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Љубовија, 24. јун 2021. 

Година 2021 - број 11 

 

 

   С А Д Р Ж А Ј  

СЛУЖБЕНОГ ЛИСТА 11/2021   број  06-187/2021-03 од 24.06.2021.године 

1. Одлука  о  завршном  рачуну буџета општине Љубовија за 2020. годину; 

2. Одлукa о покретању поступка јавног оглашавања за отуђење грађевинског земљишта  

у јавној својини општине Љубовија; 

3. Одлука о усвајању Локалног акционог плана  за родну равноправност за 2021-2025 

годину; 

4. Решење о образовању Комисије за грађевинско земљиште; 

5. Решење о давању  сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Туристичке 

организације општине Љубовија; 

6. Решења о усвајању Извештаја о раду Центра за социјални рад „Љубовија“ и Установе 

за одрасле и старије (при Центру за социјални рад “Љубовија“) у Љубовији  за 2020. 

годину; 

7. Решење о давању сагласности на Програм рада Центра за социјални рад „Љубовија“ и 

Установе за одрасле и старије (при Центру за социјални рад “Љубовија“) у Љубовији за 

2021. годину; 

8. Одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање директора ЈКП “Стандард“ 

Љубовија и текста Јавног конкурса за именовање директора ЈКП“Стандард“ Љубовија; 

9. Решење о разрешењу члана УО ПУ  „Полетарац“ Љубовија; 

10. Решење о именовању члана УО ПУ  „Полетарац“ Љубовија; 

11. Одборничка питања. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА 24.06.2021 
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На основу члана  77. и 78. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/2009, 

73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 (испр.), 108/2013, 142/2014, 68/2015 (др.закон), 

103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018 , 31/2019 , 72/2019 и 149/20), члана 32. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/2018) и члана 40. Статута 

општине Љубовија („Службени лист општине Љубовија“ број 3/2019), а на предлог Општинског већа, 

Скупштина општине Љубовија, на седници одржаној 24.06.2021. године, донела је 
 

ОДЛУКУ 

О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ  БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА ЗА 2020. ГОДИНУ 
 

I ОПШТИ ДЕО 

Члан 1. 

          Остварени текући приходи и примања, као и извршени расходи и издаци буџета општине Љубовија за 

2020. годину (у даљем тексту: Одлука), износе у динарима, и то:          

1. Укупно остварени текући приходи и примања од  

    продаје нефинансијске имовине                              511.200.948,41динара 

2. Укупно извршени текући расходи и издаци          611.597.289,92 динара 

3. Разлика укупних прихода и примања и укупних расхода и издатака  100.396.341,51динара 

 

Члан 2. 

           У Завршном рачуну општине Љубовија за 2020. годину,  у Билансу стања (Образац 1) утврђена је 

укупна актива у износу од  1.096.468  хиљада  динара, и укупна пасива у износу од  1.096.468 хиљада  

динара. 

 

Члан 3. 

       У Билансу прихода и расхода (Образац 2) у периоду од 01.01.-31.12.2020. године утврђени су: 

1. Укупно остврени приходи и примања од  продаје нефинансијске имовине     511.200.948,41   

2. Укупно извршени расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине          611.597.289,92   

3. Мањак  прихода и примања -буџетски дефицит (1-2)                - 100.396.341,51  

  

4. Кориговање мањка- вишка прихода и примања (4а + 4б+4в)        155.039.943,00   

     4а. Део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година 

           који је  коришћен за покриће расхода и издатака текуће године         53.150.491,15           

     4б. Део пренетих неутрошених средстава из ранијих година  

           коришћен за покриће расхода и издатака текуће године                               29.136.530,25 

     4в. Износ расхода и издатака за нефинансијску имовину финансираних  

           из кредита  72.752.921,60  

 

5. Покриће извршених издатака из текућих прихода и примања ( 5а+5б)      41.000.000,00        

    5а. Утрошена средства текућих прихода и примања за отплату обавеза 

          по кредиту                                                         41.000.000,00  

   5б. Утрошена средства текућих прихода и примања за набавку  

         финансијске имовине    

6. Вишак прихода и примања - Суфицит (3+4-5)                                                  13.643.601,49 
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Члан 4. 

    Буџетски суфицит и укупни фискални резултат буџета утврђени су:      
Опис Износ 

1 2 

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА,  РАСХОДА И ИЗДАТАКА 
 

1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине 511.200.948,41 

1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ у чему: 511.200.948,41 

1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 0,00 

2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине 611.597.289,92   

2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ  397.367.999,25 

2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ  214.229.290,67 

БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ -100.396.341,51 

УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ -100.396.341,51 

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА 
 

Примања од продаје финансијске имовине 0,00 

Примања од задуживања 72.752.921,60 

Неутрошена средства из претходних година 82.287.021,40 

Издаци за отплату главнице дуга 41.000.000,00 

НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ 114.039.943,00 

 

Члан 5. 

Остварени вишак прихода - суфицит из члана 3. ове  Одлуке у укупном износу од  13.643.601,49 динара  

распоређује се на следећи начин: 

Део вишка прихода наменски опредељен у износу од 12.948.299,13 динара распоређује се за следеће намене: 

Раздео 4 - Општинска управа , функција 810,  8.100.000,00 динара. Средства за финансирање изградње 

базена на отвореном. 

Раздео 4 - Општинска управа – ПУ Полетарац, функција 911,   457.788,15 динара. Средства се односе на 

Припремни предшколски програм који се наменски преноси ПУ Полетарац Љубовија по захтеву . 

Раздео 4 - Општинска управа - функција 090,  1.900.000,00 динара.Средства се односе на економско 

оснаживање избеглица на  територији општине  које финансира Комесаријат за избеглице и миграције 

Републике Србије. 

 Раздео 4 - Општинска управа - функција 610,  793.294,80 динара. Средства су опредељена од Министарства 

државне управе и локалне самоуправе за финансирање адресних таблица и бројева која  нису искоришћена 

и  биће враћена у Буџет Републике у 2021. години  . 

Раздео 4 - Општинска управа – Библиотека „Милован Глишић“ Љубовија, функција 820,   999.852,00 

динара. Средства се односе на набавку биоскопског и аудио система. 

Раздео 4 - Општинска управа - функција 820,  3.753,00 динара. Средства су опредељена  за набавку сценске 

опреме за Библотеку „Милован Глишић“ Љубовија која  нису искоришћена и  биће враћена у Буџет 

Републике у 2021. години  . 

Раздео 4 - Општинска управа - функција 640,  693.611,18 динара. Средства су опредељена од Кабинет 

министра без портфеља задуженог за иновације и технолошки развој  за финансирање Пројекта „ Подизање 

иновационих капацитета општине Љубовија кроз увођење СМАРТ лед система, управљањем отпадом и 

паркинг местима“. 

Остатак суфицита (нераспоређени део вишка прихода за пренос у наредну годину)  у износу од 695.302,36 

динара биће распоређен  Одлуком о ребалансу буџета општине Љубовија за 2021. годину. 

 

Члан 6. 

У извештају о капиталним издацима и финансирању  (Образац 3) у периоду од 01.01.-31.12.2020. године 

утврђена   су  укупна примања у износу од 72.753 хиљада динара и укупни  издаци у износу од  255.229 

хиљада  динара и мањак примања у износу од 182.476 хиљада динара. 

 

Члан 7. 

У извештају о новчаним токовима ( Образац 4) утврђени су укупни новчани приливи у износу од 583.954  

хиљада  динара и новчани  одливи у износу од 652.597  хиљада  динара.  Салдо готовине на консолидованом 

рачуну трезора општине Љубовија на дан 31.12.2020. године износи 36.815.313,33 динара. 

 

Члан 8. 

У извештају о извршењу буџета  (Образац 5) утврђена је укупна разлика (мањак новчаних прилива ) у 

износу од  68.643   хиљада  динара између прихода и примања и расхода и издатака. 
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Члан 9. 

Укупно планирани и остварени текући приходи и примања буџета  општине према економским 

класификацијама утврђени су следећим износима: 
Економ. 

класиф. 

Опис План прихода у 

2020.години 

Остварење 

прихода 

Проценат 

остварења 
1 2 3 4 5 

311712 Пренета неутрошена средства за посебне намене 1.160.585,73   

311000 КАПИТАЛ 1.160.585,73   

321311 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година 95.954.330,90   

321000 УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА 95.954.330,90   

711111 Порез на зараде 121.000.000,00 121.364.132,57 100.30 

711121 Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном 

приходу, по решењу Пореске управе 

150.000,00 42.558,48 28.37 

711122 Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном 

приходу, по решењу Пореске управе 

10.700.000,00 9.370.516,08 87.57 

711123 Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном 
приходу самоопорезивањем 

10.000.000,00 7.700.525,08 77.01 

711145 Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и 

по решењу Пореске управе 

100.000,00 238.615,21 238.62 

711146 Порез на приход од пољопривреде и шумарства, по решењу Пореске управе 50.000,00 515,00 1.03 

711147 Порез на земљиште 50.000,00 952,68 1.91 

711191 Порез на остале приходе 10.000.000,00 8.170.415,62 81.70 

711193 Порез на приходе спортиста и спортских стручњака 200.000,00 177.124,23 88.56 

711000 ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ 152.250.000,00 147.065.354,95 96.59 

713121 Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге 16.500.000,00 14.852.746,12 90.02 

713122 Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге 12.000.000,00 10.478.205,01 87.32 

713311 Порез на наслеђе и поклон, по решењу Пореске управе 3.000.000,00 2.540.859,89 84.70 

713421 Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе 3.000.000,00 2.851.103,59 95.04 

713423 Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и 

ваздухопловима, по решењу Пореске управе 

2.000.000,00 725.888,21 36.29 

713000 ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ 36.500.000,00 31.448.802,82 86.16 

714431 Комунална такса за коришћење рекламних паноа  15.000,00  

714513 Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим 

пољопривредних возила и машина 

6.000.000,00 5.019.082,00 83.65 

714543 Накнада за промену намене пољопривредног земљишта 250.000,00 292.515,22 117,01 

714552 Боравишна такса 450.000,00 333.760,00 74.17 

714553 Боравишна такса, по решењу надлежног органа јединице локалне самоуправе 100.000,00 54.650,00 54.65 

714562 Накнада за заштиту и унапређивање животне средине 8.000.000,00 4.029.759,86 50.37 

714565 Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе, осим 
ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких 

заната и домаће радиности 

200.000,00 82.080,00 41.04 

714566 Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за 
потребе других лица 

50.000,00 7.000,00 14.00 

714567 Накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и 

за извођење грађевинских радова и изградњу 

200.000,00 0,00  

714572 Комунална такса за држање средстава за игру (забавне игре) 50.000,00 0,00  

714000 ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ 15.300.000,00 9.833.847,08 64.27 

716111 Комунална такса за истицање фирме на пословном простору 7.500.000,00 6.086.483,69 81.15 

716000 ДРУГИ ПОРЕЗИ 7.500.000,00 6.086.483,69 81.15 

732251 Капиталне донације од међународних организација у корист нивоа општина 10.757.860,00 10.757.860,00 100.00 

732000 ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 10.757.860,00 10.757.860,00 100.00 

733151 Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина 210.000.000,00 204.959.800,00 97.60 

733154 Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина 10.369.594,01 6.191.177,75 59.71 

733251 Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина 66.041.417,19 61.226.260,51 92.71 

733000 ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ 286,411,011,20 272.377.238,26 95.10 

741151 Приходи буџета општине од камата на средства консолидованог рачуна трезора 

укључена у депозит банака 

4.800.000,00 929.816,14 19.37 

741511 Накнада за коришћење ресурса и резерви минералних сировина 23.000.000,00 21.106.684,16 91.77 

741522 Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно 
пољопривредног објекта у државној својини 

300.000,00 31.774,40 10.59 

741531 Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног 

простора у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, 
производа старих и уметничких заната и домаће радиности 

200.000,00 151.096,52 75.55 

741534 Накнада за коришћење грађевинског земљишта 100.000,00 0,00  

741596 Накнада за коришћење дрвета 850.000,00 786.339,76 92.51 

741000 ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ 29.250.000,00 23.005.710,98 78.65 

742152 Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини 

које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета 

1.000.000,00 284.769,02 28.48 

742155 Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у општинској 
својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета 

1.000.000,00 163.446,27 16.34 

742156 Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским 

установама у корист нивоа општина 

5.900.000,00 2.741.003,66 46.46 

742251 Општинске административне таксе 2.000.000,00 580.220,00 29.01 

742253 Накнада за уређивање грађевинског земљишта 1.000.000,00 604.526,40 60.45 

742255 Такса за озакоњење објеката у корист општина 2.500.000,00 385.000,00 15.40 

742351 Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације општина 2.500.000,00 1.768.593,68 70.74 
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Економ. 

класиф. 

Опис План прихода у 

2020.години 

Остварење 

прихода 

Проценат 

остварења 
1 2 3 4 5 

742000 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА 15.900.000,00 6.527.559,03 41.05 

743324 Приходи од новчаних казни за прекршаје и привредне преступе предвиђене прописима 

о безбедности саобраћаја на путевима 

3.000.000,00 3.986.610,60 132.89 

743351 Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје 

прописане актом скупштине општине, као и одузета имовинска корист у том поступку 

300.000,00 0,00  

743924 Увећање пореског дуга у поступку принудне наплате, који је правна последица 

принудне наплате изворних прихода јединица локалне самоуправе 

300.000,00 5,00  

743000 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ 3.600.000,00 3.986.615,60 110.74 

745151 Остали приходи у корист нивоа општина 2.000.000,00 0,00  

745153 Део добити јавног предузећа и других облика организовања, у корист нивоа општина 700.000,00 111.476,00 15.93 

745000 МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ 2.700.000,00 111.476,00 4.13 

911451 Примања од задуживања од пословних банака у земљи у корист нивоа општина 79.500.000,00 72.752.921,60  

911000 ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА 79.500.000,00 72.752.921,60  

Укупни приходи и примања 639.668.871,20 583.953.870,01 91.29 

Укупни приходи и примања и пренета неутрошена средства 736.783.787,83 583.953.870,01 79,26 
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Члан 10. 

        Издаци за капиталне пројекте, извршени у  буџетској 2020. години  исказане су у табели. 
Економ. 

класиф. 

Ред. 

број 
Опис 

План 

2020. години 

Извршење  

у 2020. години 
Проценат 

1 2 3 4 5 6 

  А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ    

511 1. Санација главног канализационог колектора за насеље Љубовија:  2.450.000,00 2.418.904,26 98.73 

  Година почетка финансирања: 2020    

  Година завршетка финансирања: 2020    

  Укупна вредност пројекта: 2.450.000,00    

  Извори финансирања:     

  Приходе из буџета: 2.450.000,00    

 2. Унапређење енергетске ефикасности  на згради ОШПетар Враголић у 

Д.Оровици:  
12.272.481,54 12.096.524,36 96.51 

  Година почетка финансирања: 2019    

  Година завршетка финансирања: 2020    

  Укупна вредност пројекта: 12.272.481,54    

  Извори финансирања:     

  Нераспоређени вишак прихода из ранијих година: 2.780.000,00  2.780.000,00 100.00 

  Трансфере од других нивоа власти: 4.947.481,54  4.947.481,54 100.00 

  Приходе из буџета: 4.545.000,00  4.369.042,82 96.13 

 3. Реконструкција инфраструктуре спортских објеката УНОПС:  1.498.280,16 1.498.280,16 100.00 

  Година почетка финансирања: 2019    

  Година завршетка финансирања: 2020    

  Укупна вредност пројекта: 1.498.280,16    

  Извори финансирања:     

  Трансфере од других нивоа власти: 686.836,70  686.836,70 100.00 

  Неутрошена средства донација из ранијих година: 811.443,46  811.443,46 100.00 

 4. Унапређење енергетске ефикасности Средње школе Вук Караџић 

Љубовија:  
33.408.673,00 31.512.337,96 94.13 

  Година почетка финансирања: 2019    

  Година завршетка финансирања: 2020    

  Укупна вредност пројекта: 33.408.673,00    

  Извори финансирања:     

  Примања од домаћих задуживања: 10.500.000,00  10.431.101,64 99.34 

  Трансфере од других нивоа власти: 21.808.673,00  19.981.236,32 91.62 

  Нераспоређени вишак прихода из ранијих година: 1.100.000,00  1.100.000,00 100.00 

 5. Реконструкција Сокоградске улице:  3.530.000,00 3.529.708,57 99.99 

  Година почетка финансирања: 2019    

  Година завршетка финансирања: 2020    

  Укупна вредност пројекта: 3.530.000,00    

  Извори финансирања:     

  Приходе из буџета: 1.500.000,00  1.500.000,00 100.00 

  Нераспоређени вишак прихода из ранијих година: 2.030.000,00  2.029.708,57 99.98 

 6. Реконструкција улице Стојана Чупића:  20.000.000,00 15.298.641,01 76.49 

  Година почетка финансирања: 2020    

  Година завршетка финансирања: 2020    

  Укупна вредност пројекта: 20.000.000,00    

  Извори финансирања:     

  Примања од домаћих задуживања: 20.000.000,00  15.298.648,01 76.49 

 7. Изградња пута Разбојиште - Горње Кошље:  3.360.000,00 3.341.669,34 99.45 

  Година почетка финансирања: 2019    

  Година завршетка финансирања: 2020    

  Укупна вредност пројекта: 3.360.000,00    

  Извори финансирања:     

  Приходе из буџета: 1.300.000,00  1.300.000,00 100.00 

  Нераспоређени вишак прихода из ранијих година: 2.060.000,00  2.041.669,34 99.11 

 8. Реконструкција локалних путева на територији општине Љубовија: 1. 
Црнча - Арсеновићи, 2. Горња Оровица - Школа, 3. Разбојиште - Кошље, 4. 

Узовница - Виногради, 5. Бабински мост - Берловине, 6. Горња Трешњица 

- Грчић, 7. Постење - Рујевац, 8. Пиперића мост - Соколац, 9. Јаблан - 

Ограђуша - Црква - Ваљевац:  

31.500.000,00 31.075.760,57 98.65 

  Година почетка финансирања: 2020    

  Година завршетка финансирања: 2020    

  Укупна вредност пројекта: 31.500.000,00    
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  Извори финансирања:     

  Примања од домаћих задуживања: 31.500.000,00  31.075.760,57 98.65 

 9. Реконструкција некатегорисаних путева на територији општине Љубовија: 
1. Цапарић - Вршић, 2. Доња Љубовиђа - Марковићи, 3. Дубоко - 

Грличњак, 4. Доња Љубовиђа - Перићи, 5. Пошивена Ћуприја - Грчић - 

Раскршће:  

17.500.000,00 15.947.411,38 91.12 

  Година почетка финансирања: 2020    

  Година завршетка финансирања: 2020    

  Укупна вредност пројекта: 17.500.000,00    

  Извори финансирања:     

  Примања од домаћих задуживања: 17.500.000,00  15.947.411,38 91.12 

 10. Реконструкција локалних путева на територији општине Љубовија: 1. 

Леовић, 2. Кошље (деоница Разбојиште - Крушка), 3. Доња Оровица (пут 
Ђурим), 4. Горња Љубовиђа (деоница Јаблан - Ограђуша), 5. Лукића брдо:  

19.652.000,00 19.651.928,98 99.99 

  Година почетка финансирања: 2020    

  Година завршетка финансирања: 2020    

  Укупна вредност пројекта: 19.652.000,00    

  Извори финансирања:     

  Приходе из буџета: 19.652.000,00  19.651.928,98 99.99 

 11. Реконструкција некатегорисаних путева на територији општине Љубовија: 
1.Реконструкција пута у Црнчи (Врачевски сокак, дубоки поток и Ђукића 

сокак); 2. Реконструкција пута Узовница -колонија:  

3.200.000,00 2.847.039,73 88.97 

  Година почетка финансирања: 2020    

  Година завршетка финансирања: 2020    

  Укупна вредност пројекта: 3.200.000,00    

  Извори финансирања:     

  Приходе из буџета: 3.200.000,00  2.847.039,73 88.97 

 12. Реконструкција парка у Карађорђевој улици:  0,00 0,00 0,00 

  Година почетка финансирања: 2020    

  Година завршетка финансирања: 2020    

  Укупна вредност пројекта: 0,00    

  Извори финансирања:     

  Приходе из буџета: 0,00    

 13. Изградња отвореног базена у оквиру спортско рекреативног комплекса у 
Љубовији:  

15.500.000,00 0,00 0,00 

  Година почетка финансирања: 2020    

  Година завршетка финансирања: 2020    

  Укупна вредност пројекта: 15.500.000,00    

  Извори финансирања:     

  Приходе из буџета: 500.000,00    

  Нераспоређени вишак прихода из ранијих година: 15.000.000,00    

 14. Изградња игралишта у дворишту ПУ Полетарац Љубовија:  12.589.405,50 12.343.706,56 98.05 

  Година почетка финансирања: 2020    

  Година завршетка финансирања: 2020    

  Укупна вредност пројекта: 12.589.405,50    

  Извори финансирања:     

  Трансфере од других нивоа власти: 9.214.405,50  9.214.405,50 100.00 

  Приходе из буџета: 3.375.000,00  3.129.301,06 92.72 

 15. Пројекат санације и адаптације сале за физичко, спољних терена и 

уклањање напуштеног објекта старе ОШ Петар Враголић у Љубовији:  
3.375.754,80 2.929.754,80 86.79 

  Година почетка финансирања: 2019    

  Година завршетка финансирања: 2020    

  Укупна вредност пројекта: 3.375.754,80    

  Извори финансирања:     

  Трансфере од других нивоа власти: 2.575.754,80  2.575.754,80 100.00 

  Приходе из буџета: 800.000,00  354.000,00 10.49 

 16. Реконструкција система јавног осветљења – Осветљење саобраћајница и 

пешачких зона: 

15.094.908,00 8.635.920,00 57.21 

  Година почетка финансирања: 2020    

  Година завршетка финансирања: 2020    

  Укупна вредност пројекта: 15.094.908,00    

  Извори финансирања:     

  Трансфере од других нивоа власти: 2.944.908,00    

  Нераспоређени вишак прихода из ранијих година: 7.000.000,00 динара   7.000.000,00 100.00 

  Приходе из буџета: 5.150.000,00  1.635.920,00 31.77 
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 17. Подизање иновационих капацитета општине Љубовија кроз увођење 

SMART led система расвете, управљањем отпадом и паркинг местима 

17.273.648,00 0,00 0,00 

  Година почетка финансирања: 2020    

  Година завршетка финансирања: 2020    

  Укупна вредност пројекта: 17.273.648,00    

  Извори финансирања:     

  Трансфере од других нивоа власти: 16.923.648,00    

  Приходе из буџета: 350.000,00    

512  Б. ОСТАЛИ КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ    

 1. Реконструкција инфраструктуре спортских објеката УНОПС:  884.709,65 853.860,00 96.51 

 2. Култура Азбуковице:  6.000.000,00 5.988.870,00 99.81 

4512  В. КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ    

 1. Изградња колектора Главни колектор од ЦС Кашице до насеља Дубоко:  3.187.523,00 3.118.600,00 97.83 

 2. Санација магистралног цевовода Љубовија – Горња Љубовиђа, на локацији 
Давидовићи 

1.200.000,00 891.652,00 74.30 

 

  
Члан 11. 

Расходи и издаци, по основним наменама, утврђени су по завршном рачуну буџета за 2020. годину у 

следећим износима: 
Економ. 

класиф. 

Опис План у 2020. 

године 

Извршење у 2020. 

години 

Проценат 

( % ) 

1 2 3 5 7 

411000 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 82.458.068,53 82.111.394,16 99.58 

412000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 14.130.773,47 13.765.423,94 97.41 

413000 НАКНАДЕ У НАТУРИ 137.000,00 98.106,20 71.61 

414000 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 3.496.643,00 2.379.859,34 68.06 

415000 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 2.120.000,00 2.111.761,61 99.61 

416000 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ 3.790.302,11 3.195.706,33 84.31 

410000 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 106.132.787,11 103.662.251,58 97.67 

421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 20.158.184,49 18.478.692,04 91.66 

422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 682.000,00 506.065,67 74.20 

423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 26.401.999,56 23.081.159,57 87.42 

424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 70.848.199,99 67.672.232,32 95.51 

425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 5.060.980,00 4.209.005,68 83.16 

426000 МАТЕРИЈАЛ 14.524.382,68 11.334.516,31 78.03 

420000 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА 137.675.746,72 125.281.671,59 90.99 

441000 ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА 770.500,00 632.317,53 82.06 

440000 ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА 770.500,00 632.317,53 82.06 

451000 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

42.796.523,00 42.213.981,20 98.63 

450000 СУБВЕНЦИЈЕ 42.796.523,00 42.213.981,20 98.63 

463000 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 42.499.600,00 41.163.174,48 96.85 

464000 ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ 16.019.000,00 15.952.223,78 99.58 

460000 ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 58.518.600,00 57.115.398,26 97.60 

472000 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА 23.133.935,03 22.197.274,20 95.95 

470000 СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 23.133.935,03 22.197.274,20 95.95 

481000 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 23.431.975,00 22.581.399,56 96.37 

482000 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ 401.000,00 303.614,78 75.71 

483000 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА 16.000.000,00 15.479.214,65 96.74 

484000 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД 

ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА 

6.440.000,00 6.405.230.19 99.46 

485000 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ 
ДРЖАВНИХ ОРГАНА 

1.500.000,00 1.495.645,71 99.71 

480000 ОСТАЛИ РАСХОДИ 47.772.975,00 46.265.104,89 96.84 

499000 СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ 640.192,20 0,00 0.00 

490000 АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ БУЏЕТА, ОД ДИРЕКТНИХ 

БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ИНДИРЕКТНИМ БУЏЕТСКИМ 

КОРИСНИЦИМА ИЛИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ 

НИВОУ И СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ 

640.192,20 0,00 0.00 

511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 230.008.251,00 177.715.837,88 77.26 

512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 31.385.901,76 27.768.193,60 88.47 

515000 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 435.000,00 433.684,79 99.69 

510000 ОСНОВНА СРЕДСТВА 261.829.152,76 205.917.716,27 78.65 

541000 ЗЕМЉИШТЕ 16.513.376,01 8.311.574,40 50.33 

540000 ПРИРОДНА ИМОВИНА 16.513.376,01 8.311.574,40 50.33 

611000 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА 41.000.000,00 41.000.000,00 100.00 

610000 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ 41.000.000,00 41.000.000,00 100.00 

621000 НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 0,00 0,00 0,00 

620000 НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 0,00 0,00 0,00 

Укупно 736.783.787,83 652.597.289,92 88,57 
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Члан 12.  

