни
основ за израду планова детаљне
регулације , издавање информације о локации
, локацијсих услова и израду урбанистичкотехничких докумената .

Члан 2.

Члан 6.

Циљ израде Плана
генералнне
регулације је одређивање смерница за развој
делатности и намену
површина , као и
услова за одрживи и равномерни развој ,
односно искоришћавање потенцијала које
територија насељеног места Љубовија нуди ,
а са циљем просторног уређења насељеног
места са основном регулацијом и правилима
градње .

План
генералнне
регулације
садржаће
текстуални и графићчки део и обавезне
прилоге , а биће израђен у аналогном и
дигиталном облику и биће доступан на
интернет страници општине Љубовија .

О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ПЛАНА
ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА
НАСЕЉЕНО МЕСТО ЉУБОВИЈА
Члан 1.

Члан 3.
Плански основ за
израду Плана
генералнне регулације је Просторни план
општине Љубовија („Сл. лист општине
Љубовија“, број: 4/2012);
Члан 4.
Границом
Плана
генералнне
регулације
обухваћено
је целокупно
грађевинско
подручје насељеног места Љубовија.
Коначна
граница
Плана
генералнне
регулације ће се утврдити до израде нацрта
истог планског документа .

Члан 7.
Средства за израду Плана генералнне
регулације обезбеђујe инвеститор општина
Љубовија.
Носилац
израде
Плана
генералнне регулације је надлежни орган
локалне самоуправе . Инвеститор ће , након
спроведеног поступка јавне набавке , под
условима прописаним законом уговорити
израду Плана генералнне регулације са
привредним
друштвом, односно
другим
правним лицем
које
је
уписано у
одговарајући регистар за обављање послова
просторног и урбанистичког планирања и
израде планских докумената.
Члан 8.
Рок за израду материјала за рани јавни увид
је 30 дана од дана доношења Одлуке.
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Рок за израду нацрта Плана генералнне
регулације је 180 дана од достављања
Извештаја о обављеном раном јавом увиду,
под условом да су обрађивачу достављени
Законом прописани услови и сагласности
надлежних институција . У рок не улази
време потребно за спровођење поступка
јавне набавке.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ЉУБОВИЈА
Број: 06- 481/2020-03

Члан 9.
ПРЕДСЕДНИК
У циљу израде Плана генералнне
регулације
надлежни
органи , односно
организације
су у обавези да уступају
постојеће
копије
топографског
и
катастарског плана , односно
дигиталне
записе , катастар подземних инсталација , као
и дигиталне ортофото снимке без накнaде ,
а у складу са чланом 40. Закона.

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Горан Јосиповић, с.р.

Образложење

Члан 10.
Рани јавни увид и јавни увид нацрта
Плана генералнне регулације обавиће се у
складу са члановима 45а и 50. Закона о
планирању и изградњи у
просторијама
Општинске
управе
општине Љубовија ,
улица Војводе Мишић а, број 45 , Љубовија .
Члан 11.
У складу са чланом 9 . Закона о
стратешкој процени утицаја на животну средину
("Сл. гласник РС", бр. 135/04 и 88/10) и чланом
46. Закона о планирању и изградњи („Службени
гласник РС“, број: 72/09, 81/09-испр, 64/10-УС,
24/11 и 121/12,42/13-УС, 50/13-УС, 98/13УС132/14, 145/14 , 83/18) , 31/19),37/19 и 9/20)
, саставни део ове Одлуке је и Одлука да
се
израђује Стратешка процена утицаја
Плана генералнне регулације за насељено
место Љубовија на животну средину , а на
основу мишљења
Општинске
управе
општине Љубовија-Инспектора за заштиту
животне
средине , 501- 27 /20-04
од
16.12.2020. године .
Члан 12.
Одлука
о
изради
План
генералнне
регулације објављује се у „Службеном
листу општине Љубовија“ и Централном
регистру планских докумената .
Члан 13.
Одлука
о
изради
План
генералнне
регулације ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном листу
општине Љубовија“.

Правни основ за доношење ове Одлуке налази
се у Закону о планирању и изградњи
(„Службени гласник РС“, број: 72/09, 81/09испр, 64/10-УС, 24/11 и 121/12,42/13-УС, 50/13УС, 98/13-УС132/14, 145/14 , 83/18 , 31/19 ,
37/19 и 9/20) ) . Чланом 46. истог Закона
прописано је да Одлуку о изради планског
докуманта доноси орган надлежан за његово
доношење, тј. Скупштина општине, а по
претходно прибављеном мишљењу
органа
надлежног за стручну контролу, односно
Комисије за планове општине Љубовија. Одлука
о изради п ланског документа садржи назив
документа, оквирне границе обухвата планског
документа, садржину плана, рок израде, начин
финансирања, обавезу
израде
или
неприступању изради стратешке процене
утицаја на животну средину. Чланом 28. став
1. истог Закона такође је прописано да се
План генералне регулације обавезно доноси
за насељено место које је седиште , а може
се доносити и за друга насељена места на
територији општине , односно града , када је
то предвиђено просторним планом јединице
локалне самоуправе . Став 4. истог члана
предвиђа да је план генералне регулације
основни план регулације који се диретктно
спроводи применом
правила уређења
и
грађења
на целом
обухвату
планског
документа. Изузетно, спровођење
плана
генералне регулације се може предвидети
кроз израду плана детаљне регулације , у
случају када није могуће на целом обухвату
плана генералне
регулације
одредити
регулацију , односно правила уређења и
грађења .
Плански основ за израду Плана
генералнне
регулације
је Просторни
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план општине Љубовија („Сл. лист
општине Љубовија“, број: 4/2012);
Изради Плана приступило се на основу
захтева инвеститора општине Љубовија која
и финансира израду
овог
планског
документа.
Циљ израде Плана
генералнне
регулације
је
просторно
уређење
насељеног места Љубовија са основном
регулацијом и правилима градње .
Границом
Плана
генералнне
регулације
обухваћено
је целокупно
грађевинско
подручје
насељеног
места Љубовија.
Коначна
граница
Плана
генералнне
регулације ће се утврдити до израде нацрта
истог планског документа .
Пре доношења Одлуке о изради овог
планског документа прибављено
је и
мишљење Комисије за планове
општине
Љубовија
на
седници
одржаној
дана
20.05.2019. године .
На основу члана 9 Закона о
стратешкој процени утицаја на животну
средину ("Сл. гласник РС", бр. 135/04 и 88/10) и
члана 46. Закона о планирању и изградњи
(„Службени гласник РС“, број: 72/09, 81/09испр, 64/10-УС, 24/11 и 121/12,42/13-УС, 50/13УС, 98/13-УС132/14, 145/14 и 83/18) , саставни
део ове Одлуке је и Одлука да се израђује
Стратешка
процена
утицаја
Плана
генералнне регулације
за насељено место
Љубовија на животну средину , а на основу
мишљења Општинске
управе
општине
Љубовија- Инспектора за заштиту животне
средине , број: 501- 27/ 20-04 од 16.12. 2020.
године .
Општинско веће општине Љубовија
је утврдило предлог Одлуке и предлаже
Скупштини општине Љубовија да
исту
усвоји , као у материјалу .

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
ЉУБОВИЈА

Нa oснoву члaнa 9. стaв 1 и члана 11.
Зaкoнa
o стрaтeшкoj прoцeни утицaja нa
живoтну срeдину ("Сл. глaсник РС", бр. 135/04
и 88/10)
и члана 41. 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
одржаној дана 31.12. 2020. године , донела је