У табели Програмска класификација расхода, приказани су извршени расходи по програмима и пројектима 

                             ПЛАН РАСХОДА ПО ПРОГРАМИМА  
Назив програма План Извршење 

1 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 23.212.126,01 12.445.765,65 

2 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 56.668.556,00 32.376.835,56 

3 ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 3.720.000,00 3.693.524,36 

4 РАЗВОЈ ТУРИЗМА 5.582.659,00 4.764.856,61 

5 ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ 10.400.000,00 10.199.200,60 

6 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 13.637.523,00 8.441.567,43 

7 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА 184.718.100,00 175.408.285,62 

8 ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ 53.785.992,60 53.529.371,31 

9 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ 33.783.354,80 32.549.175,60 

10 СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ 9.822.000,00 9.449.486,30 

11 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА 26.725.735,03 25.493.937,76 

12 ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 26,613.793,80 26.204.019,14 

13 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА 23.099.360,99 22.406.473.60 

14 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ 28.730.000,00 13.186.969,06 

15 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 153.438.015,78 144.798.291,46 

16 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 34.702.726,47 31.608.527,29 

17 ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ 48.144.144,35 46.041.002,48 

Укупно за БК 736.783.787,83 652.597.289,92 
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                     ПЛАН РАСХОДА ПО ПРОЈЕКТИМА   
     

Назив пројекта План Извршење 

Програм   0401   ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  
0401-02 Изградња колектора Главни колектор од ЦС Кашице до насеља Дубоко 3.187.523,00 3.118.600,60 

0401-03 Санација главног канализационог колектора за насеље Љубовија 2.450.000,00 2.418.904,26 

Укупно за програм:   0401   ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 5.637.523,00 5.537.504,86 
 

 

Програм   0501   ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ  
0501-03 Унапређење енергетске ефикасности  на згради ОШПетар Враголић у Д.Оровици 12.272.481,54 12.096.524,36 

0501-04 Реконструкција инфраструктуре спортских објеката УНОПС 2.462.989,81 2.432.140,16 

0501-06 Унапређење енергетске ефикасности Средње школе Вук Караџић Љубовија 33.408.673,00 31.512.337,96 

Укупно за програм:   0501   ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ 48.144.144,35 46.041.002,48 
 

 

Програм   0701   ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА  
0701-19 Реконструкција Сокоградске улице 3.530.000,00 3.529.708,57 

0701-21 Реконструкција улице Стојана Чупића 20.000.000,00 15.298.648,01 

0701-22 Изградња пута Разбојиште - Горње Кошље 3.360.000,00 3.341.669,34 

0701-23 

Реконструкција локалних путева на територији општине Љубовија: 1. Црнча - Арсеновићи, 2. Горња 
Оровица - Школа, 3. Разбојиште - Кошље, 4. Узовница - Виногради, 5. Бабински мост - Берловине, 6. 

Горња Трешњица - Грчић, 7. Постење - Рујевац, 8. Пиперића мост - Соколац, 9. Јаблан - Ограђуша - 

Црква - Ваљевац 

31.500.000,00 

 
31.075.760,57 

0701-24 
Реконструкција некатегорисаних путева на територији општине Љубовија: 1. Цапарић - Вршић, 2. 
Доња Љубовиђа - Марковићи, 3. Дубоко - Грличњак, 4. Доња Љубовиђа - Перићи, 5. Пошивена 

Ћуприја - Грчић - Раскршће 

17.500.000,00 
 

15.947.411,38 

0701-25 

Реконструкција локалних путева на територији општине Љубовија: 1. Леовић, 2. Кошље (деоница 

Разбојиште - Крушка), 3. Доња Оровица (пут Ђурим), 4. Горња Љубовиђа (деоница Јаблан - 
Ограђуша), 5. Лукића брдо 

19.652.000,00 

 

19.651.928,98 

0701-26 
Реконструкција некатегорисаних путева на територији општине Љубовија: 1.Реконструкција пута у 

Црнчи ( Врачевски сокак, дубоки поток и Ђукића сокак); 2. Реконструкција пута Узовница -колонија 
3.200.000,00 

2.847.039,73 

 

Укупно за програм:   0701   ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА 98.742.000,00 91.692.166,58 
 

 

Програм   0901   СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА  
0901-01 Помоћ у кући 2.615.135,03 2.492.245,52 

0901-02 Дневни боравак за децу и одрасле са сметњама у развоју 0,00  

Укупно за програм:   0901   СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА 2.615.135,03 2.492.245,52 
 

 

Програм   1101   СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ  

1101-01 
Добра управа - Подршка моделима укључивања грађана у одлучивање о трошењу средстава 

прикупљених кроз порезе на имовину 
500.000,00 

0.00 

1101-02 Реконструкција парка у Карађорђевој улици 0,00 0.00 

Укупно за програм:   1101   СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 500.000,00 0.00 
 

 

Програм   1201   РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА  
1201-01 Култура Азбуковице 6.000.000,00 5.988.870,00 

Укупно за програм:   1201   РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА 6.000.000,00 5.988.870,00 
 

 

Програм   1301   РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ  
1301-01 Изградња отвореног базена у оквиру спортско рекреативног комплекса у Љубовији 15.500.000,00 0.00 

Укупно за програм:   1301   РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ 15.500.000,00 0.00 
 

 

Програм   1502   РАЗВОЈ ТУРИЗМА  
1502-01 Дани Дринске регате 275.240,00 257.240,00 

Укупно за програм:   1502   РАЗВОЈ ТУРИЗМА 275.240,00 257.240,00 
 

 

Програм   2001   ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ  
2001-01 Изградња игралишта у дворишту ПУ Полетарац Љубовија 13.089.405,50 12.843.706,56 

Укупно за програм:   2001   ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ 13.089.405,50 12.843.706,56 
 

 

Програм   2002   Основно образовање и васпитање  

2002-01 
Пројекат санације и адаптације сале за физичко, спољних терена и уклањање напуштеног објекта 
старе ОШ Петар Враголић у Љубовији 

3.375.754,80 
2.929.754,80 

Укупно за програм:   2002   Основно образовање и васпитање 3.375.754,80 2.929.754,80 
 

 

Програм   2101   ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ  
2101-01 Обележавање годишњице битке на Мачковом камену 0,00 0.00 

Укупно за програм:   2101   ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 0,00 0.00 
 

 

Укупно за БК   0   БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА 193.879.202,68 167.800.490,48 
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Члан 13. 

Укупни расходи и издаци буџета по функционалној класификацији, извршени су у следећим износима:      

Раздео Назив раздела План Извршење 

5 Општинска управа 15.430.000,00 14.815.000,00 

Укупно за функц. клас. 040 Породица и деца 15.430.000,00 14.815.000,00 

5 Општинска управа 5.160.400,00 4.861.629,00 

Укупно за функц. клас. 070 Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту 5.160.400,00 4.861.629,00 

5 Општинска управа 6.135.035,03 5.817.308,76 

Укупно за функц. клас. 090 Социјална заштита некласификована на другом месту 6.135.035,03 5.817.308,76 

1 Скупштина општине 13.644.096,47 12.710.384,95 

Укупно за функц. клас. 110 Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни 

послови 

13.644.096,47 12.710.384,95 

2 Председник општине 5.839.000,00 4.998.125,30 

3 Општинско веће 899.630,00 837.074,03 

Укупно за функц. клас. 111 Извршни и законодавни органи 6.738.630,00 5.835.199,33 

5 Општинска управа 109.397.733,58 101.669.983,09 

Укупно за функц. клас. 130 Опште услуге 109.397.733,58 101.669.983,09 

5 Општинска управа 740.192,20 44.464.51 

Укупно за функц. клас. 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту 740.192,20 44.464.51 

5 Општинска управа 41.770.500,00 41.632.317,53 

Укупно за функц. клас. 170 Трансакције јавног дуга 41.770.500,00 41.632.317,53 

4 Општинско јавно правобранилаштво 1.529.590,00 1.451.526,33 

Укупно за функц. клас. 330 Судови 1.529.590,00 1.451.526,33 

2 Председник општине 14.320.000,00 13.062.943,01 

5 Општинска управа 3.000.000,00 2.347.464,00 

Укупно за функц. клас. 360 Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту 17.320.000,00 15.410.407,01 

5 Општинска управа 3.720.000,00 3.693.524,36 

Укупно за функц. клас. 412 Општи послови по питању рада 3.720.000,00 3.693.524,36 

5 Општинска управа 10.400.000,00 10.199.200,60 

Укупно за функц. клас. 421 Пољопривреда 10.400.000,00 10.199.200,60 

5 Општинска управа 181.718.100,00 173.060.821,62 

Укупно за функц. клас. 451 Друмски саобраћај 181.718.100,00 173.060.821,62 

5 Општинска управа 5.582.659,00 4.764.856,61 

Укупно за функц. клас. 473 Туризам 5.582.659,00 4.764.856,61 

5 Општинска управа 10.000.000,00 9.996.816,00 

Укупно за функц. клас. 510 Управљање отпадом 10.000.000,00 9.996.816,00 

5 Општинска управа 0,00 0,00 

Укупно за функц. клас. 520 Управљање отпадним водама 0,00 0,00 

5 Општинска управа 3.200.000,00 3.057.816,60 

Укупно за функц. клас. 540 Заштита биљног и животињског света и крајолика 3.200.000,00 3.057.816,60 

5 Општинска управа 13.637.523,00 8.441.567,43 

Укупно за функц. клас. 560 Заштита животне средине некласификована на другом месту 13.637.523,00 8.441.567,43 

5 Општинска управа 3.178.750,00 1.835.455,20 

Укупно за функц. клас. 610 Стамбени развој 3.178.750,00 1.835.455,20 

5 Општинска управа 18.313.376,01 9.323.730,45 

Укупно за функц. клас. 620 Развој заједнице 18.313.376,01 9.323.730,45 

5 Општинска управа 1.200.000,00 891.652,00 

Укупно за функц. клас. 630 Водоснабдевање 1.200.000,00 891.652,00 

5 Општинска управа 42.268.556,00 18.430.550,11 

Укупно за функц. клас. 640 Улична расвета 42.268.556,00 18.430.550,11 

5 Општинска управа 1.720.000,00 1.286.580,00 

Укупно за функц. клас. 660 Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту 1.720.000,00 1.286.580,00 

5 Општинска управа 26.113.793,80 26.204.019,14 

Укупно за функц. клас. 740 Услуге јавног здравства 26.113.793,80 26.204.019,14 

5 Општинска управа 31.192.989,81 15.619.109,22 

Укупно за функц. клас. 810 Услуге рекреације и спорта 31.192.989,81 15.619.109,22 

5 Општинска управа 16.899.360,99 16.335.214,65 

Укупно за функц. клас. 820 Услуге културе 16.899.360,99 16.335.214,65 

5 Општинска управа 2.000.000,00 2.000.000,00 

Укупно за функц. клас. 830 Услуге емитовања и штампања 2.000.000,00 2.000.000,00 

5 Општинска управа 700.000,00 699.999,00 

Укупно за функц. клас. 840 Верске и остале услуге заједнице 700.000,00 699.999,00 

5 Општинска управа 3.500.000,00 3.371.112,04 

Укупно за функц. клас. 860 Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом месту 3.500.000,00 3.371.112,04 

5 Општинска управа 53.785.992,60 51.952.100,10 

Укупно за функц. клас. 911 Предшколско образовање 53.785.992,60 51.952.100,10 

5 Општинска управа 46.055.836,34 44.645.699,96 

Укупно за функц. клас. 912 Основно образовање 46.055.836,34 44.645.699,96 

5 Општинска управа 43.230.673,00 40.961.824,26 

Укупно за функц. клас. 920 Средње образовање 43.230.673,00 40.961.824,26 
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            II ПОСЕБАН ДЕО 

 

                     Члан 14. 

Укупни расходи и издаци по Одлуци о завршном рачуну буџета општине Љубовија за 2020. годину 

утврђени су у следећим износима:  
Шифра 

функц. 

класиф. 

Број 

позици

је 

Економ. 

класиф. 

Опис План 2020.година Извршење од 01.01.-

31.12.2020. године 

Проценат 

Извршења (%) 

Раздео 1  

Функц. 

клас. 
110 

 

Програм 2101  

Активност 0001  

110 1/0 411000 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 2.075.000,00 2.019.683,63 97.33 

110 2/0 412000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 346.000,00 336.277,32 97.19 

110 3/0 416000 
НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ 

РАСХОДИ 
2.866.120,89 2.448.557,47 

85.43 

110 3/1 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 133.143,00 132.727.23 99.68 

110 4/0 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 25.000,00 300,00  

110 5/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 4.325.550,00 3.904.897,81 90.27 

110 6/0 426000 МАТЕРИЈАЛ 191.207,58 189.296,60, 99.00 

110 7/0 481000 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 382.075,00 381.044,62 99.73 

110 7/1 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 3.300.000,00 3.297.600,00 99.92 

Укупно за 

активност 

0001 Функционисање скупштине 13.644.096,47 12.710.384,95  

Укупно за функц. 

клас. 

110 Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални 

послови и спољни послови 

13.644.096,47 12.710.348,95 93.15 

Укупно за раздео 1 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 13.644.096,47 12.710.348,95 93.15 

Раздео 2  

Функц. 

клас. 
111 

 

Програм 2101  

Активност 0002  

111 8/0 411000 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 3.670.000,00 3.662.434,80 99.79 

111 9/0 412000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 639.000,00 609.795,39 95.43 

111 10/0 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 50.000,00 1.200,00 2.40 

111 11/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 1.480.000,00 724.695,11 48.96 

111 12/0 426000 МАТЕРИЈАЛ 0,00 0,00  

Укупно за 

активност 

0002 Функционисање извршних органа 5.839.000,00 4.998.125,30 85.60 

Пројекат 2101-01  

111 13/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 0,00 0,00  

111 14/0 426000 МАТЕРИЈАЛ 0,00 0,00  

Укупно за пројекат 2101-01 Обележавање годишњице битке на Мачковом камену 0,00 0,00  

Укупно за функц. 

клас. 

111 Извршни и законодавни органи 5.839.000,00 4.998.125,30 85.60 

Функц. 

клас. 
360 

 

Програм 2101  

Активност 0002  

360 15/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 2.750.000,00 1.678.944,90 61.05 

360 15/1 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 5.130.000,00 4.978.767,92 97.05 

360 15/2 484000 

НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ 

УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ 
ПРИРОДНИХ УЗРОКА 

6.440.000,00 6.405.230,19 

 

                      99.46 

Укупно за 

активност 

0002 Функционисање извршних органа 14.320.000,00 13.062.943,01  

Укупно за функц. 

клас. 

360 Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту 14.320.000,00 13.062.943,01 91.22 

Укупно за раздео 2 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 20.159.000,00 18.061.068,01 89.59 

Раздео 3  

Функц. 

клас. 
111 

 

Програм 2101  

Активност 0002  

111 16/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 350.000,00 297.324,37 84.95 

111 16/1 411000 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 471.000,00 462.708,66 98.24 

111 16/2 412000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 78.630,00 77.041,00 97.97 

Укупно за 

активност 

0002 Функционисање извршних органа 899.630,00 837.074,03 93.05 

       
Укупно за функц. 

клас. 

111 Извршни и законодавни органи 899.630,00 837.074,03 93.05 

  
   

  

Укупно за раздео 3 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 899.630,00 837.074,03 93.05 
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Раздео 4  

Функц. 330  

Програм 0602  

Активност 0004  

330 17/0 411000 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 1.171.000,00 1.126.222,31 96.17 

330 18/0 412000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 195.000,00 187.516,02 96.16 

330 18/1 416000 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ  70.000,00 64.198,00 91.71 

330 19/0 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 5.000,00 0,00  

330 20/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 15.000,00 0,00  

330 21/0 426000 МАТЕРИЈАЛ 73.590,00 73.590,00 100.00 

Укупно за 

активност 

0004 Општинско/градско правобранилаштво 1.529.590,00 1.451.526,33 94.90 

       
Укупно за функц. 

клас. 

330 Судови 1.529.590,00 1.451.526,33 94.90 

Укупно за раздео 4 ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО 1.529.590,00 1.451.526,33 94.90 

Раздео 5  

Функц.  040  

Програм 0901  

Активност 0001  

040 22/0 472000 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА 1.200.000,00 1.105.000,00 92.08 

Укупно за 

активност 

0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи 1.200.000,00 1.105.000,00 92.08 

Активност 0002  

040 23/0 472000 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА 0,00 0,00  

Укупно за 

активност 

0002 Породични и домски смештај, прихватилишта и друге 

врсте смештаја 

0,00 0,00  

Активност 0006  

040 24/0 472000 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА 14.230.000,00 13.710.000,00 96.34 

Укупно за 

активност 

0006 Подршка деци и породици са децом 14.230.000,00 13.710.000,00 96.34 

Укупно за функц. 

клас. 

040 Породица и деца 15.430.000,00 14.815.000,00 96.01 

Функц.  070  

Програм 0901  

Активност 0001  

070 25/0 472000 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА 5.160.400,00 4.861.629,00 94.21 

Укупно за 

активност 

0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи 5.160.400,00 4.861.629,00 94.21 

Укупно за функц. 

клас. 

070 Социјална помоћ угроженом становништву, 

некласификована на другом месту 

5.160.400,00 4.861.629,00 94.21 

Функц.  090  

Програм 0901  

Активност 0001  

090 26/0 463000 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 2.070.000,00 1.930.181,13 93.24 

090 26/1 463000 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 200.000,00 164.086,25 82.04 

Укупно за 

активност 

0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи 2.270.000,00 2.094.267,38 92.26 

Активност 0003  

090 27/0 481000 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 400.000,00 399.506,18 99.87 

Укупно за 

активност 

0003 Дневне услуге у заједници 400.000,00 399.506,18 99.87 

Активност 0005  

090 28/0 481000 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 949.900,00 831.290,00 87.51 

Укупно за 

активност 

0005 Подршка реализацији програма Црвеног крста 949.900,00 831.290,00 87.51 

Пројекат 0901-01  

090 29/0 472000 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА 2.515.135,03 2.492.245,20 99.09 

Укупно за пројекат 0901-01 Помоћ у кући 2.515.135,03 2.492.245,20  

Пројекат 0901-02  

090 30/0 472000 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА 0,00 0,00  

Укупно за пројекат 0901-02 Дневни боравак за децу и одрасле са сметњама у развоју 0,00 0,00  

Укупно за функц. 

клас. 

090 Социјална заштита некласификована на другом месту 6.135.035,03 5.817.308,76 94.82 

Функц. 

клас. 
130 

 

Програм 0602  

Активност 0001  

130 31/0 411000 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 42.019.144,80 42.004.771,71 99.96 

130 32/0 412000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 7.130.000,00 7.037.650,71 98.70 

130 33/0 413000 НАКНАДЕ У НАТУРИ 50.000,00 22.920,00 45.84 

130 34/0 414000 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 2.160.000,00 1.746.171,34 80.84 

130 35/0 415000 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 1.640.000,00 1.638.475,81 99.90 

130 36/0 416000 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ  700.000,00 529.571,64 75.65 

130 37/0 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 9.194.000,00 7.775.635,80 84.57 
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130 38/0 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 100.000,00 51.890,00 51.89 

130 39/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 11.100.000,00 8.866.974,34 79.88 

130 39/1 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 349.142,27 349.142,27 100.00 

130 39/2 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 988.446,51 979.729,99 99.11 

130 40/0 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 3.300.000,00 2.584.532,14 78.31 

130 41/0 426000 МАТЕРИЈАЛ 3.400.000,00 2.771.071,56 81.50 

130 41/1 426000 МАТЕРИЈАЛ 16.000,00 6.000,00 37.50 

130 42/0 482000 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ 250.000,00 186.234,66 74.49 

130 43/0 483000 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА 1.000.000,00 728.234,66 72.83 

130 43/1 483000 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА 15.000.000,00 14.750.850,51 98.33 

130 44/0 485000 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ  1.500.000,00 1.495.645,71 99.71 

130 45/0 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 7.006.000,00 5.691.891,60 81.24 

130 45/1 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 0,00 0,00  

130 46/0 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 2.450.000,00 2.408.434,00 98.30 

130 46/1 515000 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 45.000,00 44.025,16 97.83 

130 47/0 621000 НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 0,00 0,00  

Укупно за 

активност 

0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина 109.397.733,58 101.669.983,09 92.94 

Укупно за функц. 

клас. 

130 Опште услуге 109.397.733,58 101.669.983,09 92.94 

Функц.  160  

Програм 0602  

Активност 0009  

160 48/0 499000 СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ 540.192,20 0,00  

Укупно за 

активност 

0009 Текућа буџетска резерва 540.192,20 0,00  

Активност 0010  

160 49/0 499000 СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ 100.000,00 0,00  

Укупно за 

активност 

0010 Стална буџетска резерва 100.000,00 0,00  

Укупно за функц. 

клас. 

160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту 640.192,20 0,00  

Функц.  170  

Програм 0602  

Активност 0003  

170 49/1 441000 ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА 770.500,00 632.317,53 92.06 

170 49/2 611000 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА 41.000.000,00 41.000.000,00 100.00 

Укупно за 

активност 

0003 Сервисирање јавног дуга 41.770.500,00 41.632.317,53 99.67 

Укупно за функц. 

клас. 

170 Трансакције јавног дуга 41.770.500,00 41.632.317,53 99.67 

Функц.  360  

Програм 0701  

Активност 0002  

360 50/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 300.000,00 0,00  

360 51/0 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 1.500.000,00 1.438.944,00 95.93 

360 52/0 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 1.200.000,00 908.520,00 75.71 

Укупно за 

активност 

0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре 3.000.000,00 2.347.464,00 78.25 

Укупно за функц. 

клас. 

360 Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту 3.000.000,00 2.347.464,00 78.25 

Функц.  412  

Програм 1501  

Активност 0002  

412 53/0 464000 ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО  2.000.000,00 1.982.045,70 99.10 

412 54/0 481000 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 1.720.000,00 1.711.478,66 99.50 

Укупно за 

активност 

0002 Мере активне политике запошљавања 3.720.000,00 3.693.524,36 99.29 

Укупно за функц. 

клас. 

412 Општи послови по питању рада 3.720.000,00 3.693.524,36 99.29 

Функц.  421  

Програм 0101  

Активност 0002  

421 55/0 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 0,00 0,00  

421 55/1 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 2.000.000,00 1.999.560,00 99.97 

421 56/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 0,00 0,00  

421 57/0 451000 
СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ 

ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА 
8.400.000,00 8.199.640,60 

97.61 

421 58/0 481000 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 0,00 0,00  

Укупно за 

активност 

0002 Мере подршке руралном развоју 10.400.000,00 10.199.200,60 98.07 

Укупно за функц. 

клас. 

421 Пољопривреда 10.400.000,00 10.199.200,60 98.07 

Функц. кла 451  
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Програм 0701  

Активност 0002  

451 59/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 26.240.000,00 26.166.082,53 99.71 

451 59/1 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 19.150.000,00 19.027.656,91 99.36 

451 60/0 451000 
СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ 

ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА 
26.909.000,00 26.904.088,00 

99.98 

451 61/0 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 5.197.100,00 4.093.050,85 78.75 

451 61/1 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 2.380.000,00 2.077.776,75 87.30 

Укупно за 

активност 

0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре 79.876.100,00 78.268.655,04 97.99 

Активност 0004  

451 62/0 451000 
СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ 

ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА 
3.100.000,00 3.100.000,00 

100.00 

Укупно за 

активност 

0004 Јавни градски и приградски превоз путника 3.100.000,00 3.100.000,00 100.00 

Пројекат 0701-19  

451 63/0 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 1.500.000,00 1.500.000,00 100.00 

451 63/1 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 2.030.000,00 2.029.708,57 99.98 

Укупно за пројекат 0701-19 Реконструкција Сокоградске улице 3.530.000,00 3.529.708,57 99.99 

Пројекат 0701-21  

451 64/0 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 20.000.000,00 15.298.648,01 76.49 

Укупно за пројекат 0701-21 Реконструкција улице Стојана Чупића 20.000.000,00 15.298.648,01 76.49 

Пројекат 0701-22  

451 65/0 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 1.300.000,00 1.300.000,00 100.00 

451 65/1 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 2.060.000,00 2.041.669,34 99.11 

Укупно за пројекат 0701-22 Изградња пута Разбојиште - Горње Кошље 3.360.000,00 3.341.669,34 99.45 

Пројекат 0701-23  

451 66/0 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 31.500.000,00 31.075.760,57 98.65 

Укупно за пројекат 0701-23 Реконструкција локалних путева на територији општине 

Љубовија: 1. Црнча - Арсеновићи, 2. Горња Оровица - 

Школа, 3. Разбојиште - Кошље, 4. Узовница - Виногради, 5. 

Бабински мост - Берловине, 6. Горња Трешњица - Грчић, 

7. Постење - Рујевац, 8. Пиперића мост - Соколац, 9. 

Јаблан - Ограђуша - Црква - Ваљевац 

31.500.000,00 31.075.760,57 98.65 

Пројекат 0701-25  

451 66/1 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 19.652.000,00 19.651.928,98 99.99 

Укупно за пројекат 0701-25 Реконструкција локалних путева на територији општине 

Љубовија: 1. Леовић, 2. Кошље (деоница Разбојиште - 

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

Љубовиђа (деоница Јаблан - Ограђуша), 5. Лукића брдо 

19.652.000,00 19.651.928,98 99.99 

Пројекат 0701-24  

451 67/0 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 17.500.000,00 15.947.411,38 91.12 

Укупно за пројекат 0701-24 Реконструкција некатегорисаних путева на територији 

општине Љубовија: 1. Цапарић - Вршић, 2. Доња 

Љубовиђа - Марковићи, 3. Дубоко - Грличњак, 4. Доња 

Љубовиђа - Перићи, 5. Пошивена Ћуприја - Грчић - 

Раскршће 

175.500.000,00 15.947.411,38 91.12 

Пројекат 0701-26  

451 67/1 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 3.200.000,00 2.847.039,73 88.97 

Укупно за пројекат 0701-26 Реконструкција некатегорисаних путева на територији 

општине Љубовија: 1.Реконструкција пута у Црнчи ( 

Врачевски сокак, дубоки поток и Ђукића сокак); 2. 

Реконструкција пута Узовница -колонија 

3.200.000,00 2.847.039,73 88.97 

Укупно за функц. 

клас. 

451 Друмски саобраћај 181.718.100,00 173.060.821,62 95.24 

Функц.  510  

Програм 1102  

Активност 0003  

510 68/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 5.000.000,00 4.996.816,85 99.93 

510 68/1 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 5.000.000,00 5.000.000,00 100.00 

Укупно за 

активност 

0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене 10.000.000,00 9.996.816,85 99.97 

Укупно за функц. 