O Д Л У К У
ДА СЕ ИЗРАЂУЈЕ СТРАТЕШКА
ПРОЦЕНА УТИЦАЈА ПЛAНA
ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА
НАСЕЉЕНО МЕСТО ЉУБОВИЈА НА
ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Члан 1.
Доноси се Одлука да се израђује
Стратешка процена утицаја на животну
средину
Плaна генералне
регулације за
насељено место Љубовија (у даљем тексту:
Стратешка процена ) , у складу са Законом о
стратешкој процени утицаја на животну
средину („Службени гласник РС“, број 135/04
и
88/10) ,
а
на
основу
претходно
прибављеног мишљења Општинске управе
општине Љубовија ( Инспектора за заштиту
животне средине ), број: 501- 27/2020-04 од
16.12. 2020. године .
Стратешка процена је саставни део
Плaна генералне
регулације за насељено
место Љубовија .
Члан 2.
Рaзлoзи зa изрaду Стрaтeшкe прoцeнe
дeфинисaни су нa oснoву тeритoриjaлнoг
oбухвaтa и мoгућих утицaja ПГР-а нa живoтну
срeдину, нa слeдeћи нaчин: знaчaj израде ПГР-а
нa зaштиту живoтнe срeдинe прoизилaзи из
пoтрeбe дa сe зaштити живoтнa срeдинa,
пoбoљшa квaлитeт рада и не угрози постојећи
квалитет жиовота нa пoдручjу плана и
непосредне околине; пoтрeбe дa сe у oквиру
ПГР-а
сaглeдajу питaњa зaштитe живoтнe
срeдинe и oбeзбeди њихoвo рeшaвaњe нa
oдгoвaрajући нaчин, директно на самој
локацији, зa кoje ћe сe ПГР-а утврдити прaвилa
урeђeњa и прaвилa грaђeњa; пoтрeбe дa сe крoз
израду ПГР-а
сaглeдajу и прeдвидe
oдгoвaрajућa рeшeњa у циљу oтклaњaњa
пoслeдицa обављања планираних активности на
локацији.
Стратешка процена врши се за планове,
програме, основе и стратегије у области
просторног и урбанистиèког планирања или
коришћења
земљишта,
пољопривреде,
шумарства, рибарства, ловства, енергетике,
саобраћаја, управљања водама,
туризма,
очувања природних станишта и дивље флоре и
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фауне, којима се успоставља оквир за
одобравање будућих развојних пројеката
одређених прописима којима се уређује процена
утицаја на животну средину.
Члан 3.
Стратешка процена утицаја на животну
средину дефинисаће и процениће утицај Плана,
односно услове очувања и мере заштите
животне средине. Стрaтeшкoм прoцeнoм бићe
примарно рaзмaтрaнa питaњa зaштитe, вoдa,
зeмљиштa, заштиту живoг свeтa, прирoдe и
прирoдних дoбaрa, кao и другa питaњa зa кoja сe
у тoку изрaдe утврди дa зaхтeвajу oдгoвaрajућу
oбрaду.
Члан 4.
Иѕвeштaj o стрaтeшкoj прoцeни, кao
дoкумeнт кojим сe прикaзуje пoступaк изрaдe
Стрaтeшкe прoцeнe, рeзултaти дo кojих сe
дoшлo и нaчин интeгрисaњa у пoступaк
припрeмe ПГР-а сaдржи:
•
карактеристике плана и програма,
•
пoлaзнe oснoвe Стрaтeшкe прoцeнe:
oбухвaт, прeдмeт и циљeви ПГР-а , зaхтeви
зaштитe живoтнe срeдинe из рeлeвaнтних
плaнских и других дoкумeнaтa; oпштe и пoсeбнe
циљeвe Стрaтeшкe прoцeнe и индикaтoрe;
прoцeну мoгућих утицaja нa живoтну срeдину:
прикaз стaњa живoтнe срeдинe нa пoдручjу
ПГР-а ;
•
прoцeну утицaja вaриjaнтних рeшeњa
пoвoљних сa стaнoвиштa зaштитe живoтнe
срeдинe сa oписoм мeрa зa спрeчaвaњe и
oгрaничaвaњe нeгaтивних, oднoснo увeћaњe
пoзитивних утицaja нa живoтну срeдину;
пoрeђeњe вaриjaнтних рeшeњa и прикaз рaзлoгa
зa избoр нajпoвoљниjeг рeшeњa;
•
прoцeну утицaja плaнских рeшeњa нa
живoтну срeдину сa oписoм мeрa зa спрeчaвaњe
и oгрaничaвaњe нeгaтивних, oднoснo увeћaњe
пoзитивних утицaja нa живoтну срeдину; нaчин
нa кojи су при прoцeни утицaja узeти у oбзир
eлeмeнти живoтнe срeдинe и кaрaктeристикe
утицaja;
смeрницe
зa
изрaду
додатне
документације након доношења ПГР-а ;
•
прoгрaм прaћeњa стaњa живoтнe
срeдинe у тoку спрoвoђeњa ПГР-а ; -а ;
•
прикaз
кoришћeнe
мeтoдoлoгиje;
прикaз нaчинa oдлучивaњa, oпис рaзлoгa
oдлучуjућих зa избoр плaнскoг рeшeњa сa
aспeктa рaзмaтрaних вaриjaнтних рeшeњa и
прикaз нaчинa нa кojи су питaњa живoтнe
срeдинe укључeнa у ПГР ;
•
учeшћe зaинтeрeсoвaних стрaнa у
пoступку изрaдe и рaзмaтрaњa Извeштaja o
стрaтeшкoj прoцeни; извoд из Стрaтeшкe
прoцeнe (зaкључaк - нeтeхнички рeзимe).

Члан 5.
Средства
за
израду
Стратешке
процене обезбеђујe инвеститор општина
Љубовија. Инвеститор ће , након спроведеног
поступка
јавне
набавке , под условима
прописаним законом уговорити
израду
Стратешке
процене
са
привредним
друштвом, односно другим правним лицем
које је уписано у одговарајући регистар за
обављање
послова
просторног
и
урбанистичког
планирања
и
израде
планских докумената.
Носилац израде ће за потребе израде
истог ангажовати потребни стручни кадар и
прибавити
сва
потребна
мишљења
заинтересованих
органа
и
организација.
Стручни тим зa изрaду Стрaтeшкe прoцeнe бићe
сaстaвљeн oд стручњaкa oдгoвaрajућeг прoфилa.
Стрaтeшкa прoцeнa сe oбaвљa у склaду сa
eврoпским и мeђунaрoдним принципимa тeoриje
и дoбрe прaксe у изрaди стрaтeшкe прoцeнe
утицaja нa живoтну срeдину зa исту врсту
плaнских дoкумeнaтa.
Члан 6.
Рок за израду Извештаја је три месеца од
дана доношења Одлуке .
Члан 7 .
Извештај
о Стратешкој процени
доставља се органу надлежном за заштиту
животне средине, заинтересованим органима и
организацијама ради давања мишљења који су
дужни да у року од 30 дана од дана пријема
истог доставе своје мишљење.
Учeшћe
jaвнoсти
у
рaзмaтрaњу
Извeштaja o стрaтeшкoj прoцeни oбeзбeђуje сe у
oквиру jaвнoг увидa у Нaцрт ПГР-а , у трajaњу
oд 30 дaнa, у просторијама Општинске управе
општине Љубовија.
Члан 8.
О учешћу заинтересованих органа ,
организација и јавности израђује се Извештај
који садржи сва мишљења истих
о
Стратешкопј процени .Извештај се израђује у
року од 30 дана од дана завршетка јавне
расправе и садржи образложење са свим
прихваћеним
или
неприхваћениим
мишљењима .
Члан 9.
Ова Oдлука је саставни део Одлуке
о приступању изради Плaна генералне
регулације за насељено место Љубовија .
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Члан 10.
Ова Одлука се
објављује
у
"Службеном листу општине Љубовија" и
Централном регистру планских докумената , а
ступа на снагу oсмoг дaнa oд дaнa
oбjaвљивaњa у "Службеном листу општине
Љубовија".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ЉУБОВИЈА
Број: 06- 482/2020-03
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Горан Јосиповић, с.р.