клас. 

510 Управљање отпадом 10.000.000,00 9.996.816,85 99.97 

Функц.  520  

Програм 0401  

Активност 0004  

520 69/0 451000 
СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ 

ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА 
0,00 0,00 

 

520 69/1 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 0,00 0,00  

Укупно за 

активност 

0004 Управљање отпадним водама 0,00 0,00  

Укупно за функц. 

клас. 

520 Управљање отпадним водама 0,00 0,00  

Функц. кл 540  
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Програм 1102  

Активност 0002  

540 70/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 1.350.000,00 1.336.900,80 99.03 

540 70/1 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 1.350.000,00 1.343.662,20 99.53 

Укупно за 

активност 

0002 Одржавање јавних зелених површина 2.700.000,00 2.680.563,00 99.28 

Активност 0004  

540 71/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 500.000,00 377.253,60 75.45 

Укупно за 

активност 

0004 Зоохигијена 500.000,00 377.253,60 75.45 

Укупно за функц. 

клас. 

540 Заштита биљног и животињског света и крајолика 3.200.000,00 3.057.816,60 95.56 

Функц.  560  

Програм 0401  

Активност 0001  

560 72/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 500.000,00 499.614,18 99.92 

560 73/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 1.500.000,00 642.925,80 42.86 

560 74/0 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 0,00 0,00  

560 75/0 426000 МАТЕРИЈАЛ 1.800.000,00 761.082,59 42.28 

560 76/0 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 4.200.000,00 1.000.440,00 23.82 

Укупно за 

активност 

0001 Управљање заштитом животне средине 8.000.000,00 2.904.062,57 36.30 

Пројекат 0401-02  

560 77/0 451000 
СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ 

ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА 
3.187.523,00 3.118.600,60 

97.83 

Укупно за пројекат 0401-02 Изградња колектора Главни колектор од ЦС Кашице до 

насеља Дубоко 

3.187.523,00 3.118.600,60 97.83 

Пројекат 0401-03  

560 77/1 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 2.450.000,00 2.418.904,26 98.73 

Укупно за пројекат 0401-03 Санација главног канализационог колектора за насеље 

Љубовија 

2.450.000,00 2.418.904,26 98.73 

Укупно за функц. 

клас. 

560 Заштита животне средине некласификована на другом 

месту 

13.637.523,00 8.441.567,43 61.90 

Функц. 

клaс 
610 

 

Програм 1101  

Активност 0005  

610 78/0 481000 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 50.000,00 0,00  

610 78/1 426000 МАТЕРИЈАЛ 2.628.750,00 1.835.455,20 69.82 

Укупно за 

активност 

0005 Остваривање јавног интереса у одржавању зграда 2.678.000,00 1.835.455,20 69.82 

Пројекат 1101-01  

610 78/2 481000 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 500.000,00 0,00  

Укупно за пројекат 1101-01 Добра управа - Подршка моделима укључивања грађана у 

одлучивање о трошењу средстава прикупљених кроз 

порезе на имовину 

500.000,00 0,00  

Укупно за функц. 

клас. 

610 Стамбени развој 3.178.750,00 1.835.455,20 57.74 

Функц. 

клас. 
620 

 

Програм 1101  

Активност 0003  

620 79/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 350.000,00 257.700,00 73.62 

620 80/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 1.450.000,00 754.456,05 52.03 

620 81/0 485000 
НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ 

ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА 
0,00 0,00 

 

620 82/0 541000 ЗЕМЉИШТЕ 16.513.376,01 8.311.574,40 50.33 

Укупно за 

активност 

0003 Управљање грађевинским земљиштем 18.313.376,01 0,00  

Пројекат 1101-02  

620 82/1 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 0,00 0,00  

Укупно за пројекат 1101-02 Реконструкција парка у Карађорђевој улици 0,00 0,00  

Укупно за функц. 

клас. 

620 Развој заједнице 18.313.376,01 9.323.730,45 50.91 

Функц. 

клас. 
630 

 

Програм 1102  

Активност 0008  

630 82/2 451000 
СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ 
ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

1.200.000,00 891.652,00 
74.30 

Укупно за 

активност 

0008 Управљање и снабдевање водом за пиће 1.200.000,00 891.652,00 74.30 

Укупно за функц. 

клас. 

630 Водоснабдевање 1.200.000,00 891.652,00 74.30 

Функц.  640  
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Програм 1102  

Активност 0001  

640 83/0 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 8.000.000,00 7.910.972,11 98.88 

640 84/0 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 500.000,00 499.350,00 99.87 

640 85/0 426000 МАТЕРИЈАЛ 1.000.000,00 993.828,00 99.38 

640 85/1 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 32.368.556,00 8.635.920,00 26.68 

640 85/2 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 400.000,00 390.480,00 97.62 

Укупно за 

активност 

0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем 42.268.556,00 18.430.550,11 43.60 

Укупно за функц.  640 Улична расвета 42.268.556,00 18.430.550,11 43.60 

Функц. 

клас. 
660 

 

Програм 1101  

Активност 0001  

660 86/0 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 1.720.000,00 1.286.580,00 74.80 

660 86/1 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 0,00 0,00  

Укупно за 

активност 

0001 Просторно и урбанистичко планирање 1.720.000,00 1.286.580,00 74.80 

Укупно за функц.  660 Послови становања и заједнице некласификовани на  1.720.000,00 1.286.580,00 74.80 

Функц. 

клас. 
740 

 

Програм 1801  

Активност 0001  

740 87/0 464000 
ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО 

СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ 
14.019.000,00 13.970.178,08 

99.65 

740 87/1 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 11.515.793,80 11.515.793,20 100.00 

740 87/2 426000 МАТЕРИЈАЛ 679.000,00 343.834,00 50.63 

Укупно за активн 0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите 26.213.793,80 25.829.805,28 98.54 

Активност 0002  

740 88/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 400.000,00 374.213,86 93.55 

Укупно за активн 0002 Мртвозорство 400.000,00 374.213,86 93.55 

Укупно за функц.  740 Услуге јавног здравства 26.613.793,80 26.204.019,14 98.46 

Функц. 

клас. 
810 

 

Програм 0501  

Пројекат 0501-04  

810 88/1 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 80.000,00 80.000,00 100.00 

810 88/2 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 1.498.280,16 1.498.280,16 100.00 

810 88/3 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 884.709,65 853.860,00 96.51 

Укупно за пројекат 0501-04 Реконструкција инфраструктуре спортских објеката 

УНОПС 

2.462.989,81 2.432.140,16 98.75 

Програм 1301  

Активност 0001  

810 89/0 481000 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 13.230.000,00 13.186.969,06 99.67 

Укупно за 

активност 

0001 Подршка локалним спортским организацијама, 

удружењима и савезима 

13.230.000,00 13.186.969,06 99.67 

Пројекат 1301-01  

810 90/0 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 15.500.000,00 0.00  

Укупно за пројекат 1301-01 Изградња отвореног базена у оквиру спортско 

рекреативног комплекса у Љубовији 

15.500.000,00 0.00  

Укупно за функц.  810 Услуге рекреације и спорта 31.192.989,81 15.619.109,22 50.07 

Функц. 

клас. 
820 

 

Програм 1201  

Пројекат 1201-01  

820 90/1 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 6.000.000,00 5.988.870,00 99.81 

Укупно за пројекат 1201-01 Култура Азбуковице 6.000.000,00 5.988.870,00 99.81 

Укупно за функц.  820 Услуге културе 6.000.000,00 5.988.870,00 99.81 

Функц. 

клас. 
830 

 

Програм 1201  

Активност 0004  

830 91/0 481000 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 2.000.000,00 2.000.000,00 100.00 

Укупно за 

активност 

0004 Остваривање и унапређивање јавног интереса у области 

јавног информисања 

2.000.000,00 2.000.000,00 100.00 

Укупно за функц.  830 Услуге емитовања и штампања 2.000.000,00 2.000.000,00 100.00 

Функц.  840  

Програм 1201  

Активност 0003  

840 92/0 481000 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 700.000,00 699.999,00 100.00 

Укупно за 

активност 

0003 Унапређење система очувања и представљања културно-

историјског наслеђа 

700.000,00 699.999,00 100.00 

Укупно за функц.  840 Верске и остале услуге заједнице 700.000,00 699.999,00 100.00 

Функц.  860  
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Програм 1201  

Активност 0003  

860 93/0 481000 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 3.500.000,00 3.371.112,04 96.31 

Укупно за 

активност 

0003 Унапређење система очувања и представљања културно-

историјског наслеђа 

3.500.000,00 3.371.112,04 96.31 

Укупно за функц.  860 Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на  3.500.000,00 3.371.112,04 96.31 

Функц.  911  

Програм 2001  

Пројекат 2001-01  

911 93/1 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 500.000,00 500.000,00 100.00 

911 93/2 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 12.589.405,50 12.343.706,56 98.04 

Укупно за пројекат 2001-01 Изградња игралишта у дворишту ПУ Полетарац Љубовија 13.089.405,50 12.843.706,56 98.12 

Укупно за функц.  911 Предшколско образовање 13.089.405,50 12.843.706,56 98.12 

Функц.  912  

Програм 0501  

Пројекат 0501-03  

912 94/0 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 9.492.481,54 9.316.524,36 98.14 

912 94/1 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 2.780.000,00 2.780.000,00 100.00 

Укупно за пројекат 0501-03 Унапређење енергетске ефикасности  на згради ОШПетар 

Враголић у Д.Оровици 

12.272.481,54 12.096.524,36 98.57 

Програм 2002  

Активност 0001  

912 95/0 463000 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 27.131.600,00 26.741.900,80 98.56 

912 95/1 463000 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 3.276.000,00 2.877.520,00 87.83 

Укупно за  0001 Функционисање основних школа 30.407.000,00 29.619.420,80 97.41 

Пројекат 2002-01  

912 96/0 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 3.375.754,80 2.929.754,80 86.78 

Укупно за пројекат 2002-01 Пројекат санације и адаптације сале за физичко, спољних 

терена и уклањање напуштеног објекта старе ОШ Петар 

Враголић у Љубовији 

3.375.754,80 2.929.754,80 86.78 

Укупно за функц.  912 Основно образовање 46.055.236,34 44.645.699,96 96.94 

Функц.  920  

Програм 0501  

Пројекат 0501-06  

920 97/0 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 32.308.673,00 30.412.337,96 94.13 

920 97/1 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 1.100.000,00 1.100.000,00 100.00 

Укупно за пројекат 0501-06 Унапређење енергетске ефикасности Средње школе Вук 

Караџић Љубовија 

33.408.673,00 31.512.337,96 94.32 

Програм 2003  

Активност 0001  

920 98/0 463000 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 8.460.000,00 8.265.358,30 97.69 

920 98/1 463000 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 1.362.000,00 1.184.128,00 86.94 

Укупно за актив 0001 Функционисање средњих школа 9.822.000,00 9.449.486,30 96.21 

Укупно за функц.  920 Средње образовање 9.822.000,00 9.449.486,30 96.21 

Глава 5.01  

Функц.  820  

Програм 1201  

Активност 0001  

820 99/0 411000 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 5.935.138,00 5.747.423,76 96.83 

820 100/0 412000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 1.017.877,00 956.946,06 94.01 

820 101/0 413000 НАКНАДЕ У НАТУРИ 87.000,00 75.186,20 86.42 

820 102/0 414000 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 268.359,00 268.359,00 100.00 

820 103/0 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 1.050.000,00 987.680,56 94.05 

820 104/0 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 12.000,00 4.000,00 33.33 

820 105/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 501.000,00 430.205,11 85.86 

820 106/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 136.001,99 136.001,99 100.00 

820 107/0 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 225.000,00 164.565,58 73.14 

820 108/0 426000 МАТЕРИЈАЛ 450.080,00 380.887,15 84.62 

820 109/0 482000 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ 126.000,00 111.610,12 88.57 

820 110/0 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 200.905,00 196.517,40 97.81 

820 110/1 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 500.000,00 497.450,00 99.49 

820 111/0 515000 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 390.000,00 389.659,63 99.91 

Укупно за активн 0001 Функционисање локалних установа културе 10.899.360,99 10.346.492.56 94.93 

Укупно за функц.  820 Услуге културе 10.899.360,99 10.346.492.56 94.93 

Укупно за главу 5.01 БИБЛИОТЕКА МИЛОВАН ГЛИШИЋ 10.899.360,99 10.346.492.56 94.93 

Глава 5.02  

Функц. кл 473  

Програм 1502  

Активност 0001  

473 112/0 411000 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 1.549.350,00 1.529.958,08 98.74 

473 113/0 412000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 257.137,00 256.232,84 99.64 

473 114/0 416000 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ  65.000,00 64.198,00 98.76 

473 115/0 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 120.000,00 68.902,55 57.41 

473 116/0 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 150.000,00 132.789,77 88.52 
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Шифра 

функц. 

класиф. 

Број 

позици

је 

Економ. 

класиф. 

Опис План 2020.година Извршење од 01.01.-

31.12.2020. године 

Проценат 

Извршења (%) 

473 116/1 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 0,00 0,00  

473 117/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 1.710.000,00 1.198.636,66 70.09 

473 118/0 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 50.000,00 20.000,00 40.00 

473 119/0 426000 МАТЕРИЈАЛ 785.932,00 671.326,05 85.41 

473 119/1 426000 МАТЕРИЈАЛ 0,00 0,00  

473 120/0 482000 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ 25.000,00 5.770,00 23.08 

473 120/1 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 0,00 0,00  

473 121/0 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 200.000,00 177.977,00 88.98 

Укупно за активн 0001 Управљање развојем туризма 4.912.419,00 4.125.790,95 83.99 

Активност 0002  

473 122/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 395.000,00 363.825,66 92.10 

473 123/0 426000 МАТЕРИЈАЛ 0,00 0,00  

Укупно за активн 0002 Промоција туристичке понуде 395.000,00 363.825,66 92.10 

Пројекат 1502-01  

473 124/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 275.240,00 275.240,00 100.00 

473 125/0 426000 МАТЕРИЈАЛ 0,00 0,00  

Укупно за пројекат 1502-01 Дани Дринске регате 275.240,00 275.240,00 100.00 

Укупно за функц.  473 Туризам 5.582.659,00 4.764.856,61 85.35 

Укупно за главу 5.02 ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА 5.582.659,00 4.764.856,61 85.35 

Глава 5.03  

Функц. кл 911  

Програм 2001  

Активност 0001  

911 126/0 411000 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 25.567.435,73 25.558.191,18 99.96 

911 127/0 412000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 4.467.129,47 4.303.964.60 96.34 

911 128/0 414000 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 1.068.284,00 365.329,00 34.19 

911 129/0 415000 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 480.000,00 473.285,80 98.60 

911 130/0 416000 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ  89.181,22 89.181,22 100.00 

911 131/0 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 1.069.856,00 1.069.632,62 100.00 

911 131/1 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 491.185,49 488.676,42 97.45 

911 132/0 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 340.000,00 315.885,90 92.90 

911 133/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 1.102.620,78 2.274.414,07 206.27 

911 133/1 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 80.000,00 79.200,00 99.00 

911 134/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 692.198,00 671.882,74 97.06 

911 134/1 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 200.000,00 186.666,17 93.33 

911 135/0 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 410.096,00 394.434,00 96.18 

911 135/1 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 575.884,00 546.123,96 94.83 

911 136/0 426000 МАТЕРИЈАЛ 2.774.705,00 2.655.914,80 95.72 

911 136/1 426000 МАТЕРИЈАЛ 725.118,10 652.230,36 89.94 

911 136/2 472000 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА 28.400,00 28.400,00 100.00 

911 136/3 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 534.493,31 532.252,00 99.58 

Укупно за  0001 Функционисање и остваривање предшколског васпитања  40.696.587,10 40.685.664,84 99.97 

Укупно за функц.  911 Предшколско образовање 40.696.587,10 40.685.664,84 99.97 

Укупно за главу 5.03 ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ПОЛЕТАРАЦ 40.696.587,10 40.685.664,84 99.97 

Глава 5.04  

Функц. кла 160  

Програм 0602  

Активност 0002  

160 137/0 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 100.000,00 44.464,51 44.46 

Укупно за активно 0002 Функционисање месних заједница 100.000,00 44.464,51 44.46 

Укупно за функц. к 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту 100.000,00 44.464,51 44.46 

Укупно за главу 5.04 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА 100.000,00 44.464,51 44.46   
01 Приходе из буџета 

 
 450.333.155,00 414.696.553,45 92.07   

06 Донације од међународних организација 
 
10.757.860,00 10.757.860,00 100.00   

07 Трансфере од других нивоа власти 
 
72.045.539,73 50.339.912,23 69.87   

10 Примања од домаћих задуживања 
 
79.500.000,00 72.752.921,60 91.51   

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 
 
86.754.330,90 69.730.623,60 80.38   

15 Неутрошена средства донација из ранијих година 
1.160.585,73 

 1.160.585,73 1.160.585,73 100.00   
16        Родитељски динар за ваннастане активности 

 
98.779,69  

Укупно за раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА 700.551.471,36 619.537.236,30 88.44          
01 Приходе из буџета 

 
    473.000.000,00 434.642.340,74 91.89   

06 Донације од међународних организација 
 
10.757.860,00 10.757.860,00 100.00   

07 Трансфере од других нивоа власти 
 
76.411.011,20 54.398.024,54 71.19   

10 Примања од домаћих задуживања 
 
 79.500.000,00 72.752.921,60 91.51   

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 
 
95.954.330,90 78.786.777,62 82.11   

15 Неутрошена средства донација из ранијих година 
 
    1.160.585,73 1.160.585,73 100.00   

16        Родитељски динар за ваннастане активности 
 

98.779,69  

Укупно за БК 0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА 736.783.787,83 652.597.289,92 88.57 
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Члан 15. 

Обрасци Биланс стања, Биланс прихода и расхода, Извештај о капиталним издацима и примањима, 

Извештај о новчаним токовима и Извештај о извршењу буџета за период од 01.01.2020. до 31.12.2020. 

године на основу којих је сачињена ова Одлука, оверени су и архивирани у Општинској управи, и чине 

саставни део ове Одлуке, укључујући и годишњи извештај о учинку програма.  
 

                                                                                                 Члан 16. 

Одлуку о завршном рачуну буџета општине Љубовија за 2020. годину доставити Управи за трезор 

најкасније до 30.06.2021. године. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од објављивања у Службеном листу општине Љубовија. 
 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА 

 

 
    Број: 06-137/2021-03    од  24.06.2021. године 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                        ПРЕДСЕДНИК  

  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

          Горан Јосиповић с.р. 
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ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА И ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА 

 

  Одлука о завршном рачуну буџета општине Љубовија за 2020. годину урађена је у складу са Законом о 

буџетском систему, Уредбом о буџетском рачуноводству, Правилником о начину припреме, састављања и подношења 

финансијских извештаја, корисника буџетских средстава,корисника средстава организација за обавезно социјално 

осигурање и буџетских фондова, као и другим прописима који регилишу ову област. Динамика израде и доношења 

завршног рачуна утврђена је чланом 78. Закона у оквиру одељка «Календар за подношење годишњих финансијских 

извештаја». Локални органи власти врше припрему и израду завршног рачуна према следећим роковима:  

 -  28. фебруар -  индиректни корисници подносе надлежним директним корисницима 

 -  31. март – директни корисници врше припрему годишњег извештаја и достављају га надлежном локалном 

органу за финансије 

 - 30. април – локални орган управе надлежан за финансије припрема нацрт одлуке о завршном рачуну и 

доставља га надлежном извршном органу 

 -  01. јун -  надлежни извршни орган доставља Скупштини предлог одлуке о завршном рачуну 

 -  30. јун – локални орган управе надлежан за финансије подноси Управи за трезор Одлуку о завршном 

рачуну, усвојену од стране Скупштине. 

 Садржај завршног рачуна утврђен је чланом 79. Закона о буџетском систему. 
Укупно остварени приходи и примања буџета, из свих извора финансирања, у периоду од 01.01.-

31.12.2020. године износе 583.953.870,01 динара, односно остварење у односу на укупно планиране приходе 

и примања износи 91.29%. 

Укупно остварени буџетски приходи (извор 01) у периоду од 01.01.-31.12.2020. године износе 

433.025.650,15 динара, односно остварење буџетских прихода у односу на планиране (473.000.000,00 

динара) износи 91,55%. 

Укупно остварени приходи и примања, из осталих извора финансирања (осим извора 13- 

нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година и 15 - пренета неутрошена средства за посебне 

намене), у периоду од 01.01.-31.12.2020. године износе 150.928.219,86 динара, што  у односу на планиране 

приходе и примања из осталих извора (166.668.871,20 динара) износи 90,56%. 

Остварење појединачних буџетских прихода за период од 01.01.2020.-31.12.2020. године је следеће: 

-711 - Порез на доходак, добит и капиталне добитке – остварен је у укупном износу од 147.065.354,95 

динара, односно  96.59 % у односу на планиран приход.  Од наведених прихода свакако најзначанији су: 

порез на зараде (711111) остварен у апсолутном износу од 121.364.132,57 динара, односно 100,30% у односу 

на планиран приход, порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном 

приходу по решењу Пореске управе (711122) остварен у износу од 9.370.516,08 динара, односно 87.57% у 

односу на планиран приход, порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно 

оствареном приходу самоопорезивањем (711123) остварен у износу од 7.700.525,08 динара односно 77.01% 

у односу на планирани приход, као и порез на остале приходе (711191) остварен у износу од 8.170.415,62 

динара, односно 81.70% у односу на планиран приход. 

-713 - Порез на имовину - остварен је у укупном износу од  31.448.802,82 динара, односно 96.16 % у 

односу на планиран приход. Највећи удео се односи на порез на имовину обвезника који не воде пословне 

књиге (713121) који је остварен у износу од 14.852.746,12 динара (90.02% у односу на планиран приход) и 

порез на имовину обвезника који воде пословне књиге (713122) који је остварен у износу од 10.478.205,01 

динара (87.32% у односу на планиран приход). 

-714 - Порез на добра и услуге – остварен је у укупном износу од 9.833.847,08 динара односно 64,27 %  у 

односу на планиран приход. Највећи удео у наведеним приходима има комунална такса за држање 

моторних, друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина (714513) који је 

остварен у износу од 5.019.082,00 динара (83,65% у односу на планиран приход), као и посебна накнада за 

заштиту и унапређење животне средине (714562) остварена у износу од 4.029.759,86 динара (50.37% у 

односу на планиран приход). 

-716 - Други порези – комунална такса за истицање фирми - укупно остварен приход у износу од 

6.086.483,69  динара, односно 81,15% у односу на планиран приход.   

http://www.zup.co.rs/
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-732- Донације и помоћи од међународних организација – укупно остварен приход у износу од 

10.757.860,00 динара планиран је приход од донација од међународних организација (конто 732251, извор 

финансирања 06) по основу Уговора број 400-297/19-01 од 20.12.2019. године, закљученог између Општине 

Љубовија и Представништва HELVETAS Swiss Intercooperation SRB („Уговарачко тело“ – донатор), у 

складу са Меморандумом о разумевању потписаном између Програма MED II и Општине Љубовија, у 

оквиру Програма „Општински економски развој у Источној Србији 2017-2021“ (Фаза 2) - MED II“. 

Општини Љубовија у оквиру наведеног програма додељен је грант у износу од 100.000,00 швајцарских 

франака, тј. 10.757.860,00 динара по средњем курсу НБС на дан потписивања Уговора. У складу са чланом 

4. и Прилогом 2 Уговора, новчана средства донатора  искоришћена су  за набавку рендген апарата за Дом 

здравља „Љубовија“ Љубовија. 

-733 - Трансфери од других нивоа власти - укупно остварен приход износи 272.377.238,26  динара 

односно 95.10 % у односу на планиране. Од наведеног износа ненаменски трансфери од Републике у корист 

нивоа општина су 204.959.800,00 динара и у питању је редован годишњи трансфер општини. Што се тиче 

наменских трансфера, исти су остварени су у износу од  67.417.438,26 динара. Средства се односе на 

следеће:  

- финансирање социјалне заштите на територији општине Љубовија по уговору са Министарством за 

рад, запошљавање, борачка и социјална питања, у износу од 2.115.135,01 динара; 

- финансирање припремног предшколског програма на бази уговора закљученог са Министарством 

просвете у износу од 3.881.489,84 динара; 

- 1.458.112,31 динара за споровођење избора за народне посланике добијена од Републичке изборне 

комисије; 

- 497.450,00 динара за набавку рачунарске опреме по основу Уговора о суфинансирању пројекта 

„Набавка опреме за унапређење библиотечко информационе делатности након увођења библиотечко-

информационе платформе БИСИС5“, број 451-04-1737/2020-02 од 02.06.2020. године, закључен између 

Министарства културе и информисања и Библиотеке „Милован Глишић“ Љубовија; 

- 1.000.000,00 динара за реализацију пројекта „Дринска регата Љубовија“ по основу уговора 

закљученог са Министарством трговине, туризма и телекомуникација. Услед пандемије COVID 19 наведена 

манифестација није одржана и средства у износу од 1.000.000,00 динара враћена су Министарству трговине, 

туризма и телекомуникација 16.10.2020. године. 

- 445.309,50 динара за споровођење јавног рада под називом „Социјализација особа са 

инвалидитетом“ на основу Уговора број 400-132/2020-04 од 02.07.2020. године, закљученог између 

Националне службе за запошљавање – Филијала Лозница и Општинске управе општине Љубовија; 

- 540.420,50 динара за споровођење јавног рада под називом „Одржавање јавних површина у МЗ на 

територији општине Љубовија“ на основу Уговора број 400-132/2020-04 од 09.10.2020. године, закљученог 

између Националне службе за запошљавање – Филијала Лозница и Општинске управе општине Љубовија; 

- средства за спровођење Пројекта енергетске ефикасности зграде ОШ у Доњој Оровици на основу 

уговора закљученог са Министарством рударства и енергетике у износу од 4.947.481,54 динара; 

- уплата друге транше средстава од стране Канцеларије Уједињених нација за пројектне услуге 

(УНОПС) у циљу окончања пројекта „Реконструкција инфраструктуре спортских објеката УНОПС“ у 

износу од 1.651.546,35 динара; 

- средстава у износу од 9.589.405,50 динара за реализацију пројекта „Изградња игралишта у 

дворишту ПУ „Полетарац“ Љубовија“ по основу Уговора о суфинансирању мера популационе политике 

јединица локалне самоуправе у Републици Србији у 2020. години, закљученог са Кабинетом министра без 

портфеља задуженог за демографију и популациону политику; 

 - уплата средства у износу од 2.575.754,80 динара од стране Канцеларије за управљање јавним 

улагањима за измирење обавезе по основу ПДВ-а за извођење радова на уклањању напуштеног објекта 

старе основне школе у Љубовији; 
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- учешће Министарства државне управе и локалне самоуправе у износу од 2.600.000,00 динара за 

финансирање пројекта „Набавка опреме за увођење електронског система за вођење седница и гласање „Е-

парламент“; 

- 16.923.648,00 динара за реализацију Пројекта под називом „Подизање иновационих капацитета 

општине Љубовија кроз увођење SMART led система расвете, управљањем отпадом и паркинг местима“, на 

основу Уговора број 400-232/20-01 од 27.07.2020. године, закљученог између Општине Љубовија и 

Кабинета Министра без портфеља задуженог за иновације и технолошки развој; 

- средства за спровођење пројекта Унапређење енергетске ефикасности зграде Средње школе „Вук 

Караџић“ Љубовија на основу уговора закљученог са Министарством рударства и енергетике у износу од 

19.981.236,32 динара. 