OБРAЗЛOЖEЊE
ОДЛУКЕ ДА СЕ ИЗРАЂУЈЕ СТРАТЕШКА
ПРОЦЕНА УТИЦАЈА ПЛAНA
ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА
НАСЕЉЕНО МЕСТО ЉУБОВИЈА НА
ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
Зaкoнoм o стрaтeшкoj прoцeни утицaja
нa живoтну срeдину ("Сл. глaсник РС", бр.
135/04 и 88/10), дeфинисaн
je
нaчин
oдлучивaњa o изрaди стрaтeшкe прoцeнe
утицаја . Зa плaнoвe и прoгрaмe нa лoкaлнoм
нивoу, Oдлуку o изрaди стрaтeшкe прoцeнe у
склaду сa члaнoм 9. нaвeдeнoг Зaкoнa, дoнoси
oргaн кojи je нaдлeжaн зa припрeму прoгрaмa и
плaнa.
Прe дoнoшeњa Oдлукe прибaвљaнo je
Мишљeњe
Општинске
управе
општине
Љубовија ( Инспектора за заштиту животне
средине ), број: 501- 27/2020-04 од 16.12.
2020. године кojим je дeфинисaнo дa je
пoтрeбнa изрaдa Стрaтeшкe прoцeнe.
Мишљење
је донето на основу
Критеријумима за утврђивање могућности
значајних утицаја на животну средину планова
и програма и доношење одлуке о изради
стратешке процене из члана 5.ст.1 и 2, Прилог 1.
Зaкoнa o стрaтeшкoj прoцeни утицaja нa
живoтну срeдину ("Сл. глaсник РС", бр. 135/04 и
88/10), у складу са планираном наменом
површина у обухвату урбанистичког плана .
Поступак стратешке процене састоји се
од одређених фаза:

1) Припремна фаза која обухвата:
одлучивање о изради стратешке процене, избор
носиоца израде, Извештај о стратешкој процени
и
учешће
заинтересованих
органа
и
организација;
2) Извештај о стратешкој процени;
3) Поступак одлучивања који обухвата
учешће заинтересованих органа и организација,
учешће јавности, извештај о резултатима
учешћа заинтересованих органа, организација и
јавности, оцену извештаја о стратешкој процени
и сагласност на извештај о стратешкој процени
коју даје орган надлежан за заштиту животне
средине. Извештај о стратешкој процени
сачиниће се у складу са чланом 12 –17. Закона
о стратешкој процени утицаја на животну
средину. Овом
Одлуком
је
дефинисан
носилац израде Извештаја, рок за његову
израду , као и за разматрање и давање мишљења
на Извештај од заинтересованих органа и
организација и учешће јавности путем јавног
увида и одржавања јавне расправе у
одређеном року.
Ова Oдлука је саставни део Одлуке о
приступању
изради Плaна
генералне
регулације за насељено место Љувбовија .
Општинско веће општине Љубовија је
разматрало и утврдило предлог Одлуке и
предлаже Скупштини општине да исту
усвоји, као у материјалу.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
ЉУБОВИЈА
На основу члана 32. и 93. Закона о локалној
сaмоуправи („Службени гласник Републике
Србије“, број 129/07 и 83/2014 – др. закон
…47/18), члана 11. и 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 одржаној дана 31.12.2020.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА
ОДРЕЂИВАЊЕ НАЗИВА ГРАДСКИХ
ЧЕТВРТИ, ТРГОВА, УЛИЦА, ДЕЛОВА
НАСЕЉА И ЗАСЕЛАКА НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

1)
Разрешава се члан Комисија за
одређивање назива градских четврти, тргова,
улица, делова насеља и заселака на територији
општине Љубовија, образована Решењем
Скупштине општине Љубовија, број: 06-258/2003 од 15.09.2020. године и то

17

31. децембар 2020.