- средства за спровођење пројекта Набавка опреме у оквиру пројекта санације сценске расвете Дома 

културе „ Милован Глишић“ Љубовија на основу уговора закљученог са Министарством културе и 

информисања у износу од 2.998.188,00 динара. 

- Средства у износу од 4.968.661,74 динара враћена су у буџет Републике Србије по основу 

неутрошених средстава из 2015., 2017 и 2018. године за социјалну заштиту на територији општине 

Љубовија по уговору са Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања. 

- Средства у износу од 1.000.000 динара су наменски приходи Библиотеке „Милован Глишић“ 

Љубовија за реализацију пројекта опремања и модернизације установе и 1.221.922,31 динара наменски 

приход ПУ „Полетарац“ Љубовија за релизацију пројекта јавних радова. 

-741 - Приходи од имовине – укупно остварен приход 23.005.710,98 динара односно 78.65% у односу на 

планиран приход. Укупно остварени приход се односи на накнаду за коришћење минералних сировина и 

геотермалних ресурса 21.106.684,16 динара (91.77% у односу на планиран приход), накнада за коришћење 

дрвета 786.339,76 динара (92,51% у односу на планиран приход); приход од камата на средства 

консолидованог рачуна 929.816,14 динара (19.37% у односу на планиран приход), средства остварена од 

давања у закуп пољопривредног земљишта 31.774,40 динара (10.59% у односу на планиран приход) и 

комуналне таксе за коришћење простора на јавним површинама 151.096,52 динара. Остварена комунална 

такса се односи на измирење заосталих обавеза из претходних година од стране обвезника таксе, насталих 

пре него што је наведени приход добио карактер накнаде.  

-742 - Приходи од продаје добара и услуга – укупно остварен приход у износу од 6.527.559,03 динара 

односно 41.05 % у односу на планиран приход. Приходи се односе на приход од давања у закуп, односно 

коришћење непокретности у државној или општинској својини 448.215,29 динара; приходи остварени по 

основу пружања услуга боравка деце у ПУ 2.741.003,66 динара; општинске административне таксе 

580.220,00 динара; накнада за уређивање грађевинског земљишта 604.526,40 динара; такса од озакоњења 

објеката у корист нивоа општина 385.000 динара и приход који својом делатношћу остваре органи и 

организације општина 1.768.593,68 динара. 

 -743 – Новчане казне и одузета имовинска корист - Приходи од новчаних казни за прекршаје, 

предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима остварени су у укупном износу од 

3.986.615,60 динара односно 110.74% у односу на планирани приход.  

- 745 – Мешовити и неодређени приходи - укупно остварен приход у износу од  111.476,00 динара 

односно 4.13 % у односу на планиран приход. Остварење се односи на део добити јавног предузећа и других 

облика организовања, у корист нивоа општина (745153) у износу од 111.476,00 динара. 

-911 – Примања од домаћих задуживања – примања од задуживања од пословних банака у земљи у корист 

нивоа општина (911451) остварени у укупном износу од 72.752.921,60 динара односно 91.29% у односу на 

план. На основу Уговора о инвестиционом кредиту-кредитна партија бр. 00-410-0208233.9, закљученог 

између Комерцијалне банке а.д. Београд и Општине Љубовија, број уговора 404-14/2020-01 од 02.06.2020. 

године, Општина Љубовија повукла је пет транши кредита у укупном износу од 72.752.921,60 динара. 

Средства су у складу са Уговором и Одлуком о дугорочном задуживању општине Љубовија за финансирање 

капиталних инвестиционих расхода број 06-52/2020-03 од 26.02.2020. године, коришћена за финансирање 

четири капитална пројекта: 
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1) Реконструкција локалних путева на територији општине Љубовија: 1. Црнча - Арсеновићи, 2. Горња 

Оровица - Школа, 3. Разбојиште - Кошље, 4. Узовница - Виногради, 5. Бабински мост - Берловине, 6. 

Горња Трешњица - Грчић, 7. Постење - Рујевац, 8. Пиперића мост - Соколац, 9. Јаблан - Ограђуша - 

Црква – Ваљевац; 
2) Реконструкција некатегорисаних путева на територији општине Љубовија: 1. Цапарић - Вршић, 2. 

Доња Љубовиђа - Марковићи, 3. Дубоко - Грличњак, 4. Доња Љубовиђа - Перићи, 5. Пошивена 

Ћуприја - Грчић – Раскршће; 
3) Унапређење енергетске ефикасности објекта Средње школе „Вук Караџић“ Љубовија. 
4) Реконструкција улице Стојана Чупића   

 

Расходи и издаци буџета општине Љубовија у периоду од 01.01.2020. до 31.12.2020. године 

 

Укупно извршени расходи и издаци буџета општине Љубовија у периоду од 01.01.-31.12.2020. 

године из свих извора финансирања износе 652.597.289,92 динара, односно 88.57% у односу на план 

динара. Распоред извршених расхода и издатака по буџетским корисницима, у наведеном периоду, је 

следеће: 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Укупно извршени расходи у оквиру програмске активности Фукционисање износе 12.710.348,95 динара. 

Средства су коришћена за следеће намене: 

411 и 412- Плате и доприноси - укупно извршени расходи износе 2.355.960,95 динара и односе се на плату 

Секретара скупштине и делом председника Скупштине општине Љубовија.  

416 - Награде запосленима и остали расходи извршени су у износу од 2.448.557,47 динара и односе на 

исплату накнада члановима комисија који су из реда запослених у локалној самоуправи, првенствено 

члановима Изборне комисије након одржаних локалних избора у јуну 2020. године, као и за потребе 

исплате накнаде члановима бирачких одбора и радног тела након спровођења избора за народне посланике. 

421 – Стални трошкови – извршени су расходи у износу од 132.727,23 динара за следеће потребе: 

- поштанске услуге 72.727,23 динара (за потребе достављања обавештења о одржавању избора); 

- закуп простора за рад бирачких одбора и споровођење гласања на бирачким местима 60.000,00 динара. 

423 - Услуге по уговору извршене су у укупном износу од 3.904.897,81 динара и то за: 

- накнаде за рад одборника и чланова Комисија које образује Скупштина општине (комисија за 

администартивно мандатна питања, комисије за избор и именовање, изборна комисија, комисије за планове) 

исплаћено је 2.436.968,16 динара; 

- трошкови репрезентације извршени су у износу од 282.808,00 динара. 

- накнаде за рад председника скупштине и заменика председника скупштине извршене су у износу од 

1.053.559,65 динара; 

- израда елабората за увођење електронског система за вођење седница скупштине и гласање „Е-парламент“ 

у износу од 85.000,00 динара; 

- услуге штампања гласачких листића за локалне изборе 46.562,00 динара; 

426- Материјал – укупно извршено 189.296,60 динара и то: 38.500,00 динараза годишњу претплату 

Службеног гласника; 34.589,02 динара за  набавку заштићеног папира за локалне изборе. 

За спровођење избора за народне посланике потрошено је 79.190,00 динара за набавку канцеларијског 

материјала, а 37.017,58 динара на трошкове горива. 

481- Дотације осталим организацијама извршене су у износу од 381.044,62 динара за финансирање 

редовног рада политичких партија и трошкове изборне кампање политичким странкама које су 

благовремено поднеле захтев за коришћење средстава. 

512- Машине и опрема извршени су расходи у укупном износу од 3.297.600,00 динара за набавку опреме за 

Е- парламент. Средства у износу од 2.600.000 динара је  учешће Министарства државне управе и локалне 

самоуправе за финансирање пројекта „Набавка опреме за увођење електронског система за вођење седница 

и гласање „Е-парламент“, а учешће општине износи 697.600 динара;  
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ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

У оквиру програмске активности Фукционисање извршних органа, функција 111 – Извршни и 

законодавни органи укупно су извршени расходи у износу од 4.998.125,30 динара и то: 

411 и 412 - Плате и доприноси: укупно извршени расходи износе 4.272.230,19 динара и односи се на плату 

Председника општине и заменика председника општине. 

422- Трошкови путовања – утрошена средства у износу од 1.200,00 динара за дневнице за службена 

путовања. 

423 - Услуге по уговору: извршене су у укупном износу од 724.695,11 динара и то за: 

- Услуге информисања јавности у износу од 11.000 динара за потребе објављивања честитки руководства 

општине и 30.000,00 динара за новчану подршку у фази превођења и издавања књиге „Пад ноћног 

сокола“ на енглеском језику чији је аутор Славиша Голубовић, издавач Министарство одбране 

Републике Србије, а која описује појединости током агресије НАТО на СРЈ 1999. године; 

- Стручне услуге извршене у износу од 23.465,41 динара за накнаде за рад чланова комисије које образује 

председник општине; 

- Трошкови репрезентације извршени су у укупном износу од 632.629,70 динара, а распоређују се на 

следећи начин: 

1) угоститељске услуге (смештај и исхрана) за госте Председника општине 516.150,00 динара; 

2) 116.479,70 динара за куповину поклона и сувенира за госте и пословне сараднике општине Љубовија 

и запослене за одлазак у пензију;  

- Остале опште услуге  извршене су услуге у износу од 27.600,00 динара за потребе услуга аутобуског 

превоза. 

У оквиру програмске активности Фукционисање извршних органа, функција 360 – Јавни ред и безбедност 

некласификован на другом месту (активности Сектора, односно Штаба за ванредне ситуације) 

укупно су извршени трошкови у износу од 13.062.943,01 динара за потребе спречавања настанка 

елементарних непогода и организације и спровођења мера цивилне заштите у складу са Законом о смањењу 

ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“ број 87/2018)  на 

следећи начин: 

424 – Специјализоване услуге:  извршене у износу од 6.280.718,13 динара за потребе спречавања настанка 

елементарних непогода и то: за чишћење одрона, клизишта, потока, пропуста, водоустава и др., које врши 

ЈП „Љубовија“ Љубовија по одлуци о искључивом праву и 376.994,69 динара за потребе уклањања 

неупотребљиве опреме централног грејања за стамбене зграде у ул. Азбуковачка бб и Карађорђева бр. 10, 

због привођења намени јавне површине, кат.парцела број 542, КО Љубовија; 

484 – Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других 

природних узрока - утрошена су средства у укупном износу од 6.405.230,19 динара за потребе накнаде 

штете, односно ангажовања механизације за потребе санирања последица штете проузроковане поплавама у 

месецу јуну 2020. године, а у складу са Одлуком о проглашењу ванредне ситуације број 06-146/2020-01 од 

22.06.2020. године. Обилне падавине и нагли пораст водостаја на водотоковима I и II реда (река Љубовиђа, 

Трешњица, Цапарићка река, Узовничка река, Крупинска река и др.) изазвали су поплаве на деловима 

територије општине којој припадају: 

-у целини месне заједнице: Љубовија (градско насеље), Поднемић, Врхпоље, Дрлаче, Горња 

Трешњица, Доња Љубовиђа, Горња Љубовиђа, Узовница, Грачаница, Црнча, Цапарић и  

- делови месних заједница: Берловине, Доња Оровица, Грчић, Оровичка планина, Горња Оровица, 

Савковић, Постење, Селанац, Рујевац, Подгај и Соколац. 

                               

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ  

У оквиру програмске активности Фукционисање извршних органа, функција 111 – Извршни и 

законодавни органи исплаћене су накнаде за рад чланова Oпштинског већа у износу од 297.324,37 динара, 

као и 539.749,66 динара за исплату зараде за члана Општинског већа општине Љубовија који је на сталном 

раду у Општини Љубовија, а у складу са Решењем Скупштине општине о избору чланова Општинског већа 

општине Љубовија број 06-207/2020-03 од 17.08.2020. године. 
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ПРАВОБРАНИЛАШТВО ОПШТИНЕ 

Укупно извршени расходи у оквиру програмске активности 0602-0004 Општинско правобранилаштво у  

2020. године износе 1.451.526,33 динара. 

Средства су коришћена за следеће намене: 

411 и 412 - Плате и доприноси: укупно извршени расходи износе 1.313.738,33 динара и односи се на плату 

Правобраниоца општине Љубовија и запослених у правобранилаштву. 

416 - Награде запосленима и остали посебни расходи - утрошена су средства у износу од 64.198,00 

динара за исплату јубиларне награде општинском правобраниоцу. 

426 – Материјал: средства утрошена у износу од 73.590,00 динара за набавку стручне литературе за 

потребе Правобранилаштва. 

 

ОПШТИНСКА УПРАВА 

У оквиру Општинске управе извршени су расходи и издаци у износу од 508.606.869,73 динара и исти су 

распоређени на следеће програме: 

 

ПРОГРАМ 1 - Становање, урбанизам и просторно планирање 

У оквиру Програма 1 извршени су расходи у укупном износу од 12.445.765,65 динара који се односе на три 

програмске активности: 

Програмска активност 1101-0003 Управљање грађевинским земљиштем – искоришћена су средства у 

износу од 9.323.730,45 динара  за следеће намене: 

423500 - Стручне услуге - у износу од 62.700,00 динара за потребе техничке контроле и усаглашавања 

пројеката са законском регулативом; 

423900- Остале опште услуге – у износу од 195.000,00 динара за потребе израде ОПГ образаца и 

енергетских пасоша; 

424600- Геодетске услуге - у износу од 735.456,05 динара за геодетске услуге; 

424900- Специјализоване услуге - средства у износу од 19.000,00 динара израду пројектних задатака за 

планове детаљне регулације и урбанистичке пројекте; 

541100- Набавка грађевинског земљишта – у износу од 8.311.574,40 динара откуп земљишта за ауто камп. 

Програмска активност 1101-0001  Просторно и урбанистичко планирање: 

511400 - Пројектно планирање - средства у износу од 1.286.580,00 динара  искоришћена су за исплату 

услова за израду урбанистичких пројеката и измирење преузетих обавеза из 2019. године по основу израде 

пројеката парцелације и препарцелације и израду ПДР-а. 

Програмска активност 1101-0001  Просторно и урбанистичко планирање: 

426900- Материјал за посебне намене – средства у износу од 1.835.455,20 искоришћена су за набавку табли 

за означавање улица,тргова и кућних бројева  и набавку стубова за таблице. Средства је обезбедило 

Министарство државне управе и локалне самоуправе по Уговору  и Анексу уговора број 401-00532/8/2019-

24-2 од 17.08.2020. године. 
 

ПРОГРАМ 2 -  Комунална делатност   

У оквиру Програма 2 извршени су расходи у укупном износу од 32.376.835,56 динара који се односе на пет 

програмских активности: 

Програмска активност 1102-0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем –искоришћена су средства у 

износу од 18.430.550,11 динара за следеће намене: 

421200 - Енергетске услуге за уличну расвету 7.910.972,11 динара; 

425100 - Текуће поправке и одржавање објеката уличне расвете – у износу од 499.350,00 динара; 

426900 - Материјал за посебне намене средства - у износу од 993.828,00 динара за набавку материјала за 

одржавање уличне расвете. 

512900- Монтирана опрема – у износу од 390.480,00 динара за набавку стубова за јавну расвету. 

Програмска активност 1102-0002 Одржавање јавних зелених површина:   

424900 - Специјализоване услуге – извршени расходи у износу од 2.680.563,00 динара за кошење зелених 

површина. Наведене услуге по одлуци о искључивом праву врши ЈП „Љубовија“ Љубовија. 

Програмска активност 1102-0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене: 

424900 - Специјализоване услуге - извршени расходи у износу од 9.996.816,85 динара за чишћење улица и 

других јавних површина. Наведене услуге по одлуци о искључивом праву врши ЈКП „Стандард“ Љубовија. 
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Програмска активност 1102-0004 Зоохигијена: 

424900 - Специјализоване услуге - извршени расходи у износу од 377.253,60 динара за суфинансирање 

трошкова азила за псе у Крупњу, а на основу закљученог споразума. 

Програмска активност 1102-0008  Управљање и снабдевање водм за пиће: 

451200- Капиталне субвенције – извршени су расходи у износу од 891.652,00 динара за санацију цевовода 

Љубовија – Горња Љубовиђа.  

 

ПРОГРАМ 3 - Локални економски развој 

У оквиру овог Програма 3 извршени су расходи у износу од 3.693.524,36 динара, од чега је 1.982.045,70 

динара утрошено за потребе учешћа општине у спровођењу мера активне политике запошљавања преко 

Националне службе за запошљавање, 1.200.000,00 динара за чланарину Регионалној развојној агенцији и 

511.478,66 динара за потребе учешћа општине Љубовија као партнера на пројекту „Увођење ГИС-а у 4 

локалне самоуправе подрегије Подриње“ који се финасира из Програма „ЕУПРО – подршка Европске уније 

развоју општина“, а по основу Уговора о партнерству број 400-278/2020-01 од 04.09.2020. године 

закљученог између Града Лознице, Општине Крупањ, Општине Љубовија и Општине Мали Зворник. 

 

ПРОГРАМ 5 - Пољопривреда и рурални развој 

Укупно утрошена средства у оквиру Програма 5 износе 1.999.560,000 динара и коришћена су за израду 

Главног пројекта калцизације земљишта на подручју општине Љубовија у износу од 999.960,00 динара и 

едукативних услуга на тему „ Побољшање флористичког састава ливада и пашњака у циљу производње 

квалитетне кабасте хране за овчарску и козарску производњу на подручју општине Љубовије“ у износу од 

999.600,00 динара, након спроведеног поступка јавне набавке и закљученог уговора и 8.199.640,60 за 

субвенције пољопривредним газдинствима након споведеног конкурса и решења о додели подстицаја. 

ПРОГРАМ  6 - Заштита животне средине 

У оквиру Програма 6 утрошена су средства у износу од 8.441.567,43 динара који се односе на једну 

програмску активност и два пројекта: 

Програмска активност 0401-0001 Управљање заштитом животне средине – искоришћена су средства у 

износу од 2.904.062,57 динара по Програму коришћења средстава за заштиту животне средине за следеће 

намене: 

423900- услуге по уговору – у износу од 499.614,18 за трошкове одржавања хранилишта белоглавог супа у 

кањону реке Трешњице; 

424600- Услуге очувања животне средине – у износу од 642.925,80 динара за трошкове одлагања отпада у 

ЈКП „Наш дом“ Лозница; 

426400- Материјал за саобраћај – у износу од 761.082,59 динара за трошкове одвожења отпада до Лознице; 

512400- Опрема за заштиту животне средине – у износу од 1.000.440,00 динара за набавку пластичних 

контејнера. 

Пројекат 0401-02 – Изградња колектора Главни колектор од ЦС Кашице до насеља Дубоко утрошена 

средства за капиталне субвенције у износу од 3.118.600,60 динара; 

Пројекат 0401-02 – Санација главног канализационог колектора за насеље Љубовија утрошена средства  у 

износу од 2.418.904,26 динара. 

 

ПРОГРАМ 7 -  Организација саобраћаја и безбедност 

Укупно извршени расходи и издаци у оквиру Програма 7 износе 175.408.285,62 динара. Средства су 

коришћена у оквиру две програмске активности и седам пројеката за следеће намене: 

У оквиру Програмске активности 0701-0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре, 

средства у износу од 78.268.655,04 динара искоришћена су на следећи начин: 

- 424 – Специјализоване услуге – 45.193.739,44 динара искоришћено је за следеће намене: трошкови 

зимске службе 4.648.127,39 динара; одржавање локалних путева, некатегорисаних путева, одржавање 

улица, хоризонталне и вертикалне сигнализације 37.489.868,05 динара; крпљење ударних рупа 

2.467.744,00 динара; набавка дробљеног агрегата 588.000,00 динара. 

- 451 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама – извршени су издаци за 

капиталне субвенције ЈП „Љубовија“ Љубовија у износу од 26.904.088,00 динара за набавку неопходне 

механизације (два утоваривача).  
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- 511 – Зграде и грађевински објекти – извршени су издаци у износу од 7.609.771,60 динара за набавку 

пројектно-техничке документације за путеве и улице и то: 

• Измирене преузете обавезе из 2019. године по закљученим уговорима након спроведених поступака 

јавних набавки за следеће пројекте: Пројекат паркинга у Азбуковачкој улици 246.000,00 динара; 

Пројекат пута Јаблан – Ограђуша – Црква – Ваљевац 43.750,00 динара; Пројекат реконструкције 

старог пута за Бајину Башту (Ђуриновац-Дукића поток) 102.300,00 динара; Пројекат изградње 

тротоара у ул. Милана Тешића у Љубовији, дужина 1.400,00 м, у износу од 308.760,00 динара; 

• Пренос јавне својине моста Бејли у износу од 1.286.563,60 динара; 

• Пројекат реконструкције некатегорисаног пута од државног пута I Б реда бр. 28 до укрштања са 

путем за Манастир „Беле Воде“, Л = 1,5 км, у износу 101.000,00 динара; 

• Пројекат реконструкције локалног пута бр. 8 Јевремовића поток – Поднемић, Л = 2,5 км, у износу од 

159.000,00 динара; 

• Пројекат реконструкције пута Доња Оровица-Ћурим-Трафо-Оровичка планина, Л = 5 км, у износу 

од 301.000,00 динара; 

• Новелирање идејног пројекта из Главног пројекта за реконструкцију пута Пошивена Ћуприја – 

Раскршће, Л= 1.973,96 м, у износу од 60.000,00 динара; 

• Новелирање идејног пројекта из Главног пројекта за реконструкцију пута Горња Љубовиђа – Соко 

Град, деоница: Јаблан - Ограђуша, Л= 500 м, у износу од 60.000,00 динара; 

• Пројекат реконструкције путева-сокака у месту Црнча: Црнча-Камењача, Црнча-Дубоки поток, 

Црнча-Ђукића сокак, Црнча-пут ка Дрини, у износу од 106.000,00 динара; 

• Пројекат реконструкције пута у Рујевцу, на потесу Школа – Подрид, Л = 1 км, у износу од 69.000,00 

динара; 

• Пројекат реконструкције пута једносмерна улица (Тријићи) – Гробље, Л = 0,5 км, у износу од 

42.000,00 динара; 

• Пројекат пута за Сариће, у износу од 102.500,00 динара. 

• Пројекат пута Узовница –Колонија у износу од 36.000,00 динара и Пројекат пута Петаковићи –

Максићи 68.000,00 динара; 

• Пројекат пута Дрлаче – Стара судница у износу од 212.400,00 динара; 

• Пројекат реконструкције некатегорисаних путева у износу од 1.033.200,00 динара; 

• Пројекат санације пешачког моста у Карађорђевој у износу од 54.600,00 динара и радови на санацији 

у износу 556.774,00 динара; 

• Крпљење ударних рупа у износу 1.530.740,00 динара; 

• Израда елабората система техничке заштите у износу од 327.000,00 динара и успоривачи брзине у 

износу од 803.184,00 динара. 

- 512- Опрема –Извршени су издаци у укупном износу од 908.520,00 динара за потребе набавке дечијих 

ауто седишта у износу од 508.500,00 динара; набавку рачунарске опреме  у износу од 300.690,00 динара  

и набавка бицикла по програму за безбедност саобраћаја 99.330,00 динара. 

У Програмској активности 0701-0004  Јавни градски и приградски превоз путника извршени су расходи у 

износу од 3.100.000,00 динара за субвенционисање локалног јавног превоза. 

 

Издаци у износу од 91.692.166,58 динара односе се на седам капиталних пројеката: 

- Реконструкцијa Сокоградске улице – 3.529.708,57 динара за преузете обавезе из 2019. године, 

односно окончану ситуацију и услуге стручног надзора; 

- Реконструкција улице Стојана Чупића  у износу од 15.298.648,01 динара из кредитних средстава; 

- Изградња пута Разбојиште – Горње Кошље у износу од 3.341.669,34 динара за преузете обавезе из 

2019. године, односно окончану ситуацију и услуге стручног надзора; 

- Реконструкција локалних путева на територији општине Љубовија у укупном износу од 

31.075.760,57 динара за радове и услуге стручног надзора и то за следеће путне правце: 1. Црнча - 
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Арсеновићи, 2. Горња Оровица - Школа, 3. Разбојиште - Кошље, 4. Узовница - Виногради, 5. Бабински 

мост - Берловине, 6. Горња Трешњица - Грчић, 7. Постење - Рујевац, 8. Пиперића мост - Соколац, 9. 

Јаблан - Ограђуша - Црква – Ваљевац. Наведени пројекат финансиран је из кредитних средстава у 

складу са Одлуком о дугорочном задуживању општине Љубовија за финансирање капиталних 

инвестиционих расхода број 06-52/2020-03 од 26.02.2020. године и Уговором о инвестиционом кредиту-

кредитна партија бр. 00-410-0208233.9, закљученом између Комерцијалне банке а.д. Београд и Општине 

Љубовија, број уговора 404-14/2020-01 од 02.06.2020. године; 

- Реконструкција некатегорисаних путева на територији општине Љубовија у укупном износу од 

15.947.411,38 динара за радове и услуге стручног надзора и то за следеће путне правце: 1. Цапарић - 

Вршић, 2. Доња Љубовиђа - Марковићи, 3. Дубоко - Грличњак, 4. Доња Љубовиђа - Перићи, 5. 

Пошивена Ћуприја - Грчић – Раскршће. Наведени пројекат финансиран је, такође, из кредитних 

средстава у складу са Одлуком о дугорочном задуживању општине Љубовија за финансирање 

капиталних инвестиционих расхода број 06-52/2020-03 од 26.02.2020. године и Уговором о 

инвестиционом кредиту-кредитна партија бр. 00-410-0208233.9, закљученом између Комерцијалне 

банке а.д. Београд и Општине Љубовија, број уговора 404-14/2020-01 од 02.06.2020. године; 

- Реконструкција локалних путева на територији општине Љубовија у укупном износу од 

19.651.928,98 динара за радове и услуге стручног надзора и то за следеће путне правце: 1. Леовић, 2. 

Кошље (деоница Разбојиште - Крушка), 3. Доња Оровица (пут Ђурим), 4. Горња Љубовиђа (деоница 

Јаблан - Ограђуша), 5. Лукића Брдо. 

- Реконструкција локалних путева на територији општине Љубовија у укупном износу од 

2.847.039,73 динара за радове и услуге стручног надзора и то за следеће путне правце: Реконструкција 

пута у Црнчи (Врачевски сокак, Дубоки поток и Ђукића сокак); 2. Реконструкција пута Узовница –

Колонија. 

 

ПРОГРАМ 8- Предшколско образовње и васпитање 

Укупно утрошена средства у оквиру пројекта 2001-01- Изградња игралишта у дворишту ПУ Полетарац 

Љубовија у износу од 12.843.706,56 динара . Средстава у износу од 9.589.405,50 динара добијена су за 

реализацију пројекта „Изградња игралишта у дворишту ПУ „Полетарац“ Љубовија“ по основу Уговора о 

суфинансирању мера популационе политике јединица локалне самоуправе у Републици Србији у 2020. 

години, закљученог са Кабинетом министра без портфеља задуженог за демографију и популациону 

политику, а 3.254.301,06 динара је учешће општине Љубовија. 

 

ПРОГРАМ 9 – Основно образовање и васпитање 

У оквиру програма 9, утрошена су средства у износу од 2.929.754,80 динара за потребе реализације 

Пројекта 2002-01 Санација и адаптација сале за физичко, спољних терена и уклањање напуштеног 

објекта старе ОШ Петар Враголић у Љубовији. Средства су коришћена за услуге стручног надзора над 

извођењем радова, координатора за безбедност и здравље на раду у фази извођења радова и израду плана 

превентивних мера  у укупном износу од 354.000,00 динара, као и за измирење обавеза по основу пореза на 

додату вредност за изведене радове у износу 2.575.754,80 динара. Извођење радова финансира Канцеларија 

за управљање јавним улагањима Владе РС, док је обавеза општине да обезбеди и финансира напред 

наведене услуге. 

 

ПРОГРАМ 11  - Социјална заштита 

Укупно утрошена средства у оквиру Програма 11 износе 23.399.670,38 динара и односе на четири 

програмске активности и један пројекат:  

Програмска активност 0901-0001- Једнократне помоћи и други облици помоћи - укупно утрошена средства 

у износу од 5.966.629,00 динара за следеће намене: 4.861.629,00 динара за једнократне помоћи по решењима 

Центра за социјални рад и материјалну помоћ пензионерима на територији општине Љубовија који имају 

примања – пензије мање од 30.000,00 динара за време ванредног стања, као и 1.105.000,00 динара за помоћ 

по решењима интересорне комисије; 

Програмска активност 0901-0003 Дневне услуге у заједници утрошена су средства у износу 399.506,18 

динара за суфинансирање трошкова пет удружења из области социјалне заштите након спроведеног јавног 

конкурса, и то: Удружење ратних и мирнодопских војних инвалида Љубовија, Међуопштинска организација 
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„Савез слепих Србије“ Лозница, Удружење ветерана и ратних инвалида од 1990. године Љубовија,  

Удружење бораца НОР-а општине Љубовија и Удружење параплегичара Мачванског округа Шабац; 

Програмска акивност 0901-0005 Подршка реализацији програма Црвеног крста утрошена су средства у 

износу од 831.290,00 динара за редовне трошкове Црвеног крста и куповину пакета за најугроженије 

грађане општине Љубовија за време трајања ванредног стања; 

Програмска активност 0901-0006 Подршка деци и породицама са децом утрошена су средства у износу од 

13.710.000,00 за исплату накнада породиљама по одлуци о финансијској помоћи породиљама. 

Пројекат 0901-01 Помоћ у кући- утрошена су средства у износу од  2.492.245,20 динара за реализацију 

наведеног пројекта. 

 

ПРОГРАМ 12 -  Здравствена заштита  

У оквиру Програмске активности 1801-0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите 

извршени су расходи у износу од 343.834,00 динара за потребе набавке заштитне медицинске опреме 

(рукавице, маске), лекова и намирница за становништво општине Љубовија у току трајања ванредног стања 

и 11.515.793,20 динара за набавку рендген апарата, на основу Уговора број 400-297/19-01 од 20.12.2019. 

године, закљученог између Општине Љубовија и Представништва HELVETAS Swiss Intercooperation SRB 

(„Уговарачко тело“ – донатор), у складу са Меморандумом о разумевању потписаном између Програма 

MED II и Општине Љубовија, у оквиру Програма „Општински економски развој у Источној Србији 2017-

2021“ (Фаза 2) - MED II“. Општини Љубовија у оквиру наведеног програма додељен је грант у износу од 

100.000,00 швајцарских франака, тј. 10.757.860,00 динара по средњем курсу НБС на дан потписивања 

Уговора. У складу са чланом 4. и Прилогом 2 Уговора, новчана средства донатора  искоришћена су  за 

набавку рендген апарата за Дом здравља „Љубовија“ Љубовија, а учешће општине Љубовија износи 

757.933,20 динара. 

За Програмску активност 1801-0002 Мртвозорство утрошена су средства у износу од 374.213,86 динара за 

исплату накнада мртвозорницима. 

 

ПРОГРАМ 13 - Развој културе 

Укупно утрошена средства у оквиру Програма 13 износе 5.567.111,04 динара и  односе се на две 

програмске активности. 

Програмска активност 1201-0003 Унапређење система очувања и представљања културно-историјског 

наслеђа - утрошена су средства у износу 3.371.112,04 динара за финансирање удружења из области културе 

и осталих удружења од јавног инстереса за општину Љубовија, након спроведеног јавног конкурса и то: 

КУД „Азбуковица“ Љубовија, „Love, peace and beauty“ Предраг Срећковић пр Љубовија, Удружење грађана 

„Завичај Љубовија“ Љубовија, Дечији драмски студио „Кукумиш“, Љубовијско драмско позориште, 

Удружење жена „Вила“ Љубовија, Планинарско туристичко удружење „Горски“ Љубовија, Удружење 

„Покрет за развој Љубовије“ Љубовија, Ловачко удружење „Милета Полић-Бата“ Љубовија и Удружење 

параплегичара Мачванског округа Шабац. За суфинансирање верских заједница утрошено је 699.999,00 

динара. Након спроведеног конкурса, средства су додељена Манастиру „Свете Мученице Марине“ у 

Рујевцу, Српској православној црквеној општини Љубовија и Манастиру „Светог Николаја“ Соколац. 

Програмска активност 1201-0004 Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног 

информисања - утрошена су средства у износу 2.000.000,00 динара за суфинансирање пројеката производње 

медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Љубовија, након спроведеног 

јавног конкурса и то за следеће учеснике на конкурсу: Радиодифузно друштво „РТВ АС“ Шабац, Медијски 

центар „Соко“ Љубовија, „Лотел плус“ д.о.о. Лозница и „Лотел“ д.о.о. Лозница.  

Пројекат 1201-01 Култура Азбуковице – утрошена су средства у износу од 5.988.870,00 динара за набавку 

опреме у оквиру пројекта санације сценске расвете Дома културе „ Милован Глишић“ Љубовија на основу 

уговора закљученог са Министарством културе и информисања где учешће Министарства износи 

2.994.435,00 динара и учешће општне у износу од  2.994.435,00 динара. 

 

ПРОГРАМ 14 - Развој спорта и омладине  

У оквиру овог програма, Програмска активност 1301-0001 Подршка локалним спортским организацијама, 

удружењима и савезима – утрошена су средства од 13.186.969,06 динара за редовно годишње финансирање 

садржаја у области спорта. Након спроведеног јавног конкурса, средства су расподељена на шеснаест 

спортских организација, удружења и савеза. 
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ПРОГРАМ 15 - Опште услуге локалне самоуправе 

Укупно утрошена средства у оквиру Програма 15, програмска активност 0602-0001 Функционисање 

локалне самоуправе и градских општина износе 143.302.300,62 динара и односе се на следеће расходе и 

издатке: 

411 и 412 - Плате и социјални доприноси - укупно извршени расходи износе 49.042.422,42 динара и 

односе се на плату запослених у Општинској управи општине Љубовија у  2020. години; 

413 - Накнаде у натури – утрошена су средства у износу од 22.920,00 динара за месечне карте за запослене; 

414 - Социјална давања запосленима - утрошена су средства у износу од 1.746.171,34 динара за социјална 

давања запосленима, предвиђена чланом 51. Посебног колективног уговора за запослене у јединицама 

локалне самоуправе („Службени гласник РС“ број 38/2019) и исплату накнаде за инвалидност другог 

степена; 

415 - Накнада трошкова за запослене - утрошена су средства од 1.638.475,81 динара за трошкове превоза 

запослених у висини цене месечне карте; 

416- Награде запосленима и остали посебни расходи - утрошена су средства у износу од 529.571,64 

динара за исплату накнада за рад члановима комисија из реда запослених у Општинској управи; 

421- Стални трошкови - утрошена су средства у износу од 7.775.635,80 динара и то за: 

• Трошкови платног промета 1.219.318,31 динара 

• Електричну енергију и пелет 2.309.097,64 динара 

• Комуналне услуге 486.335,70 динара 

• Накнада за одводњавање 378.312,33 динара 

• Трошкови фиксних телефона  414.454,85 динара 

• Трошкови мобилних телефона 535.788,88 динара 

• Трошкови интернета и слично 128.285,01 динара 

• Трошкови поштанских услуга 726.581,14 динара 

• Трошкови осигурања возила 111.148,00 динара 

• Трошкови осигурања имовине 147.611,78 динара 

• Трошкови осигурања запослених 31.572,50 динара 

• Трошкови закупа фотокопир апарата 387.129,66 динара и трошкови закупа осталог простора 

900.000,00 динара за потребе исплате заосталих месечних накнада закупнине по основу Уговора о 

закупу пословног простора број 400-125/17-01 од 28.04.2017. године, закљученог између Општине 

Љубовија и „Комфор-градња“ д.о.о. Београд, који се односи на лагеровање робе из донација; 

422 - Дневнице за службено путовање утрошене у износу од 51.890,00 динара; 

423 - Услуге по уговору – извршени расходи у износу од 10.195.846,60 динара за следеће намене: 

• Компјутерске услуге 1.648.466,63 динара и то: за одржавање информационог система локалне 

пореске администрације (ИС ЛПА) и рачуноводства (ЗУП  Саветник и Саветникweb), одржавање 

званичног интернет сајта општине, одржавање пословног софтера за кадровску евиденцију, сервис и 

одржавање рачунара и услуге рециклаже тонера;  

• Котизације за семинарe, стручна саветовања и чланарине - утрошен је износ од 374.261.20 динара, и 

то: 342.761,20 динара за чланарину за СКГО и НАЛЕД, а 24.000,00 динара за котизације за семинаре 

и 7.500,00 издаци за стручне испите; 

• Услуге информисања јавности 1.096.047,50 динара и то: за објављивање позива, обавештења, 

конкурса и огласа у Служеном гласнику и осталим средставима информисања 626.047,500 динара, а 

информисање јавности( пренос седница скупштине) и огласи у регионалим часописима 470.000,00 

динара. 

• Стручне услуге - накнаде за рад члановима комисија које образује Општинска управа 189.689,79 

динара. 

• Трошкови репрезентације 530.926,00 динара за потребе набавка кафе и  пића за Општинску управу, 

за набавку рекламног материјала утошено је 476.300,00 динара и 278.945,00 за новогодишње 
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поклоне деци запослених у складу са чланом 49. Посебног колективног уговора за запослене у 

једницама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ број 38/2019). 

• Остале опште услуге - утрошена су средства у укупном износу од 5.592.210,23 динара за следеће 

намене: 

- превоз ђака у Крупањ 157.660,00 динара; 

- трошкови по Уговору за лице за безбедност и здравље на раду 118.400,00 динара, 

- накнаде матичарима за венчања и накнаде лицима ангажованим по основу уговора о 

привременим и повременим пословима, уговора о делу (убацивање пелета)  3.604.197,97 динара; 

- 383.080,00 динара за остале опште услуге (трошкови превода докумената, коричења књига, 

консултантских услуга и сл.), 

- 349.142,27 динара за потребе исплате зараде за три ангажована пописивача у оквиру Програма 

„Реформа пореза на имовину“. Средства за наведена лица обезбеђена су по основу Уговора број 

400-66/18-01 од 13.11.2019. године који је Општина Љубовија закључила са Представништвом 

HELVETAS Swiss Intercooperation SRB („Уговарачко тело“ – донатор), чија је сврха додела 

финансијских средстава (гранта) од стране донатора за имплементацију активности под називом 

„Техничка помоћ и финансијска подршка општини у оквиру Програма „Општински економски 

развој у Источној Србији 2017-2021“ (Фаза 2) (Реформа пореза на имовину)“, 

- 439.309,50 динара за споровођење јавног рада под називом „Социјализација особа са 

инвалидитетом“ на основу Уговора број 400-132/2020-04 од 02.07.2020. године, закљученог 

између Националне службе за запошљавање – Филијала Лозница и Општинске управе општине 

Љубовија. 

- 540.420,49 динара за споровођење јавног рада под називом„Одржавање јавних површина у МЗ на 

територији општине Љубовија“ на основу Уговора број 400-132/2020-04 од 09.10.2020. године, 

закљученог између Националне службе за запошљавање – Филијала Лозница и Општинске 

управе општине Љубовија . 

425 - Текуће поправке и одржавање –  утрошена су средства у износу од 2.584.532,14 динара за следеће 

намене: 

• Текуће поправке објеката (зграда општине, уређење канцеларија суда на другом спрату зграде 

општине) за редовно одржавање 2.003.781,30 динара; 

• Текуће поправке опреме 580.750,84 динара и то за механичке поправке возила (набавка делова, 

уградња и сервис) и прање возила. 

426 - Материјал - утрошена су средства у укупном износу од 2.777.071,56 динара и то за следеће намене: 

• Канцеларијски материјал, обрасци извода за МК 886.888,98 динара; набавка цвећа, икебана 29.940,00 

динара; 

• Стручна литература 445.360,00 динара (ИПЦ, Саветник ЗУП, Образовни информатор, Привредни 

саветник, Службени гласник и Параграф); 

• Материјал за саобраћај 827.664,58 динара и то за гориво 749.302,58 динара и остали материјал за 

превозна средства 78.362,00 динара; 

• Материјал за одржавање хигијене 432.935,00 динара;  

• Материјал за посебне намене 154.283,00 динара за потребе набавке чаша, декор кеса, застава и 

слично. 

482 - Порези и обавезне таксе - утрошена су средства у износу од 186.234,66 динара за потребе плаћања 

судских и републичких такси и регистрације возила; 

483 - Новчане казне и пенали по решењу суда - ПЗФ – 728.234,66 динара, као и 14.750.850,51 динара за 

накнаду штете по основу раскида Уговора ИПА/2016/377-611 закљученог 02.09.2016. године са Делегацијом 

ЕУ, а у вези са реализацијом пројекта „Нека Љубовија, Братунац, Сребреница и Крупањ изграде 

ЗАЈЕДНИЧКУ БУДУЋНОСТ за одрживи развој и просперитет управљајући својим рекама и спајајући своје 

капацитете – Заједничка будућност“ у оквиру прекограничне сарадње Србија – Босна и Херцеговина; 
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485 - Накнаде штете за повреду или штету нанету од стране државних органа – утрошена средства у 

износу од 1.495.645,71 динара за накнаду штете нанету од паса луталица и накнаду штете за неискоришћен 

годишњи одмор запосленима којима је престао радни однос. 

511- Зграде и грађевински објекти - утрошено 5.691.891,60 динара и то за: плаћање локацијских и 

техничких услова приликом израде пројектно-техничке документације 239.091,60 динара,  и набавка 

пројектно техничке документације – преузета обавеза из 2019. године - Израда пројекта реконструкције и 

доградње дела објекта ПУ "Полетарац" Љубовија 576.000,00 динара, Пројекат изградње ауто кампа 

600.000,00 динара; Израда пројекта ЦСР 808.000,00 динара и Пројекат  реконструкције ОШ „Петар 

Враголић „ Љубовија 3.468.000,00 динара 

512 - Опрема – утрошена су средства у износу од 2.408.434,00 динара за набавку комуникационе опреме 

(мобилни телефони)10.200,00 динара;  рачунарске опреме 97.659,90;  набавка канцеларијског намештаја и 

металних полица 1.019.504,80; набавка клима уређаја 113.470,00 динара и набавка путничког аутомобила 

1.197.600,00 динара. 

515 – Нематеријална имовина – утрошена су средства у износу од 44.025,16 динара за израду апликације 

за унос и обраду података за локалне изборе, а у складу са Уговором о сарадњи поводом спровођења 

локалних избора којим је ангажовано лице за израду и имплементацију априкације, пружање стручне 

подршке и инструктажу током припреме и спровођења локалних избора 2020. године. 

 

У оквиру Програмске активности 0602-0003 Сервисирање јавног дуга утрошено је 41.632.317,53 динара за 

отплату кредита по основу Уговора о инвестиционом кредиту-кредитна партија бр. 00-410-0208233.9, 

закљученом између Комерцијалне банке а.д. Београд и Општине Љубовија, број уговора 404-14/2020-01 од 

02.06.2020. године, од чега се на отплату главнице дуга односи 41.000.000,00 динара, на отплату камате 

552.817,53 динара и накнаду за обраду кредита 79.500,00 динара. 

 

ПРОГРАМ 17 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије 

Укупно утрошена средства у оквиру овог програма износе 46.041.002,48 динара и иста се односе на два 

пројекта: 

1) за потребе реализације Пројекта 0501-03 Унапређење енергетске ефикасности на згради Основне 

школе „Петар Враголић“ у Доњој Оровици, извршени су издаци у износу од 12.096.524,36 динара за 

финансирање основних и додатних радова, услуга стручног надзора и услуга координатора за 

безбедност и здравље на раду; 

2) за потребе окончања реализације Пројекта 0501-04 Реконструкција инфраструктуре спортских 

објеката УНОПС, утрошено је 2.432.140,16 динара, на следећи начин: 

- за промотивне активности 80.000,00 динара, 

- за окончање радова по наведеном пројекту и додатне радове, услуге стручног надзора и течнички 

преглед радова 1.498.280,16 динара, 

- за набавку опреме по буџету пројекта 853.860,00 динара. 

3) за потребе реализације Пројекта 0501-06 Унапређење енергетске ефикасности зграде Средње школе 

„Вук Караџић“ Љубовија извршени су издаци у износу од 31.512.337,96 динара за финансирање радова 

и услуга координатора за безбедност и здравље на раду. 

 

ДОМ ЗДРАВЉА ЉУБОВИЈА 

Укупно утрошена средства износе 13.970.178,08 динара и коришћена су за следеће намене: набавка 

информатичке опреме у вредности од 999.360,00 динара, 58.451,20 динара за набавку заштитних маски за 

мобилне респираторе и обуку лица за рад на мобилним респираторима; 537.420,00 динара за набавку радне 

униформе;  117.000,00 динара за израду акта о процени ризика; 318.750,00 динара за трошкове адвокатских 

услуга; 4.426.800,00 динара за набавку санитетског возила и медицинске опреме;  180.000,00 динара за 

набавку информационог система за књиговодство и финансије и 7.332.396,88 динара за финансирање 

трошкова зарада медицинских техничара и трошкове рада лекара специјалиста. 
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СРЕДЊА ШКОЛА "ВУК КАРАЏИЋ"     

Укупно извршени расходи и издаци у износу од 9.449.486,30 динара односе се на покриће материјалних 

трошкова по захтевима средње школе за следеће намене: помоћ у медицинском лечењу запосленог, накнаде 

трошкова за запослене-превоз,  јубиларне награде,  стални трошкови,  трошкови службених путовања и 

превоза ученика, услуге по уговору, специјализоване услуге, текуће поправке и одржавање , материјал, 

порези,  пројектна документација и опрема. 

 

ОСНОВНА ШКОЛА " ПЕТАР ВРАГОЛИЋ" 

Укупно извршени расходи и издаци у износу од 29.619.420,80 динара односе се на покриће материјалних 

трошкова по захтевима основне школе за следеће намене: социјална давања запосленима, накнаде трошкова 

за запослене-превоз,  јубиларне награде,  стални трошкови,  трошкови путовања и превоза ученика, 

одржавање софтвера и рачунара; котизације за семинаре и стручне испите; исплата уговора о делу(израда 

распореда часова и др.); трошкови репрезентације и испитивање противпожарних апарата;  анализа воде и 

трошкове лица за безбедност на раду, текуће поправке и одржавање зграда и опреме, за набавку 

канцеларијског материјала; стручну литературу; горива материјала за образовање; ситан инвентар и сл., 

накнада за социјалну заштиту за исплату накнада за превоз ученика који не користе организовани превоз,  

порези,  набавка опреме за  физичко, физику, ОТО, хемију и друге наставне предмете и набавка књига за 

библиотеку. 

 

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД „ЉУБОВИЈА“ 

Укупно утрошена средства износе 2.094.267,38 динара и коришћена су за сталне трошкове, трошкове 

путовања, одржавање опреме, рачунара и софтвера, материјал и набавку рачунарске опреме. 

 

БИБЛИОТЕКА "МИЛОВАН ГЛИШИЋ" ЉУБОВИЈА 

Укупно утрошена средства у периоду 01.01.-31.12.2020. године износе 10.346.492,56 динара за следеће 

намене:  

Економска класификација 411 и 412 - Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) и социјални доприноси 

на терет послодавца у износу од 6.704.369,82 динара. 

Економска класификација 413 – Накнаде у натури - за превоз запослених у износу од 75.186,20 динара. 

Економска класификација 414 – Социјална давања запосленима – утрошена средства у износу од 268.359,00 

динара за исплату отпремнине приликом одласка у пензију. 

Економска класификација 421 – Стални трошкови - утрошена средства у укупном износу од 987.680,56 

динара, а односе се на потребна средства за финансирање трошкова платног промета; трошкова електричне 

енергије; набавку пелета за грејање; комуналне услуге; услуге комуникација и трошкови осигурања. 

Економска класификација 422 – Трошкови путовања - утрошена средства у укупном износу од 4.000,00 

динара. 

Економска класификација 423 – Услуге по уговору - утрошена средства на овој економској класификацији у 

износу од 430.205,11 динара за компјутерске услуге, одржавање програма за књиговодство и каталогизацију 

књига; издаци за стручне испите, трошкови репрезентације и остале опште услуге. 

Економска класификација 424 – Специјализоване услуге - утрошена средства на овој економској 

класификацији у износу од 136.001,99 динара: трошкови позоришне представе и за друге услуге културе.  

Економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање - средства на овој економској класификацији 

утрошена у износу од 164.565,58,00 динара односе се на текуће поправке и одржавање зграде и текуће 

поправке и одржавање опреме. 

Економска класификација 426 – Материјал – утрошена средства на овој економској класификацији у износу 

од 380.887,15 динара односе се на следеће расходе:  канцеларијски материјал; материјал за усавршавање и 

образовање запослених; материјали за саобраћај; материјал за образовање и културу; материјал за 

одржавање хигијене и угоститељство: хемијска средства, санитарије, материјали за одржавање хигијене и 

материјали за посебне намене ( водоводне и електроинсталације, браварски производи, сијалице, 

гвожђарска и друга роба). 

Економска класификација 482- Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате- утрошена средства у износу 

од 111.610,12 динара за уплату пореза и доприноса из претходног периода. 

Економска класификација 512- Опрема – утрошена средства у износу 196.517,40 динара за набавку 

рачунарске опреме, као и додатних 497.450,00 динара за набавку рачунарске опреме по основу Уговора о 
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суфинансирању пројекта „Набавка опреме за унапређење библиотечко информационе делатности након 

увођења библиотечко-информационе платформе БИСИС5“, број 451-04-1737/2020-02 од 02.06.2020. године, 

закључен између Министарства културе и информисања и Библиотеке „Милован Глишић“ Љубовија. 

Економска класификација 515 - Нематеријална имовина - утрошена средства  у износу од 389.659,63 динара 

за куповину књига. 

 

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЉУБОВИЈА 

Укупно утрошена средства износе 4.764.856,61 динара односе се на две програмске ативности и један 

пројекат: 

Укупно утрошена средства за програмску активност 1502-0001 Управљање развојем туризма износе 

4.125.790,95 динара и односе се на текуће пословање Туристичке организације општине Љубовија.  

Средства су коришћена за следеће намене: 

Економска класификација 411 и 412 - Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) и социјални доприноси 

на терет послодавца износу од 1.786.190,92 динара. 

Економска класификација 416 - Награде запосленима и остали посебни расходи - утрошена су средства у 

износу од 64.198,00 динара за исплату јубиларне награде једном запосленом лицу за 10 година рада. 

Економска класификација 421 - Стални трошкови - утрошена средства у укупном износу од 68.902,55 

динара односе се на трошкови платног промета и банкарских услуга,  услуге комуникације. 

Економска класификација 422 - Трошкови путовања - утрошена су средства у износу од 132.789,77 динара 

из буџета Општине се односе на трошкове смештаја и хране за службена путовања у земљи, дневнице за 

службена путовања. 

Економска класификација 423 -Услуге по уговору -  утрошена средства у укупном износу од 1.198.636,66 

динара односе се на: компјутерске услуге; услуге образовања и усавршавања запослених; услуге 

информисања; стручне услуге (ангажовање службеника за јавне набавке);  репрезентација, поклони  и 

остале опште услуге (закуп штанда на сајму туризма у Београду, дизајнерске услуге припреме промотивног 

материјала (дигитални, штампани), дизајнерске услуге припреме идејних решења за брендирање штанда на 

сајму - пултова и полеђине штанда, улазнице за госте, услуге снимања промотивних спотова, фотографске 

услуге и остале услуге). 

Економска класификација 425- Текуће поправке и одржавање – утрошена средства у износу од 20.000,00 

динара за поправку рацунарске опреме. 

Економска класификација 426 – Материјал – утрошена су средства у укупном износу од 671.326,05 динара и 

односе се на: административни материјал; материјал за саобраћај; материјал за одржавање хигијене и 

угоститељство; материјал за посебне намене  (флајери, брошуре, туристичке мапе, разгледнице, рол ап 

банери, промотивне цераде и остало) и остали материјал неопходан за редовно пословање Туристичке 

организације Љубовија. 