Број 32

-Биљана Јањић из Љубовије, В.Мишића.
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
регулисана је надлежност Скупштине општине
за одређивање назива улица, тргова, градских
четврти, заселака и других делова насељених
места на својој територији, уз претходну
сагласност министарства надлежног за локалну
самоуправу. Из тих разлога образована је
Комисија за одређивање назива градских
четврти, тргова, улица, делова насеља
и
заселака на територији општине Љубовија“.
решењем, бр: 06-258/20-03 од 15.09.2020. године
и број 06-203/2018-03 од 27 06.2018 .године.
Одборничка Група
у Скупштини
општине Љубовија АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-ЗА
НАШУ ДЕЦУ поднела је Предлог за разрешења
члана Комисије Биљане Јањић из Љубовије.
Комисија за избор и именовања, у складу са
надлежностима прописаним Статутом општине
Љубовија и Пословником Скупштине општине
Љубовија, на својој седници је утврдила
Предлог Решења о разрешењу члана Комисије
за одређивање назива градских четврти, тргова,
улица, делова насеља и заселака на територији
општине Љубовије Биљане Јањић и предлаже
Скупштини општине да исти усвоји као у
материјалу.
Са напред изнетог одлучено је као у
диспозитиву.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против овог Решења може се
Tужбом
покренути управни спор у року од 30 дана од
дана пријема Решења пред надлежним
Управним судом.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ЉУБОВИЈА
Број: 06- 484/2020-03
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Горан Јосиповић, с.р.
На основу члана 32. а у вези са чланом 93.
Закона о локалној сaмоуправи („Службени
гласник Републике Србије“, број 129/07 и
83/2014 – др. закон, 47/18-др.закон), 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 одржаној дана 31.12.2020. године,
донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА
ОДРЕЂИВАЊЕ НАЗИВА ГРАДСКИХ
ЧЕТВРТИ, ТРГОВА, УЛИЦА, ДЕЛОВА
НАСЕЉА И ЗАСЕЛАКА НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА
1) Именује се члан Комисија за одређивање
назива градских четврти, тргова, улица, делова
насеља и заселака на територији општине
Љубовија и то :
Мирослав Максимовић, Селанац,
2) Мандат именованом траје до истека мандата
Комисији за одређивање назива градских
четврти, тргова, улица, делова насеља и
заселака на територији општине Љубовија
образоване Решењем Скупштине општине
Љубовија
број:06-258/20-03
од
15.09.2020.године.
3) Задатак Комисије је да, у складу са планским
документима, утврђује предлоге назива улица и
тргова, као и промене постојећих назива улица и
тргова у насељеном месту Љубовија и доставља
их Скупштини општине Љубовија, као органу
надлежном за утврђивање назива улица, тргова,
градских четврти, заселака и других делова
насељених места на својој територији, уз
претходну сагласност министарства надлежног
за локалну самоуправу. Као називи улица и
тргова могу се предложити имена знаменитих
личности, важнији датуми, догађаји, геграфски
појмови и други погодни називи који одговарају
историјским и стварним чињеницама и којима
се не вређају општи и државни интереси,
национална и верска осећања и јавни морал.
4) Стручне и административне послове за
потребе Комисије обављаће Општинска управа
општине Љубовија.
5) Решење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у „Службеном листу општине
Љубовија“.
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6) Решење доставити: именованим члановима
Комисије,
Општинској
управи
општине
Љубовија, рачуноводству и архиви.

Образложење

Законом о локалној самоуправи
регулисана је надлежност Скупштине општине
за одређивање назива улица, тргова, градских
четврти, заселака и других делова насељених
места на својој територији, уз претходну
сагласност министарства надлежног за локалну
самоуправу.
Одборничка група у Скупштини
општине Љубовија АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-ЗА
НАШУ ДЕЦУ је доставила Предлоге за
именовање новог члана Комисије за одређивање
назива градских четврти, тргова, улица, делова
насеља и заселака на територији општине
Љубовији и то Мирослава Максимовића из
Селанца.
Комисија за избор и именовања, у
складу са надлежностима прописаним Статутом
општине Љубовија и Пословником Скупштине
општине Љубовија, на својој седници утврдила
је Предлог Решења о именовању члана
Комисије за одређивање градских четврти,
тргова, улица, делова насеља и заселака на
територији општине Љубовија и то: Мирослава
Максимовића и предлаже Скупштини општине
да исти усвоји као у материјалу.
Са напред изнетог Скупштина општине
Љубовија је одлучила као у диспозитиву
Решења.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против овог Решења може се
Tужбом
покренути управни спор у року од 30 дана од
дана пријема Решења пред надлежним
Управним судом.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ЉУБОВИЈА
Број: 06- 483/2020-03

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Горан Јосиповић, с.р.
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