Економска класификација 482 – Порези, обавезне таксе, казне и пенали – утрошено 5.770,00 динара за 

судске таксе. 

Укупно утрошена средства за програмску активност 1502-0002 Промоција туристичке понуде износе 

363.825,66 динара из буџета и односе се на следеће: 

- репрезентација у укупном износу од 192.400,00 динара (набавка намирница за манифестације и осталих 

потребних услуга); 

- трошкови поклона и информисања у износу од 75.900,00 динара. 

 - 95.525,66 динара за прославу Српске Нове године (ангажовање аниматора, ангажовање редарске службе). 

За реализацију пројекта 1502-01 „Дани Дринске регате Љубовија“ утрошена су средства у износу од 

275.240,00 динара и то: за услуге информисања 80.000,00 динара, набавку поклона (мајице са услугом 

штампања, привесци) 168.480,00 динара и 26.760,00 динара за измирење  накнаде СОКОЈ-у за јавно 

извођење музичких дела приликом одржавања манифестације у 2019. години. 

 

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ПОЛЕТАРАЦ“  ЉУБОВИЈА 

Укупно утрошена средства износе  40.685.664,84 динара и односе се следеће: 

- плате и социјални доприноси – 29.862.155,78 динара за финансирање зарада запослених у ПУ 

„Полетарац“ Љубовија у 2020. години;  

- социјална давања запосленима  у износу од 365.329,00 динара; 

- накнаде трошкова запосленима за исплату трошкова превоза за запослене 473.285,80 динара, 

- јубиларне награде у износу од 89.181,22 динара, 
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- стални трошкови у износу од 1.558.309,04 динара за трошкове платног промета, комуналних услуга, 

електричну енергију, трошкове телефона, дератизацију, осигурање интернет и птт услуге; 

- трошкови путовања у износу од 315.885,90 динара за исплату дневница за службено путовање; 

- услуге по уговору у износу од 2.353.614,07 динара за котизације за семинаре, одржавање рачунара, услуге 

образовања и усавршавања запослених и  репрезентацију; 

- специјализоване услуге у износу од 858.548,91 динара за плаћање противпожарних услуга, безбедност на 

раду, анализе воде и хране и санитарне прегледе; 

 - текуће поправке и одржавање објеката и опреме у износу од 940.557,96 динара;  

- материјал у износу од 3.308.145,16 динара за набавку канцеларијског материјала, стручне литературе, 

материјал за образовање, гориво, средства за хигијену и набавка намирница за кухињу, 

- накнаде за социјалну заштиту из буџета – у износу од 28.400,00 динара, 

- машине и опрема – утрошено 532.252,00 динара за набвку опреме за образовање. 

 

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

У оквиру програмске активности 0602-0002 Функционисање месних заједница, утрошена су средства у 

износу од 44.464,51 динара за покриће сталних трошкова – банкарске услуге и трошкови електричне 

енергије у МЗ Рујевац. 

 

 

 

Број: 06-137/2021-04 од 29.04.2021. године 

 

 

           ШЕФ СЛУЖБЕ                                                                                РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА 

РАЧУНОВОДСТВА И ТРЕЗОР                                                                 ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ 

              Весна Ракић                                                                                      Младен Ђокић 
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ПРИЛОГ 1 

 
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ВЕЛИКИХ ОДСТУПАЊА ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА БУЏЕТА 

ОПШТИНЕ ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2020. ГОДИНЕ 

 

 

 

 

Израдом Извештаја о извршењу Одлуке о буџету општине Љубовија за период 01.01.- 31.12.2020. 

годину  установљено је да дошло до одступања између одобрених и извршених средстава код Предшколске 

установе „Полетарац“ Љубовија и то из извора 07- Трансфери од других нивоа власти. Планирана средства 

на позицији 423- Услуге по уговору износе 1.102.620,78 динара, а извршено је 2.274.414,07 динара. До 

прекорачења у износу од 1.221.922,31 динара на овој апропријацији дошло је због добијених наменских 

средстава за спровођење јавних радова на посебан подрачун који је отворила ПУ „Полетарац“ Љубовија, а 

за наведени износ није увећан план. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА 

ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ 

                                                                                Младен Ђокић 
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         ПРИЛОГ 2 

 

ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ИЗ 

ТЕКУЋЕ И СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2020. 

ГОДИНЕ 

 

Текућа буџетска резерва 

На основу члана 3. Одлуке о буџету општине Љубовија за 2020. годину део 

средстава издвојен je за текућу буџетску резерву. 

Средства текуће буџетске резерве, решењима Општинског већа општине 

Љубовија распоређена су на кориснике буџетских средстава и представљају повећање 

апропријације за одређене намене. Средства текуће буџетске исказују се на 

одговарајућа конта расхода за које је резерва одређена. 

У току извештајног периода донета су следећа решења о преусмеравању 

средстава текуће резерве на одговарајуће апропријације:  

Р.Б

. 
Датум 

Пози

ција 
Намена 

Изв

ор 

Износ 

(у 

динарима) 

1. 06.02.2020. 59/0 Набавка дробљеног агрегата 01 590.000,00 

2. 06.02.2020. 61/0 
Набавка пројеката реконструкције 

некатегорисаних и локалних путева 
01 1.200.000,00 

3. 06.02.2020. 15/1 

Израда Студије процене ризика од 

катастрофа на територији општине 

Љубовија 

01 500.000,00 

4. 06.02.2020. 37/0 
Унапређење услуге пружања 

интернета 
01 120.000,00 

5. 06.02.2020. 69/1 
Набавка пројеката канализационог 

колетора у насељу Кашице и Читлук 
01 840.000,00 

6. 06.02.2020. 39/0 
Додатна средства за набавку 

рекламног материјала 
01 100.000,00 

7. 06.02.2020. 87/1 
Учешће општине у набавки рендген 

апарата 
01 757.933,80 

8. 19.02.2020. 5/0 

Елаборат за увођење електронског 

система за вођење седница 

скупштине и гласање „Е-парламент“ 

01 85.000,00 

9. 19.02.2020. 24/0 

Накнада за прворођено дете на 

територији општине Љубовија у 2020. 

години 

01 30.000,00 

10. 19.02.2020. 78/0 

Кофинансирање пројекта из домена 

добре управе - „Подршка моделима 

укључивања грађана у одлучивање о 

трошењу средстава прикупљених 

кроз порезе на имовину“ 

01 500.000,00 

11. 19.02.2020. 37/0 

Исплата заостале закупнине  по 

основу Уговора о закупу пословног 

простора број 400-125/17-01 од 

28.04.2017. године 

01 900.000,00 

12. 16.03.2020. 15/1 
Уклањања неупотребљиве опреме 

централног грејања за стамбене 
01 380.000,00 
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зграде у ул. Азбуковачка бб и 

Карађорђева бр. 10, због привођења 

намени јавне површине, кат.парцела 

број 542, КО Љубовија 

13. 16.03.2020. 61/0 

Новелирање идејног пројекта из 

Главног пројекта за реконструкцију 

пута Пошивена Ћуприја – Раскршће, 

Л= 1.973,96 м 

01 60.000,00 

14. 16.03.2020. 61/0 

Набавка 

Пројекта реконструкције 

некатегорисаног пута Жичара – 

Стајчићи – Леовић, у дужини Л = 1,5 

км 

01 100.000,00 

15. 16.03.2020. 61/0 

Набавка Пројекта реконструкције 

пута у насељу Узовница (Колонија), 

кат. парцела 1765/7, КО Узовница, у 

дужини Л = 200 м 

01 60.000,00 

16. 16.03.2020. 87/0 

Финансирање практичне едукације из 

области колор доплер дијагностике за 

лекара из Дома здравља Љубовија 

01 40.000,00 

17. 16.03.2020. 107/0 

Додатна средства Библиотеци 

„Милован Глишић“ Љубовија за 

текуће поправке и одржавање зграде 

и опреме 

01 100.000,00 

18. 13.04.2020. 94/0 

Додатна средства за потребе 

реализације Пројекта унапређења 

енергетске ефикасности на згради 

Основне школе „Петар Враголић“ у 

Доњој Оровици 

01 45.000,00 

19. 13.04.2020. 28/0 

Куповина пакета за најугроженије 

грађане општине Љубовија за време 

трајања ванредног стања, а по захтеву 

Црвеног крста Љубовија 

01 113.900,00 

20. 13.04.2020. 87/2 

Набавка заштитне медицинске 

опреме (рукавице, маске), лекова и 

намирница за становништво општине 

Љубовија у току трајања ванредног 

стања 

01 219.000,00 

21. 13.04.2020. 25/0 

Материјална помоћи пензионерима 

на територији општине Љубовија који 

имају примања – пензије мање од 

30.000,00 динара, у току ванредног 

стања 

01 2.600.000,00 

22. 10.06.2020. 61/0 

Набавка Пројекта реконструкције 

некатегорисаног пута Дрлаче – 

Лукића брдо - Тешићи, у дужини Л = 

1 км и Пројекта реконструкције 

некатегорисаног пута Грачаница – 

Закућани, у дужини Л = 1 км 

01 160.000,00 

23. 10.06.2020. 61/0 Радови на постављању ивичњака у 01 400.000,00 
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оквиру реконструкције локалног пута  

Разбојиште – Горње Кошље - Брдо, у 

дужини Л = 800 м 

24. 10.06.2020. 61/0 

Новелирање идејног пројекта из 

Главног пројекта за реконструкцију 

пута Горња Љубовиђа – Соко Град, 

деоница: Јаблан - Ограђуша, Л= 500 м 

01 60.000,00 

25. 10.06.2020. 94/0 

Финансирање накнадних радова на 

санацији зграде Основне школе 

„Петар Враголић“ у Доњој Оровици 

01 2.300.000,00 

26. 10.06.2020. 95/0 

Додатна средства Основној школи 

„Петар Враголић“ Љубовија за текуће 

поправке и одржавање објеката по 

извојеним одељењима 

01 300.000,00 

27. 10.06.2020. 
5/0 и 

6/0 

Набавка материјала (папир заштићен 

воденим жигом) и услуга штампе 

истог у циљу спровођења локалних 

избора 

01 80.000,00 

28. 10.06.2020. 
18/1 и 

87/0 

Набавка заштитних маски за 

респираторе и исплата јубиларне 

награде правобраниоцу општине 

01 130.000,00 

29 10.06.2020. 85/1 
Набавка носећих стубова за уличну 

расвету 
01 400.000,00 

30. 22.07.2020. 46/1 

Средства за израду апликације за 

унос и обраду података за локалне 

изборе 

01 45.000,00 

31. 22.07.2020. 15/2 

Санација последица штете изазване 

поплавама у јуну 2020. године – 

ангажовање грађевинских машина 

01 890.000,00 

32. 11.08.2020. 
61/0 и 

77/1 

Набавка Пројекта санације пешачког 

моста у улици Карађорђевој у 

Љубовији и санација главног 

канализационог колектора за насеље 

Љубовија 

01 200.000,00 

33. 11.08.2020. 44/0 
Додатна средстава за потребе накнаде 

штете нанете од стране паса луталица 
01 200.000,00 

34. 11.08.2020. 15/2 

Санација последица штете изазване 

поплавама у јуну 2020. године – 

ангажовање грађевинских машина 

01 600.000,00 

35. 11.08.2020. 
3/0 и 

5/0 

Додатна средства неопходна за 

исплату накнада члановима комисија 

које образује Скупштина општине 

Љубовија 

01 1.100.000,00 

36. 13.08.2020. 11/0 

Средства за подршку у фази 

превођења и издавања књиге „Пад 

ноћног сокола“ 

01 30.000,00 

37. 31.08.2020. 5/0 

Додатна средства за услуге штампе 

материјала неопходног за спровођење 

локалних избора 

01 1.600,00 
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38. 31.08.2020. 
16/1 и 

16/2 

Средства за плате за члана 

Општинског већа општине Љубовија 

који је на сталном раду у Општини 

Љубовија 

01 256.630,00 

39. 02.10.2020. 79/0 
Израда енергетских пасоша и ОПГ 

образаца за објекте јавне намене 
01 200.000,00 

40. 20.11.2020. 133/0 
Додатна средства ПУ Полетарац за 

новогодишње пакетиће 
01 230.000,00 

41. 20.11.2020. 136/0 
Додатна средства ПУ Полетарац за 

трошкове кухиње 
01 250.000,00 

42. 14.12.2020. 87/2 
Израда металне носеће конструкције 

на Дому здравља 
01 150.000,00 

43. 23.12.2020. 49/2 
Додатна средства за превремену 

отплату кредита 
01 3.000.000,00 

44. 28.12.2020. 34/0 Средства за солидарну помоћ 01 1.110.000,00 

45. 28.12.2020. 35/0 
Додатна средства за трошкове 

превоза запослених 
01 40.000,00 

46. 28.12.2020. 87/0 
Додатна средства за дотације Дому 

здравља Љубовија 
01 350.000,00 

47. 28.12.2020. 7/0 
Додатна средства за редован рад 

политичких странака 
01 20.000,00 

Укупно искоришћена средства текуће буџетске резерве у периоду 

01.01.-31.12.2020.  године: 
21.844.063,80 

Преостали износ планираних средстава на дан 31.12.2020. године на текућој 

буџетској резерви (извор финансирања 01) износи 540.192,20 динара. 

 

Стална буџетска резерва 

Чланом 70. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/2009, 

73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 (испр.), 108/2013, 142/2014, 

68/2015 (др.закон), 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 и 149/2020) 

утврђена је обавеза издвајања максимално до 0,5% укупних прихода и примања од 

продаје нефинансијске имовине (класа 7 и класа 8) за буџетску годину у сталну 

буџетску резерву. 

На основу члана 4. Одлуке о буџету општине Љубовија за 2020. годину у сталну 

буџетску резерву издвојена су средства у износу од 100.000,00 динара. 

У периоду 01.01.-31.12.2020.године нису коришћена средства сталне буџетске 

резерве. 
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         ПРИЛОГ 3 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О ГАРАНЦИЈАМА ДАТИМ У ТОКУ ФИСКАЛНЕ ГОДИНЕ 

(период 01.01.-31.12.2020. године) 

 

 

 

На основу члана 34. став 3. Закона о јавном дугу („Службени гласник РС“ број 

61/2005, 107/2009, 78/2011, 68/2015, 95/2018 и 91/2019), локалне власти не могу давати 

гаранције правним лицима чију су оснивач нити било ком другом правном лицу. 

У складу са наведеним чланом Закона, Општина Љубовија није давала 

гаранције у току извештајног периода. 
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         ПРИЛОГ 4 

 

ПРЕГЛЕД ПРИМЉЕНИХ ДОНАЦИЈА И КРЕДИТА, ДОМАЋИХ И СТРАНИХ, 

КАО И ИЗВРШЕНИХ ОТПЛАТА КРЕДИТА 

(период 01.01.-31.12.2020. године) 

 

I   ДОНАЦИЈЕ 

Одлуком о буџету општине Љубовија за 2020. годину („Службени лист општине 

Љубовија“ број 18/2019, 9/2020), планиран је приход од донација од међународних 

организација (конто 732251, извор финансирања 06) по основу Уговора број 400-

297/19-01 од 20.12.2019. године, закљученог између Општине Љубовија и 

Представништва HELVETAS Swiss Intercooperation SRB („Уговарачко тело“ – 

донатор), у складу са Меморандумом о разумевању потписаном између Програма MED 

II и Општине Љубовија, у оквиру Програма „Општински економски развој у Источној 

Србији 2017-2021“ (Фаза 2) - MED II“. Општини Љубовија у оквиру наведеног 

програма додељен је грант у износу од 100.000,00 швајцарских франака, тј. 

10.757.860,00 динара по средњем курсу НБС на дан потписивања Уговора. У складу са 

чланом 4. и Прилогом 2 Уговора, новчана средства донатора су коришћена за набавку 

рендген апарата за Дом здравља „Љубовија“ Љубовија. 

Донатор је обезбедио наведена средства уплатом на подрачун буџета дана 

08.10.2020. године. 

 

II КРЕДИТ 

На основу члана 32. став 1. тачка 15. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник РС“ број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/2018), члана 33, 34. и 36. 

Закона о јавном дугу („Службени гласник РС“ број 61/2005, 107/2009, 78/2011, 68/2015, 

95/2018 и 91/2019) и члана 40. став 1. тачка 48. Статута општине Љубовија („Службени  

лист  општине Љубовија“ број 3/2019), уз претходно прибављену сагласност 

Министарства финансија бр. 401-00-171/2019-03 од 11.02.2020. године, Скупштина 

општине Љубовија донела је Одлуку о дугорочном задуживању општине Љубовија за 

финансирање капиталних инвестиционих расхода („Службени лист општине 

Љубовија“ број 3/2020). Чланом 1. Одлуке предвиђено је задуживање општине 

Љубовија на домаћем финансијском тржишту, узимањем кредита у износу од 

79.500.000,00 динара, ради финансирања капиталних инвестиционих расхода. Чланом 

2. Одлуке дефинисани су капитални пројекти који ће бити финансирани из кредитних 

средстава и то:  

- Реконструкција локалних путева на територији општине Љубовија: 1. Црнча 

- Арсеновићи, 2. Горња Оровица - Школа, 3. Разбојиште - Кошље, 4. 

Узовница - Виногради, 5. Бабински мост - Берловине, 6. Горња Трешњица - 

Грчић, 7. Постење - Рујевац, 8. Пиперића мост - Соколац, 9. Јаблан - 

Ограђуша - Црква – Ваљевац, у износу од 31.500.000,00 динара; 

- Реконструкција некатегорисаних путева на територији општине Љубовија: 1. 

Цапарић - Вршић, 2. Доња Љубовиђа - Марковићи, 3. Дубоко - Грличњак, 4. 

Доња Љубовиђа - Перићи, 5. Пошивена Ћуприја - Грчић – Раскршће, у 

износу од 17.500.000,00 динара; 

- Реконструкција улице Стојана Чупића у Љубовији, у износу од 20.000.000,00 

динара; 
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- Унапређење енергетске ефикасности зграде Средње школе „Вук Караџић“ 

Љубовија у износу од 10.500.000,00 динара колико износи учешће општине у 

реализацији наведеног пројекта, док остатак средстава од 21.808.673,04 

динара обезбеђује Министарство рударства и енергетике на основу 

закљученог уговора о финансирању наведеног пројекта. 

 

На основу Уговора о инвестиционом кредиту-кредитна партија бр. 00-410-

0208233.9, закљученог између Комерцијалне банке а.д. Београд и Општине Љубовија, 

број уговора 404-14/2020-01 од 02.06.2020. године, Општини Љубовија је одобрен 

дугорочни кредит за финансирање капиталних инвестиционих расхода у износу од 

79.500.000,00 динара. Кредит је одобрен са роком враћања од 4 (четири) године од 

датума пуштања прве транше кредита у течај, без грејс периода. Отплата кредита се 

врши у 48 месечних рата, у складу са амортизационим планом који је саставни део 

уговора. 

Општина Љубовија је у извештајном периоду, односно до 31.12.2020. године, 

повукла четири транше кредита у укупном износу од 72.752.921,6 динара. Средства су 

на основу Уговора и Одлуке о дугорочном задуживању општине Љубовија за 

финансирање капиталних инвестиционих расхода број 06-52/2020-03 од 26.02.2020. 

године, повлачена у складу са динамиком реализације капиталних пројеката, односно 

по испостављеним ситацијама извођача радова и осталим пратећим трошковима 

капиталног пројекта (стручни надзор, услуге координатора за безбедност и здравље на 

раду, и сл.) и утрошена на следећи начин: 

1) Реконструкција локалних путева на територији општине Љубовија: 1. Црнча - 

Арсеновићи, 2. Горња Оровица - Школа, 3. Разбојиште - Кошље, 4. Узовница - 

Виногради, 5. Бабински мост - Берловине, 6. Горња Трешњица - Грчић, 7. 

Постење - Рујевац, 8. Пиперића мост - Соколац, 9. Јаблан - Ограђуша - Црква – 

Ваљевац, у износу од 31.075.760,57 динара; 
2) Реконструкција некатегорисаних путева на територији општине Љубовија: 1. 

Цапарић - Вршић, 2. Доња Љубовиђа - Марковићи, 3. Дубоко - Грличњак, 4. 

Доња Љубовиђа - Перићи, 5. Пошивена Ћуприја - Грчић – Раскршће, у износу 

од 15.947.411,38 динара; 
3) Унапређење енергетске ефикасности објекта Средње школе „Вук Караџић“ 

Љубовија, у износу од 10.431.101,64 динара. 

4) Реконструкција улице Стојана Чупића у Љубовији, у износу од 15.298.648,01 

динара; 

У извештајном периоду, односно до 31.12.2020. године, општина Љубовија 

успела је да превремено отплати део дугорочног кредита, тако да је укупно отплаћено  

41.632.317,53 динара, од чега се на отплату главнице дуга односи 41.000.000 динара;  

отплату камате 552.817,53 динара и накнаду за обраду кредита 79.500,00 динара. 
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НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
OPŠTINA LJUBOVIJA - BUDŽET
 

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
 
СЕДИШТЕ: LJUBOVIJA МАТИЧНИ БРОЈ: 07170513
 
ПИБ: 101302050
 
НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

БИЛАНС СТАЊА - АКТИВА
У периоду од 01.01.2020 године до 31.12.2020 године

(У хиљадама динара)

Ознака
ОП

Број
конта Опис

Износ из
претходне

године
(почетно
стање)

Износ текуће године

Бруто Исправка
вредности

Нето (5-6)

1 2 3 4 5 6 7

1001 000000 НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1002 + 1020) 814.988 1.130.819 89.842 1.040.977

1002 010000 НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У СТАЛНИМ СРЕДСТВИМА (1003 + 1007 + 1009 + 1011 + 1015 + 1018) 814.923 1.129.490 88.513 1.040.977

1003 011000 НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (од 1004 до 1006) 137.868 198.828 51.351 147.477

1004 011100 Зграде и грађевински објекти 96.920 116.682 17.803 98.879

1005 011200 Опрема 40.948 82.146 33.548 48.598

1006 011300 Остале некретнине и опрема

1007 012000 КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (1008)

1008 012100 Култивисана имовина

1009 013000 ДРАГОЦЕНОСТИ (1010)
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1010 013100 Драгоцености

1011 014000 ПРИРОДНА ИМОВИНА (од 1012 до 1014) 8.604 16.915 16.915

1012 014100 Земљиште 8.604 16.915 16.915

1013 014200 Подземна блага

1014 014300 Шуме и воде

1015 015000 НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ПРИПРЕМИ И АВАНСИ (1016 + 1017) 663.087 913.531 37.162 876.369

1016 015100 Нефинансијска имовина у припреми 656.908 901.076 25.334 875.742

1017 015200 Аванси за нефинансијску имовину 6.179 12.455 11.828 627

1018 016000 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (1019) 5.364 216 216

1019 016100 Нематеријална имовина 5.364 216 216

1020 020000 НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ЗАЛИХАМА (1021 + 1025) 65 1.329 1.329

1021 021000 ЗАЛИХЕ (од 1022 до 1024)

1022 021100 Робне резерве

1023 021200 Залихе производње

1024 021300 Роба за даљу продају

1025 022000 ЗАЛИХЕ СИТНОГ ИНВЕНТАРА И ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА(1026 + 1027) 65 1.329 1.329

1026 022100 Залихе ситног инвентара 27 1.329 1.329

1027 022200 Залихе потрошног материјала 38

1028 100000 ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1029 + 1049 + 1067) 137.553 2.125.002 2.069.511 55.491

1029 110000 ДУГОРОЧНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1030 + 1040) 63 63 63

1030 111000 ДУГОРОЧНА ДОМАЋА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (од 1031 до 1039) 63 63 63

1031 111100 Дугорочне домаће хартије од вредности, изузев акција

Ознака
ОП

Број
конта Опис

Износ из
претходне

године
(почетно
стање)

Износ текуће године

Бруто Исправка
вредности

Нето (5-6)

1 2 3 4 5 6 7
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1032 111200 Кредити осталим нивоима власти

1033 111300 Кредити домаћим јавним финансијским институцијама

1034 111400 Кредити домаћим пословним банкама

1035 111500 Кредити домаћим јавним нефинансијским институцијама

1036 111600 Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи

1037 111700 Кредити домаћим невладиним организацијама

1038 111800 Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима

1039 111900 Домаће акције и остали капитал 63 63 63

1040 112000 ДУГОРОЧНA СТРАНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (од 1041 до 1048)

1041 112100 Дугорочне стране хартије од вредности, изузев акција

1042 112200 Кредити страним владама

1043 112300 Кредити међународним организацијама

1044 112400 Кредити страним пословним банкама

1045 112500 Кредити страним нефинансијским институцијама

1046 112600 Кредити страним невладиним организацијама

1047 112700 Стране акције и остали капитал

1048 112800 Страни финансијски деривати

1049 120000 НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ, ПОТРАЖИВАЊА И
КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ (1050 + 1060 + 1062)

109.081 1.496.595 1.456.756 39.839

1050 121000 НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ (од 1051 до 1059) 17.481 3.815 3.815

1051 121100 Жиро и текући рачуни 17.481 3.815 3.815

1052 121200 Издвојена новчана средства и акредитиви

1053 121300 Благајна

Ознака
ОП

Број
конта Опис

Износ из
претходне

године
(почетно
стање)

Износ текуће године

Бруто Исправка
вредности

Нето (5-6)

1 2 3 4 5 6 7
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1054 121400 Девизни рачун

1055 121500 Девизни акредитиви

1056 121600 Девизна благајна

1057 121700 Остала новчана средства

1058 121800 Племенити метали

1059 121900 Хартије од вредности

1060 122000 КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (1061) 781 276 239 37

1061 122100 Потраживања по основу продаје и друга потраживања 781 276 239 37

1062 123000 КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ(од 1063 до 1066) 90.819 1.492.504 1.456.517 35.987

1063 123100 Краткорочни кредити

1064 123200 Дати аванси, депозити и кауције 90.819 1.492.504 1.456.517 35.987

1065 123300 Хартије од вредности намењене продаји

1066 123900 Остали краткорочни пласмани

1067 130000 АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1068) 28.409 628.344 612.755 15.589

1068 131000 АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1069 до 1071) 28.409 628.344 612.755 15.589

1069 131100 Разграничени расходи до једне године 51 51 51

1070 131200 Обрачунати неплаћени расходи и издаци 28.358 628.293 612.755 15.538

1071 131300 Остала активна временска разграничења

1072 УКУПНА АКТИВА (1001 + 1028) 952.541 3.255.821 2.159.353 1.096.468

1073 351000 ВАНБИЛАНСНА АКТИВА

Ознака
ОП

Број
конта Опис

Износ из
претходне

године
(почетно
стање)

Износ текуће године

Бруто Исправка
вредности

Нето (5-6)

1 2 3 4 5 6 7
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БИЛАНС СТАЊА - ПАСИВА
У периоду од 01.01.2020 године до 31.12.2020 године

(У хиљадама динара)

Ознака
ОП

Број
конта Опис

Износ

Претходна
година

Текућа година

1 2 3 4 5

1074 200000 ОБАВЕЗЕ (1075 + 1099 + 1118 + 1173 + 1198 + 1212) 37.188 50.992

1075 210000 ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (1076 + 1086 + 1093 + 1095 + 1097) 31.753

1076 211000 ДОМАЋЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1077 до 1085) 31.753

1077 211100 Обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција

1078 211200 Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих нивоа власти

1079 211300 Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћих јавних финансијских институција

1080 211400 Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћих пословних банака 31.753

1081 211500 Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих домаћих кредитора

1082 211600 Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћинстава у земљи

1083 211700 Дугорочне обавезе по основу домаћих финансијских деривата

1084 211800 Дугорочне обавезе по основу домаћих меница

1085 211900 Дугорочне обавезе за финансијске лизинге

1086 212000 СТРАНЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1087 до 1092)

1087 212100 Дугорочне стране обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција

1088 212200 Обавезе по основу дугорочних кредита од страних влада

1089 212300 Обавезе по основу дугорочних кредита од мултилатералних институција

1090 212400 Обавезе по основу дугорочних кредита од страних пословних банака

1091 212500 Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих страних кредитора

1092 212600 Дугорочне обавезе по основу страних финансијских деривата

1093 213000 ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ГАРАНЦИЈА (1094)
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1094 213100 Дугорочне обавезе по основу гаранција

1095 214000 ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ ГЛАВНИЦЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ (1096)

1096 214100 Обавезе по основу отплате главнице зa финансијски лизинг

1097 215000 ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТА ГАРАНЦИЈА ПО КОМЕРЦИЈАЛНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА (1098)

1098 215100 Обавезе по основу отплата гаранција по комерцијалним трансакцијама

1099 220000 КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (1100 + 1109 + 1116)

1100 221000 КРАТКОРОЧНЕ ДОМАЋЕ ОБАВЕЗЕ (од 1101 до 1108)

1101 221100 Краткорочне домаће обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција

1102 221200 Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих нивоа власти

1103 221300 Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћих јавних финансијских институција

1104 221400 Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћих пословних банака

1105 221500 Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих домаћих кредитора

1106 221600 Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћинстава у земљи

1107 221700 Краткорочне обавезе по основу домаћих финансијских деривата

1108 221800 Краткорочне обавезе по основу домаћих меница

1109 222000 КРАТКОРОЧНЕ СТРАНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1110 до 1115)

1110 222100 Краткорочне стране обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција

1111 222200 Обавезе по основу краткорочних кредита од страних влада

1112 222300 Обавезе по основу краткорочних кредита од мултилатералних институција

1113 222400 Обавезе по основу краткорочних кредита од страних пословних банака

1114 222500 Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих страних кредитора

1115 222600 Краткорочне обавезе по основу страних финансијских деривата
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1116 223000 КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ГАРАНЦИЈА (1117)

1117 223100 Краткорочне обавезе по основу гаранција

1118 230000 ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1119 + 1125 + 1131 + 1137 + 1141+ 1147 + 1153 + 1161 + 1167) 4.117 4.444

1119 231000 ОБАВЕЗЕ ЗА ПЛАТЕ И ДОДАТКЕ (од 1120 до 1124) 2.914 3.133

1120 231100 Обавезе за нето плате и додатке 2.118 2.318

1121 231200 Обавезе по основу пореза на плате и додатке 232 258

1122 231300 Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на плате и додатке 397 392

1123 231400 Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на плате и додатке 146 144

1124 231500 Обавезе по основу доприноса за незапосленост на плате и додатке 21 21

1125 232000 ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА ЗАПОСЛЕНИМА (од 1126 до 1130) 154 164

1126 232100 Обавезе по основу нето накнада запосленима 149 148

1127 232200 Обавезе по основу пореза на плате за накнаде запосленима 5 16

1128 232300 Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за накнаде запосленима

1129 232400 Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за накнаде запосленима

1130 232500 Обавезе по основу доприноса за незапосленост за накнаде запосленима

1131 233000 ОБАВЕЗЕ ЗА НАГРАДЕ И ОСТАЛЕ ПОСЕБНЕ РАСХОДЕ (од 1132 до 1136)

1132 233100 Обавезе по основу нето исплата награда и осталих посебних расхода

1133 233200 Обавезе по основу пореза на награде и остале посебне расходе

1134 233300 Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за награде и остале посебне расходе

1135 233400 Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за награде и остале посебне расходе

1136 233500 Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за награде и остале посебне расходе

1137 234000 ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНИХ ДОПРИНОСА НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 1138 до 1140) 711 705
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1138 234100 Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на терет послодавца 326 322

1139 234200 Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на терет послодавца 146 144

1140 234300 Обавезе по основу доприноса за случај незапослености на терет послодавца 239 239

1141 235000 ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА У НАТУРИ (од 1142 до 1146)

1142 235100 Обавезе по основу нето накнада у натури

1143 235200 Обавезе по основу пореза на накнаде у натури

1144 235300 Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за накнаде у натури

1145 235400 Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за накнаде у натури

1146 235500 Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за накнаде у натури

1147 236000 ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ ЗАПОСЛЕНИМА (од 1148 до 1152) 22 3

1148 236100 Обавезе по основу нето исплата социјалне помоћи запосленима 15

1149 236200 Обавезе по основу пореза на социјалну помоћ запосленима 5 3

1150 236300 Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за социјалну помоћ запосленима

1151 236400 Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за социјалну помоћ запосленима 2

1152 236500 Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за социјалну помоћ запосленима

1153 237000 СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА И УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 1154 до 1160) 316 439

1154 237100 Обавезе по основу нето исплата за службена путовања

1155 237200 Обавезе по основу пореза на исплате за службена путовања

1156 237300 Обавезе по основу нето исплата за услуге по уговору 156 266

1157 237400 Обавезе по основу пореза на исплате за услуге по уговору 57 44

1158 237500 Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за услуге по уговору 88 95

1159 237600 Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за услуге по уговору 14 34
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1160 237700 Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за услуге по уговору 1

1161 238000 ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОСЛАНИЧКИХ ДОДАТАКА (од 1162 до 1166)

1162 238100 Обавезе за нето исплаћени посланички додатак

1163 238200 Обавезе по основу пореза на исплаћени посланички додатак

1164 238300 Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за посланички додатак

1165 238400 Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за посланички додатак

1166 238500 Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за посланички додатак

1167 239000 ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СУДИЈСКИХ ДОДАТАКА (од 1168 до 1172)

1168 239100 Обавезе за нето исплаћени судијски додатак

1169 239200 Обавезе по основу пореза на исплаћени судијски додатак

1170 239300 Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за судијски додатак

1171 239400 Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за судијски додатак

1172 239500 Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за судијски додатак

1173 240000 ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ РАСХОДА, ИЗУЗЕВ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1174 + 1179+ 1184 + 1189 + 1192) 8.217 4.394

1174 241000 ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ КАМАТА И ПРАТЕЋИХ ТРОШКОВА ЗАДУЖИВАЊА (од 1175 до 1178) 136

1175 241100 Обавезе по основу отплате домаћих камата 136

1176 241200 Обавезе по основу отплате страних камата

1177 241300 Обавезе по основу отплате камата по гаранцијама

1178 241400 Обавезе по основу пратећих трошкова задуживања

1179 242000 ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СУБВЕНЦИЈА (од 1180 до 1183) 72

1180 242100 Обавезе по основу субвенција нефинансијским предузећима

1181 242200 Обавезе по основу субвенција приватним финансијским предузећима 72
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1182 242300 Обавезе по основу субвенција јавним финансијским установама

1183 242400 Обавезе по основу субвенција приватним предузећима

1184 243000 ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ДОНАЦИЈА, ДОТАЦИЈА И ТРАНСФЕРА (од 1185 до 1188)

1185 243100 Обавезе по основу донација страним владама

1186 243200 Обавезе по основу дотација међународним организацијама

1187 243300 Обавезе по основу трансфера осталим нивоима власти

1188 243400 Обавезе по основу дотација организацијама обавезног социјалног осигурања

1189 244000 ОБАВЕЗЕ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (1190 + 1191) 6.880 3.900

1190 244100 Обавезе по основу права из социјалног осигурања код организација обавезног социјалног осигурања

1191 244200 Обавезе по основу социјалне помоћи из буџета 6.880 3.900

1192 245000 ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ РАСХОДЕ (од 1193 до 1197) 1.265 358

1193 245100 Обавезе по основу дотација невладиним организацијама

1194 245200 Обавезе за остале порезе, обавезне таксе, казне и камате 1.158 145

1195 245300 Обавезе по основу казни и пенала по решењима судова 107 107

1196 245400 Обавезе по основу накнаде штете за повреде и штете услед елементарних непогода

1197 245500 Обавезе по основу накнаде штете или повреда нанетих од стране државних органа 106

1198 250000 ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (1199 + 1203 + 1206 + 1208) 16.025 6.700

1199 251000 ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ (од 1200 до 1202)

1200 251100 Примљени аванси

1201 251200 Примљени депозити

1202 251300 Примљене кауције

1203 252000 ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА (1204 + 1205) 15.874 6.431
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1204 252100 Добављачи у земљи 15.874 6.431

1205 252200 Добављачи у иностранству

1206 253000 ОБАВЕЗЕ ЗА ИЗДАТЕ ЧЕКОВЕ И ОБВЕЗНИЦЕ (1207)

1207 253100 Обавезе за издате чекове и обвезнице

1208 254000 ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ (1209 до 1211) 151 269

1209 254100 Обавезе из односа буџета и буџетских корисника

1210 254200 Остале обавезе буџета

1211 254900 Остале обавезе из пословања 151 269

1212 290000 ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1213) 8.829 3.701

1213 291000 ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1214 до 1217) 8.829 3.701

1214 291100 Разграничени приходи и примања

1215 291200 Разграничени плаћени расходи и издаци 8.023 3.651

1216 291300 Обрачунати ненаплаћени приходи и примања 756

1217 291900 Остала пасивна временска разграничења 50 50

1218 300000 КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА(1219 + 1229 - 1230 + 1231 - 1232
+ 1233 - 1234)

915.353 1.045.476

1219 310000 КАПИТАЛ (1220) 835.424 1.031.822

1220 311000 КАПИТАЛ (1221 + 1222 - 1223 + 1224 + 1225 - 1226 + 1227 + 1228) 835.424 1.031.822

1221 311100 Нефинансијска имовина у сталним средствима 798.738 1.030.345

1222 311200 Нефинансијска имовина у залихама 65

1223 311300 Исправка вредности сопствених извора нефинансијске имовине, у сталним средствима, за набавке из кредита 31.753

1224 311400 Финансијска имовина 63 63

1225 311500 Извори новчаних средстава
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1226 311600 Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине у току једне године

1227 311700 Пренета неутрошена средства из ранијих година 26.553 23.162

1228 311900 Остали сопствени извори 10.005 10.005

1229 321121 Вишак прихода и примања – суфицит 54.490 13.644

1230 321122 Мањак прихода и примања – дефицит

1231 321311 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година 25.439 10

1232 321312 Дефицит из ранијих година

1233 ПОЗИТИВНЕ ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ (1235 + 1237 - 1236 - 1238)

1234 НЕГАТИВНЕ ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ (1236 + 1238 - 1235 - 1237)

1235 330000 ДОБИТИ КОЈЕ СУ РЕЗУЛТАТ ПРОМЕНЕ ВРЕДНОСТИ - ПОТРАЖНИ САЛДО

1236 330000 ДОБИТИ КОЈЕ СУ РЕЗУЛТАТ ПРОМЕНЕ ВРЕДНОСТИ - ДУГОВНИ САЛДО

1237 340000 ДРУГЕ ПРОМЕНЕ У ОБИМУ - ПОТРАЖНИ САЛДО

1238 340000 ДРУГЕ ПРОМЕНЕ У ОБИМУ - ДУГОВНИ САЛДО

1239 УКУПНА ПАСИВА (1074 + 1218) 952.541 1.096.468

1240 352000 ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА
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БИЛАНС ПРИХОДА И РАСХОДА
У периоду од 01.01.2020 године до 31.12.2020 године

(У хиљадама динара)
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2001 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2002 + 2106) 479.045 511.201
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2002 700000 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (2003 + 2047 + 2057 + 2069 + 2094 + 2099 + 2103) 479.045 511.201

2003 710000 ПОРЕЗИ (2004 + 2008 + 2010 + 2017 + 2023 + 2030 + 2033 + 2040) 199.121 194.434

2004 711000 ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 2005 до 2007) 148.936 147.065

2005 711100 Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица 148.936 147.065

2006 711200 Порези на добит и капиталне добитке које плаћају предузећа и друга правна лица

2007 711300 Порези на доходак, добит и капиталне добитке који се не могу разврстати између физичких и правних лица

2008 712000 ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (2009) 3

2009 712100 Порез на фонд зарада 3

2010 713000 ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 2011 до 2016) 33.165 31.449

2011 713100 Периодични порези на непокретности 27.105 25.331

2012 713200 Периодични порези на нето имовину

2013 713300 Порези на заоставштину, наслеђе и поклон 2.191 2.541

2014 713400 Порези на финансијске и капиталне трансакције 3.869 3.577

2015 713500 Други једнократни порези на имовину

2016 713600 Други периодични порези на имовину

2017 714000 ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 2018 до 2022) 10.450 9.834

2018 714100 Општи порези на добра и услуге

2019 714300 Добит фискалних монопола

2020 714400 Порези на појединачне услуге 15

2021 714500 Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају 10.450 9.819

2022 714600 Други порези на добра и услуге

2023 715000 ПОРЕЗ НА МЕЂУНАРОДНУ ТРГОВИНУ И ТРАНСАКЦИЈЕ (од 2024 до 2029)

Ознака
ОП

Број
конта Опис

Износ

Претходна
година

Текућа година

1 2 3 4 5

Страна 13 од 79



2024 715100 Царине и друге увозне дажбине

2025 715200 Порези на извоз

2026 715300 Добит извозних или увозних монопола

2027 715400 Добит по основу разлике између куповног и продајног девизног курса

2028 715500 Порези на продају или куповину девиза

2029 715600 Други порези на међународну трговину и трансакције

2030 716000 ДРУГИ ПОРЕЗИ (2031 + 2032) 6.567 6.086

2031 716100 Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници 6.567 6.086

2032 716200 Други порези које плаћају остала лица или који се не могу идентификовати

2033 717000 АКЦИЗЕ (од 2034 до 2039)

2034 717100 Акцизе на деривате нафте

2035 717200 Акцизе на дуванске прерађевине

2036 717300 Акцизе на алкохолна пића

2037 717400 Акцизе на освежавајућа безалкохолна пића

2038 717500 Акциза на кафу

2039 717600 Друге акцизе

2040 719000 ЈЕДНОКРАТНИ ПОРЕЗ НА ЕКСТРА ПРОФИТ И ЕКСТРА ИМОВИНУ СТЕЧЕНУ КОРИШЋЕЊЕМ ПОСЕБНИХ
ПОГОДНОСТИ (од 2041 до 2046)

2041 719100 Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет физичких лица

2042 719200 Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет предузећа и осталих правних лица

2043 719300 Порез на доходак, добит и капиталну добит нераспоредив између физичких и правних лица

2044 719400 Остали једнократни порези на имовину

2045 719500 Остали порези које плаћају искључиво предузећа и предузетници
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2046 719600 Остали порези које плаћају друга или неидентификована лица

2047 720000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (2048 + 2053)

2048 721000 ДОПРИНОСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (од 2049 до 2052)

2049 721100 Доприноси за социјално осигурање на терет запослених

2050 721200 Доприноси за социјално осигурање на терет послодаваца

2051 721300 Доприноси за социјално осигурање лица која обављају самосталну делатност и незапослених лица

2052 721400 Доприноси за социјално осигурање који се не могу разврстати

2053 722000 ОСТАЛИ СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (од 2054 до 2056)

2054 722100 Социјални доприноси на терет осигураника

2055 722200 Социјални доприноси послодаваца

2056 722300 Импутирани социјални доприноси

2057 730000 ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (2058 + 2061 + 2066) 237.838 283.135

2058 731000 ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (2059 + 2060)

2059 731100 Текуће донације од иностраних држава

2060 731200 Капиталне донације од иностраних држава

2061 732000 ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 2062 до 2065) 423 10.758

2062 732100 Текуће донације од међународних организација 423

2063 732200 Капиталне донације од међународних организација 10.758

2064 732300 Текуће помоћи од ЕУ

2065 732400 Капиталне помоћи од ЕУ

2066 733000 ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (2067 + 2068) 237.415 272.377

2067 733100 Текући трансфери од других нивоа власти 222.620 211.151
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2068 733200 Капитални трансфери од других нивоа власти 14.795 61.226

2069 740000 ДРУГИ ПРИХОДИ (2070 + 2077 + 2082 + 2089 + 2092) 42.066 33.632

2070 741000 ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 2071 до 2076) 26.815 23.006

2071 741100 Камате 1.902 930

2072 741200 Дивиденде

2073 741300 Повлачење прихода од квази корпорација

2074 741400 Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања

2075 741500 Закуп непроизведене имовине 24.913 22.076

2076 741600 Финансијске промене на финансијским лизинзима

2077 742000 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 2078 до 2081) 8.122 6.528

2078 742100 Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација 4.277 3.189

2079 742200 Таксе и накнаде 2.643 1.570

2080 742300 Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице 1.202 1.769

2081 742400 Импутиране продаје добара и услуга

2082 743000 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 2083 до 2088) 4.153 3.987

2083 743100 Приходи од новчаних казни за кривична дела

2084 743200 Приходи од новчаних казни за привредне преступе

2085 743300 Приходи од новчаних казни за прекршаје 4.125 3.987

2086 743400 Приходи од пенала

2087 743500 Приходи од одузете имовинске користи

2088 743900 Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи 28

2089 744000 ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (2090 + 2091)
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2090 744100 Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица

2091 744200 Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица

2092 745000 МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (2093) 2.976 111

2093 745100 Мешовити и неодређени приходи 2.976 111

2094 770000 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (2095 + 2097) 20

2095 771000 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (2096)

2096 771100 Меморандумске ставке за рефундацију расхода

2097 772000 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (2098) 20

2098 772100 Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године 20

2099 780000 ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (2100)

2100 781000 ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (2101 + 2102)

2101 781100 Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу

2102 781300 Трансфери између организација обавезног социјалног осигурања

2103 790000 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (2104)

2104 791000 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (2105)

2105 791100 Приходи из буџета

2106 800000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2107 + 2114 + 2121 + 2124)

2107 810000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (2108 + 2110 + 2112)

2108 811000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (2109)

2109 811100 Примања од продаје непокретности

2110 812000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (2111)

2111 812100 Примања од продаје покретне имовине
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2112 813000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (2113)

2113 813100 Примања од продаје осталих основних средстава

2114 820000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (2115 + 2117 + 2119)

2115 821000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (2116)

2116 821100 Примања од продаје робних резерви

2117 822000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (2118)

2118 822100 Примања од продаје залиха производње

2119 823000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (2120)

2120 823100 Примања од продаје робе за даљу продају

2121 830000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (2122)

2122 831000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (2123)

2123 831100 Примања од продаје драгоцености

2124 840000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (2125 + 2127 + 2129)

2125 841000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (2126)

2126 841100 Примања од продаје земљишта

2127 842000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (2128)

2128 842100 Примања од продаје подземних блага

2129 843000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (2130)

2130 843100 Примања од продаје шума и вода

2131 ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (2132 + 2300) 510.239 611.597

2132 400000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ (2133 + 2155 + 2200 + 2215 + 2239 + 2252 + 2268 + 2283) 367.309 397.368

2133 410000 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2134 + 2136 + 2140 + 2142 + 2147 + 2149 + 2151 + 2153) 88.965 103.663
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2134 411000 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (2135) 70.475 82.111

2135 411100 Плате, додаци и накнаде запослених 70.475 82.111

2136 412000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 2137 до 2139) 12.115 13.766

2137 412100 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 8.479 9.614

2138 412200 Допринос за здравствено осигурање 3.636 4.152

2139 412300 Допринос за незапосленост

2140 413000 НАКНАДЕ У НАТУРИ (2141) 66 98

2141 413100 Накнаде у натури 66 98

2142 414000 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 2143 до 2146) 3.170 2.380

2143 414100 Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова

2144 414200 Расходи за образовање деце запослених

2145 414300 Отпремнине и помоћи 722 909

2146 414400 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом 2.448 1.471

2147 415000 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2148) 2.147 2.112

2148 415100 Накнаде трошкова за запослене 2.147 2.112

2149 416000 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (2150) 992 3.196

2150 416100 Награде запосленима и остали посебни расходи 992 3.196

2151 417000 ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК (2152)

2152 417100 Посланички додатак

2153 418000 СУДИЈСКИ ДОДАТАК (2154)

2154 418100 Судијски додатак

2155 420000 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (2156 + 2164 + 2170 + 2179 + 2187 + 2190) 137.552 125.282
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2156 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 2157 до 2163) 19.225 18.478

2157 421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 1.393 1.299

2158 421200 Енергетске услуге 12.436 12.062

2159 421300 Комуналне услуге 1.650 1.125

2160 421400 Услуге комуникација 2.496 2.145

2161 421500 Трошкови осигурања 714 500

2162 421600 Закуп имовине и опреме 536 1.347

2163 421900 Остали трошкови

2164 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 2165 до 2169) 880 506

2165 422100 Трошкови службених путовања у земљи 790 506

2166 422200 Трошкови службених путовања у иностранство 25

2167 422300 Трошкови путовања у оквиру редовног рада 65

2168 422400 Трошкови путовања ученика

2169 422900 Остали трошкови транспорта

2170 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 2171 до 2178) 31.615 23.082

2171 423100 Административне услуге

2172 423200 Компјутерске услуге 1.825 2.000

2173 423300 Услуге образовања и усавршавања запослених 904 589

2174 423400 Услуге информисања 1.569 1.746

2175 423500 Стручне услуге 3.019 3.178

2176 423600 Услуге за домаћинство и угоститељство 460 93

2177 423700 Репрезентација 3.520 3.257
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2178 423900 Остале опште услуге 20.318 12.219

2179 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 2180 до 2186) 72.042 67.672

2180 424100 Пољопривредне услуге

2181 424200 Услуге образовања, културе и спорта 1.376 209

2182 424300 Медицинске услуге 508 652

2183 424400 Услуге одржавања аутопутева 34.325 39.866

2184 424500 Услуге одржавања националних паркова и природних површина

2185 424600 Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге 2.199 1.378

2186 424900 Остале специјализоване услуге 33.634 25.567

2187 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ) (2188 + 2189) 3.016 4.209

2188 425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 1.658 3.404

2189 425200 Текуће поправке и одржавање опреме 1.358 805

2190 426000 МАТЕРИЈАЛ (од 2191 до 2199) 10.774 11.335

2191 426100 Административни материјал 1.272 1.331

2192 426200 Материјали за пољопривреду

2193 426300 Материјали за образовање и усавршавање запослених 775 1.016

2194 426400 Материјали за саобраћај 3.525 1.901

2195 426500 Материјали за очување животне средине и науку

2196 426600 Материјали за образовање, културу и спорт 31 60

2197 426700 Медицински и лабораторијски материјали

2198 426800 Материјали за одржавање хигијене и угоститељство 2.946 2.197

2199 426900 Материјали за посебне намене 2.225 4.830
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2200 430000 АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (2201 + 2205 + 2207 + 2209 + 2213)

2201 431000 АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (од 2202 до 2204)

2202 431100 Амортизација зграда и грађевинскиx објеката

2203 431200 Амортизација опреме

2204 431300 Амортизација осталих некретнина и опреме

2205 432000 АМОРТИЗАЦИЈА КУЛТИВИСАНЕ ОПРЕМЕ (од 2206)

2206 432100 Амортизација култивисане опреме

2207 433000 УПОТРЕБА ДРАГОЦЕНОСТИ (2208)

2208 433100 Употреба драгоцености

2209 434000 УПОТРЕБА ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (од 2210 до 2212)

2210 434100 Употребa земљишта

2211 434200 Употреба подземног блага

2212 434300 Употреба шума и вода

2213 435000 АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ (од 2214)

2214 435100 Амортизација нематеријалне имовине

2215 440000 ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (2216 + 2226 + 2233 + 2235) 632

2216 441000 ОТПЛАТЕ ДОМАЋИХ КАМАТА (од 2117 до 2225) 632

2217 441100 Отплата камата на домаће хартије од вредности

2218 441200 Отплата камата осталим нивоима власти

2219 441300 Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама

2220 441400 Отплата камата домаћим пословним банкама 632

2221 441500 Отплата камата осталим домаћим кредиторима
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2222 441600 Отплата камата домаћинствима у земљи

2223 441700 Отплата камата на домаће финансијске деривате

2224 441800 Отплата камата на домаће менице

2225 441900 Финансијске промене на финансијским лизинзима

2226 442000 ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА (од 2227 до 2232)

2227 442100 Отплата камата на хартије од вредности емитоване на иностраном финансијском тржишту

2228 442200 Отплата камата страним владама

2229 442300 Отплата камата мултилатералним институцијама

2230 442400 Отплата камата страним пословним банкама

2231 442500 Отплата камата осталим страним кредиторима

2232 442600 Отплата камата на стране финансијске деривате

2233 443000 ОТПЛАТА КАМАТА ПО ГАРАНЦИЈАМА (2234)

2234 443100 Отплата камата по гаранцијама

2235 444000 ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 2236 до 2238)

2236 444100 Негативне курсне разлике

2237 444200 Казне за кашњење

2238 444300 Остали пратећи трошкови задуживања

2239 450000 СУБВЕНЦИЈЕ (2240 + 2243 + 2246 + 2249) 30.128 42.214

2240 451000 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2241 + 2242) 30.128 42.214

2241 451100 Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 13.452 11.300

2242 451200 Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 16.676 30.914

2243 452000 СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (2244 + 2245)
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2244 452100 Текуће субвенције приватним финансијским институцијама

2245 452200 Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама

2246 453000 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (2247 + 2248)

2247 453100 Текуће субвенције јавним финансијским институцијама

2248 453200 Капиталне субвенције јавним финансијским институцијама

2249 454000 СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (2250 + 2251)

2250 454100 Текуће субвенције приватним предузећима

2251 454200 Капиталне субвенције приватним предузећима

2252 460000 ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (2253 + 2256 + 2259 + 2262 + 2265) 62.006 57.115

2253 461000 ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА (2254 + 2255)

2254 461100 Текуће донације страним владама

2255 461200 Капиталне донације страним владама

2256 462000 ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2257 + 2258)

2257 462100 Текуће дотације међународним организацијама

2258 462200 Капиталне дотације међународним организацијама

2259 463000 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (2260 + 2261) 43.677 41.163

2260 463100 Текући трансфери осталим нивоима власти 40.996 35.642

2261 463200 Капитални трансфери осталим нивоима власти 2.681 5.521

2262 464000 ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (2263 + 2264) 12.930 15.952

2263 464100 Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања 7.755 10.526

2264 464200 Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања 5.175 5.426

2265 465000 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (2266 + 2267) 5.399
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2266 465100 Остале текуће дотације и трансфери 5.399

2267 465200 Остале капиталне дотације и трансфери

2268 470000 СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (2269 + 2273) 17.843 22.197

2269 471000 ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА) (од 2270 до 2272)

2270 471100 Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно домаћинствима

2271 471200 Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно пружаоцима услуга

2272 471900 Трансфери другим организацијама обавезног социјалног осигурања за доприносе за осигурање

2273 472000 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 2274 до 2282) 17.843 22.197

2274 472100 Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности

2275 472200 Накнаде из буџета за породиљско одсуство

2276 472300 Накнаде из буџета за децу и породицу 14.775 14.843

2277 472400 Накнаде из буџета за случај незапослености

2278 472500 Старосне и породичне пензије из буџета

2279 472600 Накнаде из буџета у случају смрти

2280 472700 Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт 50

2281 472800 Накнаде из буџета за становање и живот 63 2.492

2282 472900 Остале накнаде из буџета 2.955 4.862

2283 480000 ОСТАЛИ РАСХОДИ (2284 + 2287 + 2291 + 2293 + 2296 + 2298) 30.815 46.265

2284 481000 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2285 + 2286) 23.097 22.581

2285 481100 Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима

2286 481900 Дотације осталим непрофитним институцијама 23.097 22.581

2287 482000 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ (од 2288 до 2290) 147 304
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2288 482100 Остали порези 77 54

2289 482200 Обавезне таксе 70 138

2290 482300 Новчане казне, пенали и камате 112

2291 483000 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (2292) 6.005 15.479

2292 483100 Новчане казне и пенали по решењу судова 6.005 15.479

2293 484000 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ
УЗРОКА (2294 + 2295)

6.405

2294 484100 Накнада штете за повреде или штету услед елементарних непогода 6.405

2295 484200 Накнада штете од дивљачи

2296 485000 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (2297) 1.566 1.496

2297 485100 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 1.566 1.496

2298 489000 РАСХОДИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА
(2299)

2299 489100 Расходи који се финансирају из средстава за реализацију националног инвестиционог плана

2300 500000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (2301 + 2323 + 2332 + 2335 + 2343) 142.930 214.229

2301 510000 ОСНОВНА СРЕДСТВА (2302 + 2307 + 2317 + 2319 + 2321) 142.597 205.917

2302 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 2303 до 2306) 123.762 177.716

2303 511100 Куповина зграда и објеката

2304 511200 Изградња зграда и објеката 84.606 122.651

2305 511300 Капитално одржавање зграда и објеката 27.810 42.686

2306 511400 Пројектно планирање 11.346 12.379

2307 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 2308 до 2316) 17.890 27.767

2308 512100 Опрема за саобраћај 1.198

2309 512200 Административна опрема 875 5.449
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2310 512300 Опрема за пољопривреду

2311 512400 Опрема за заштиту животне средине 11.904 1.000

2312 512500 Медицинска и лабораторијска опрема 11.516

2313 512600 Опрема за образовање, науку, културу и спорт 1.241 7.306

2314 512700 Опрема за војску

2315 512800 Опрема за јавну безбедност 3.870 908

2316 512900 Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема 390

2317 513000 ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (2318)

2318 513100 Остале некретнине и опрема

2319 514000 КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (2320)

2320 514100 Култивисана имовина

2321 515000 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (2322) 945 434

2322 515100 Нематеријална имовина 945 434

2323 520000 ЗАЛИХЕ (2324 + 2326 + 2330)

2324 521000 РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (2325)

2325 521100 Робне резерве

2326 522000 ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 2327 до 2329)

2327 522100 Залихе материјала

2328 522200 Залихе недовршене производње

2329 522300 Залихе готових производа

2330 523000 ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (2331)

2331 523100 Залихе робе за даљу продају
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2332 530000 ДРАГОЦЕНОСТИ (2333)

2333 531000 ДРАГОЦЕНОСТИ (2334)

2334 531100 Драгоцености

2335 540000 ПРИРОДНА ИМОВИНА (2336 + 2338 + 2340) 333 8.312

2336 541000 ЗЕМЉИШТЕ (2337) 333 8.312

2337 541100 Земљиште 333 8.312

2338 542000 РУДНА БОГАТСТВА (2339)

2339 542100 Копови

2340 543000 ШУМЕ И ВОДЕ (2341 + 2342)

2341 543100 Шуме

2342 543200 Воде

2343 550000 НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ
ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (2344)

2344 551000 НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ
ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (2345)

2345 551100 Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана

2346 Вишак прихода и примања - буџетски суфицит (2001 - 2131)

2347 Мањак прихода и примања - буџетски дефицит (2131 - 2001) 31.194 100.396

2348 КОРИГОВАЊЕ ВИШКА, ОДНОСНО МАЊКА ПРИХОДА И ПРИМАЊА (од 2349 до 2353) 85.684 155.040

2349 Део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће
године

66.041 53.150

2350 Део новчаних средстава амортизације који је коришћен за набавку нефинансијске имовине

2351 Део пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за покриће расхода и издатака текуће године 19.643 29.137

2352 Износ расхода и издатака за нефинансијску имовину, финансираних из кредита 72.753
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2353 Износ приватизационих примања и примања од отплате датих кредита коришћен за покриће расхода и издатака текуће
године

2354 ПОКРИЋЕ ИЗВРШЕНИХ ИЗДАТАКА ИЗ ТЕКУЋИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА (2355 + 2356) 41.000

2355 Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредитима 41.000

2356 Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за набавку финансијске имовине

2357 321121 ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – СУФИЦИТ (2346 + 2348 - 2354) > 0 или (2348 - 2347 - 2354) > 0 54.490 13.644

2358 321122 МАЊАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА - ДЕФИЦИТ (2347 - 2348 + 2354) > 0

2359 ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – СУФИЦИТ (ЗА ПРЕНОС У НАРЕДНУ ГОДИНУ) (2360 + 2361 = 2357) 54.490 13.644

2360 Део вишка прихода и примања наменски опредељен за наредну годину 25.487 12.948

2361 Нераспоређени део вишка прихода и примања за пренос у наредну годину 29.003 696
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ИЗВЕШТАЈ О КАПИТАЛНИМ ИЗДАЦИМА И ПРИМАЊИМА
У периоду од 01.01.2020 године до 31.12.2020 године

(У хиљадама динара)
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3001 ПРИМАЊА (3002 + 3027) 72.753

3002 800000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3003 + 3010 + 3017 + 3020)

3003 810000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (3004 + 3006 + 3008)

3004 811000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (3005)

3005 811100 Примања од продаје непокретности

3006 812000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (3007)

3007 812100 Примања од продаје покретне имовине
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3008 813000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (3009)

3009 813100 Примања од продаје осталих основних средстава

3010 820000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (3011 + 3013 + 3015)

3011 821000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (3012)

3012 821100 Примања од продаје робних резерви

3013 822000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (3014)

3014 822100 Примања од продаје залиха производње

3015 823000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (3016)

3016 823100 Примања од продаје робе за даљу продају

3017 830000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (3018)

3018 831000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (3019)

3019 831100 Примања од продаје драгоцености

3020 840000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (3021 + 3023 + 3025)

3021 841000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (3022)

3022 841100 Примања од продаје земљишта

3023 842000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (3024)

3024 842100 Примања од продаје подземних блага

3025 843000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (3026)

3026 843100 Примања од продаје шума и вода

3027 900000 ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3028 + 3047) 72.753

3028 910000 ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА (3029 + 3039) 72.753

3029 911000 ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА (од 3030 до 3038) 72.753
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3030 911100 Примања од емитовања домаћих хартија од вредности, изузев акција

3031 911200 Примања од задуживања од осталих нивоа власти

3032 911300 Примања од задуживања од јавних финансијских институција у земљи

3033 911400 Примања од задуживања од пословних банака у земљи 72.753

3034 911500 Примања од задуживања од осталих поверилаца у земљи

3035 911600 Примања од задуживања од домаћинстава у земљи

3036 911700 Примања од домаћих финансијских деривата

3037 911800 Примања од домаћих меница

3038 911900 Исправка унутрашњег дуга

3039 912000 ПРИМАЊА ОД ИНОСТРАНОГ ЗАДУЖИВАЊА (од 3040 до 3046)

3040 912100 Примања од емитовања хартија од вредности, изузев акција, на иностраном финансијском тржишту

3041 912200 Примања од задуживања од иностраних држава

3042 912300 Примања од задуживања од мултилатералних институција

3043 912400 Примања од задуживања од иностраних пословних банака

3044 912500 Примања од задуживања од осталих иностраних поверилаца

3045 912600 Примања од иностраних финансијских деривата

3046 912900 Исправка спољног дуга

3047 920000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3048 + 3058)

3048 921000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 3049 до 3057)

3049 921100 Примања од продаје домаћих хартија од вредности, изузев акција

3050 921200 Примања од отплате кредита датих осталим нивоима власти

3051 921300 Примања од отплате кредита датих домаћим јавним финансијским институцијама
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1 2 3 4 5
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3052 921400 Примања од отплате кредита датих домаћим пословним банкама

3053 921500 Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама

3054 921600 Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи

3055 921700 Примања од отплате кредита датих удружењима грађана у земљи

3056 921800 Примања од отплате кредита датих нефинансијским приватним предузећима у земљи

3057 921900 Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала

3058 922000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 3059 до 3066)

3059 922100 Примања од продаје страних хартија од вредности, изузев акција

3060 922200 Примања од отплате кредита датих страним владама

3061 922300 Примања од отплате кредита датих међународним организацијама

3062 922400 Примања од отплате кредита датих страним пословним банкама

3063 922500 Примања од отплате кредита датих страним нефинансијским институцијама

3064 922600 Примања од отплате кредита датих страним невладиним организацијама

3065 922700 Примања од продаје страних акција и осталог капитала

3066 922800 Примања од продаје стране валуте

3067 ИЗДАЦИ (3068 + 3114) 142.930 255.229

3068 500000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (3069 + 3091 + 3100 + 3103 + 3111) 142.930 214.229

3069 510000 ОСНОВНА СРЕДСТВА (3070 + 3075 + 3085 + 3087 + 3089) 142.597 205.917

3070 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 3071 до 3074) 123.762 177.716

3071 511100 Куповина зграда и објеката

3072 511200 Изградња зграда и објеката 84.606 122.651

3073 511300 Капитално одржавање зграда и објеката 27.810 42.686
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3074 511400 Пројектно планирање 11.346 12.379

3075 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 3076 до 3084) 17.890 27.767

3076 512100 Опрема за саобраћај 1.198

3077 512200 Административна опрема 875 5.449

3078 512300 Опрема за пољопривреду

3079 512400 Опрема за заштиту животне средине 11.904 1.000

3080 512500 Медицинска и лабораторијска опрема 11.516

3081 512600 Опрема за образовање, културу и спорт 1.241 7.306

3082 512700 Опрема за војску

3083 512800 Опрема за јавну безбедност 3.870 908

3084 512900 Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема 390

3085 513000 ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (3086)

3086 513100 Остале некретнине и опрема

3087 514000 КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (3088)

3088 514100 Култивисана имовина

3089 515000 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (3090) 945 434

3090 515100 Нематеријална имовина 945 434

3091 520000 ЗАЛИХЕ (3092 + 3094 + 3098)

3092 521000 РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (3093)

3093 521100 Робне резерве

3094 522000 ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 3095 до 3097)

3095 522100 Залихе материјала
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3096 522200 Залихе недовршене производње

3097 522300 Залихе готових производа

3098 523000 ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (3099)

3099 523100 Залихе робе за даљу продају

3100 530000 ДРАГОЦЕНОСТИ (3101)

3101 531000 ДРАГОЦЕНОСТИ (3102)

3102 531100 Драгоцености

3103 540000 ПРИРОДНА ИМОВИНА (3104 + 3106 + 3108) 333 8.312

3104 541000 ЗЕМЉИШТЕ (3105) 333 8.312

3105 541100 Земљиште 333 8.312

3106 542000 РУДНА БОГАТСТВА (3107)

3107 542100 Копови

3108 543000 ШУМЕ И ВОДЕ (3109 + 3110)

3109 543100 Шуме

3110 543200 Воде

3111 550000 НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ
ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (3112)

3112 551000 НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ
ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (3113)

3113 551100 Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана

3114 600000 ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3115 + 3140) 41.000

3115 610000 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (3116 + 3126 + 3134 + 3136 + 3138) 41.000

3116 611000 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА (од 3117 до 3125) 41.000

3117 611100 Отплата главнице на домаће хартије од вредности, изузев акција
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3118 611200 Отплата главнице осталим нивоима власти

3119 611300 Отплата главнице домаћим јавним финансијским институцијама

3120 611400 Отплата главнице домаћим пословним банкама 41.000

3121 611500 Отплата главнице осталим домаћим кредиторима

3122 611600 Отплата главнице домаћинствима у земљи

3123 611700 Отплата главнице на домаће финансијске деривате

3124 611800 Отплата домаћих меница

3125 611900 Исправка унутрашњег дуга

3126 612000 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ СТРАНИМ КРЕДИТОРИМА (од 3127 до 3133)

3127 612100 Отплата главнице на хартије од вредности, изузев акција, емитоване на иностраном финансијском тржишту

3128 612200 Отплата главнице страним владама

3129 612300 Отплата главнице мултилатералним институцијама

3130 612400 Отплата главнице страним пословним банкама

3131 612500 Отплата главнице осталим страним кредиторима

3132 612600 Отплата главнице на стране финансијске деривате

3133 612900 Исправка спољног дуга

3134 613000 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ПО ГАРАНЦИЈАМА (3135)

3135 613100 Отплата главнице по гаранцијама

3136 614000 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ (3137)

3137 614100 Отплата главнице за финансијски лизинг

3138 615000 ОТПЛАТА ГАРАНЦИЈА ПО КОМЕРЦИЈАЛНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА (3139)

3139 615100 Отплата гаранција по комерцијалним трансакцијама
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3140 620000 НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3141 + 3151 + 3160)

3141 621000 НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 3142 до 3150)

3142 621100 Набавка домаћих хартија од вредности, изузев акција

3143 621200 Кредити осталим нивоима власти

3144 621300 Кредити домаћим јавним финансијским институцијама

3145 621400 Кредити домаћим пословним банкама

3146 621500 Кредити домаћим нефинансијским јавним институцијама

3147 621600 Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи

3148 621700 Кредити невладиним организацијама у земљи

3149 621800 Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима

3150 621900 Набавка домаћих акција и осталог капитала

3151 622000 НАБАВКА СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 3152 до 3159)

3152 622100 Набавка страних хартија од вредности, изузев акција

3153 622200 Кредити страним владама

3154 622300 Кредити међународним организацијама

3155 622400 Кредити страним пословним банкама

3156 622500 Кредити страним нефинансијским институцијама

3157 622600 Кредити страним невладиним организацијама

3158 622700 Набавка страних акција и осталог капитала

3159 622800 Куповина стране валуте

3160 623000 НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ
ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (3161)

3161 623100 Набавка финансијске имовине која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана
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3162 ВИШАК ПРИМАЊА (3001 – 3067) > 0

3163 МАЊАК ПРИМАЊА (3067 – 3001) > 0 142.930 182.476

Ознака
ОП

Број
конта Опис

Износ

Претходна
година

Текућа година

1 2 3 4 5

ИЗВЕШТАЈ О НОВЧАНИМ ТОКОВИМА
У периоду од 01.01.2020 године до 31.12.2020 године

(У хиљадама динара)

Ознака
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Број
конта Опис

Износ

Претходна
година

Текућа година

1 2 3 4 5

4001 Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И (4002 + 4106 + 4131) 479.045 583.954

4002 700000 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (4003 + 4047 + 4057 + 4069 + 4094 + 4099 + 4103) 479.045 511.201

4003 710000 ПОРЕЗИ (4004 + 4008 + 4010 + 4017 + 4023 + 4030 + 4033 + 4040) 199.121 194.434

4004 711000 ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 4005 до 4007) 148.936 147.065

4005 711100 Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица 148.936 147.065

4006 711200 Порези на добит и капиталне добитке које плаћају предузећа и друга правна лица

4007 711300 Порези на доходак, добит и капиталне добитке који се не могу разврстати између физичких и правних лица

4008 712000 ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (4009) 3

4009 712100 Порез на фонд зарада 3

4010 713000 ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 4011 до 4016) 33.165 31.449

4011 713100 Периодични порези на непокретности 27.105 25.331

4012 713200 Периодични порези на нето имовину

4013 713300 Порези на заоставштину, наслеђе и поклон 2.191 2.541

4014 713400 Порези на финансијске и капиталне трансакције 3.869 3.577
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4015 713500 Други једнократни порези на имовину

4016 713600 Други периодични порези на имовину

4017 714000 ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 4018 до 4022) 10.450 9.834

4018 714100 Општи порези на добра и услуге

4019 714300 Добит фискалних монопола

4020 714400 Порези на појединачне услуге 15

4021 714500 Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају 10.450 9.819

4022 714600 Други порези на добра и услуге

4023 715000 ПОРЕЗ НА МЕЂУНАРОДНУ ТРГОВИНУ И ТРАНСАКЦИЈЕ (од 4024 до 4029)

4024 715100 Царине и друге увозне дажбине

4025 715200 Порези на извоз

4026 715300 Добит извозних или увозних монопола

4027 715400 Добит по основу разлике између куповног и продајног девизног курса

4028 715500 Порези на продају или куповину девиза

4029 715600 Други порези на међународну трговину и трансакције

4030 716000 ДРУГИ ПОРЕЗИ (4031 + 4032) 6.567 6.086

4031 716100 Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници 6.567 6.086

4032 716200 Други порези које плаћају остала лица или који се не могу идентификовати

4033 717000 АКЦИЗЕ (од 4034 до 4039)

4034 717100 Акцизе на деривате нафте

4035 717200 Акцизе на дуванске прерађевине

4036 717300 Акцизе на алкохолна пића
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4037 717400 Акцизе на освежавајућа безалкохолна пића

4038 717500 Акцизе на кафу

4039 717600 Друге акцизе

4040 719000 ЈЕДНОКРАТНИ ПОРЕЗ НА ЕКСТРА ПРОФИТ И ЕКСТРА ИМОВИНУ СТЕЧЕНУ КОРИШЋЕЊЕМ ПОСЕБНИХ
ПОГОДНОСТИ (од 4041 до 4046)

4041 719100 Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет физичких лица

4042 719200 Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет предузећа и осталих правних лица

4043 719300 Порез на доходак, добит и капиталну добит нераспоредив између физичких и правних лица

4044 719400 Остали једнократни порези на имовину

4045 719500 Остали порези које плаћају искључиво предузећа и предузетници

4046 719600 Остали порези које плаћају друга или неидентификована лица

4047 720000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (4048 + 4053)

4048 721000 ДОПРИНОСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (од 4049 до 4052)

4049 721100 Доприноси за социјално осигурање на терет запослених

4050 721200 Доприноси за социјално осигурање на терет послодавца

4051 721300 Доприноси за социјално осигурање лица која обављају самосталну делатност и незапослених лица

4052 721400 Доприноси за социјално осигурање који се не могу разврстати

4053 722000 ОСТАЛИ СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (од 4054 до 4056)

4054 722100 Социјални доприноси на терет осигураника

4055 722200 Социјални доприноси на терет послодаваца

4056 722300 Импутирани социјални доприноси

4057 730000 ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (4058 + 4061 + 4066) 237.838 283.135

4058 731000 ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (од 4059 + 4060)
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4059 731100 Текуће донације од иностраних држава

4060 731200 Капиталне донације од иностраних држава

4061 732000 ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 4062 до 4065) 423 10.758

4062 732100 Текуће донације од међународних организација 423

4063 732200 Капиталне донације од међународних организација 10.758

4064 732300 Текуће помоћи од ЕУ

4065 732400 Капиталне помоћи од ЕУ

4066 733000 ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (4067 + 4068) 237.415 272.377

4067 733100 Текући трансфери од других нивоа власти 222.620 211.151

4068 733200 Капитални трансфери од других нивоа власти 14.795 61.226

4069 740000 ДРУГИ ПРИХОДИ (4070 + 4077 + 4082 + 4089 + 4092) 42.066 33.632

4070 741000 ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 4071 до 4076) 26.815 23.006

4071 741100 Камате 1.902 930

4072 741200 Дивиденде

4073 741300 Повлачење прихода од квази корпорација

4074 741400 Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања

4075 741500 Закуп непроизведене имовине 24.913 22.076

4076 741600 Финансијске промене на финансијским лизинзима

4077 742000 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 4078 до 4081) 8.122 6.528

4078 742100 Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација 4.277 3.189

4079 742200 Таксе и накнаде 2.643 1.570

4080 742300 Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице 1.202 1.769
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4081 742400 Импутиране продаје добара и услуга

4082 743000 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 4083 до 4088) 4.153 3.987

4083 743100 Приходи од новчаних казни за кривична дела

4084 743200 Приходи од новчаних казни за привредне преступе

4085 743300 Приходи од новчаних казни за прекршаје 4.125 3.987

4086 743400 Приходи од пенала

4087 743500 Приходи од одузете имовинске користи

4088 743900 Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи 28

4089 744000 ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (4090 + 4091)

4090 744100 Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица

4091 744200 Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица

4092 745000 МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (4093) 2.976 111

4093 745100 Мешовити и неодређени приходи 2.976 111

4094 770000 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (4095 + 4097) 20

4095 771000 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (4096)

4096 771100 Меморандумске ставке за рефундацију расхода

4097 772000 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (4098) 20

4098 772100 Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године 20

4099 780000 ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (4100)

4100 781000 ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (4101 + 4102)

4101 781100 Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу

4102 781300 Трансфери између организација обавезног социјалног осигурања
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4103 790000 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (4104)

4104 791000 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (4105)

4105 791100 Приходи из буџета

4106 800000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4107 + 4114 + 4121 + 4124)

4107 810000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (4108 + 4110 + 4112)

4108 811000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (4109)

4109 811100 Примања од продаје непокретности

4110 812000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (4111)

4111 812100 Примања од продаје покретне имовине

4112 813000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (4113)

4113 813100 Примања од продаје осталих основних средстава

4114 820000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (4115 + 4117 + 4119)

4115 821000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (4116)

4116 821100 Примања од продаје робних резерви

4117 822000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (4118)

4118 822100 Примања од продаје залиха производње

4119 823000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (4120)

4120 823100 Примања од продаје робе за даљу продају

4121 830000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (4122)

4122 831000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (4123)

4123 831100 Примања од продаје драгоцености

4124 840000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (4125 + 4127 + 4129)
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4125 841000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (4126)

4126 841100 Примања од продаје земљишта

4127 842000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (4128)

4128 842100 Примања од продаје подземних блага

4129 843000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (4130)

4130 843100 Примања од продаје шума и вода

4131 900000 ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4132 + 4151) 72.753

4132 910000 ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА (4133 + 4143) 72.753

4133 911000 ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА (од 4134 до 4142) 72.753

4134 911100 Примања од емитовања домаћих хартија од вредности, изузев акција

4135 911200 Примања од задуживања од осталих нивоа власти

4136 911300 Примања од задуживања од јавних финансијских институција у земљи

4137 911400 Примања од задуживања од пословних банака у земљи 72.753

4138 911500 Примања од задуживања од осталих поверилаца у земљи

4139 911600 Примања од задуживања од домаћинстава у земљи

4140 911700 Примања од домаћих финансијских деривата

4141 911800 Примања од домаћих меница

4142 911900 Исправка унутрашњег дуга

4143 912000 ПРИМАЊА ОД ИНОСТРАНОГ ЗАДУЖИВАЊА (од 4144 до 4150)

4144 912100 Примања од емитовања хартија од вредности, изузев акција, на иностраном финансијском тржишту

4145 912200 Примања од задуживања од иностраних држава

4146 912300 Примања од задуживања од мултилатералних институција
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4147 912400 Примања од задуживања од иностраних пословних банака

4148 912500 Примања од задуживања од осталих иностраних поверилаца

4149 912600 Примања од иностраних финансијских деривата

4150 912900 Исправка спољног дуга

4151 920000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4152 + 4162)

4152 921000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4153 до 4161)

4153 921100 Примања од продаје домаћих хартија од вредности, изузев акција

4154 921200 Примања од отплате кредита датих осталим нивоима власти

4155 921300 Примања од отплате кредита датих домаћим јавним финансијским институцијама

4156 921400 Примања од отплате кредита датих домаћим пословним банкама

4157 921500 Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама

4158 921600 Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи

4159 921700 Примања од отплате кредита датих удружењима грађана у земљи

4160 921800 Примања од отплате кредита датих нефинансијским приватним предузећима у земљи

4161 921900 Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала

4162 922000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4163 до 4170)

4163 922100 Примања од продаје страних хартија од вредности, изузев акција

4164 922200 Примања од отплате кредита датих страним владама

4165 922300 Примања од отплате кредита датих међународним организацијама

4166 922400 Примања од отплате кредита датих страним пословним банкама

4167 922500 Примања од отплате кредита датих страним нефинансијским институцијама

4168 922600 Примања од отплате кредита датих страним невладиним организацијама
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4169 922700 Примања од продаје страних акција и осталог капитала

4170 922800 Примања од продаје стране валуте

4171 НОВЧАНИ ОДЛИВИ (4172 + 4340 + 4386) 510.239 652.597

4172 400000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ (4173 + 4195 + 4240 + 4255 + 4279 + 4292 + 4308 + 4323) 367.309 397.368

4173 410000 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (4174 + 4176 + 4180 + 4182 + 4187 + 4189 + 4191 + 4193) 88.965 103.663

4174 411000 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (4175) 70.475 82.111

4175 411100 Плате, додаци и накнаде запослених 70.475 82.111

4176 412000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 4177 до 4179) 12.115 13.766

4177 412100 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 8.479 9.614

4178 412200 Допринос за здравствено осигурање 3.636 4.152

4179 412300 Допринос за незапосленост

4180 413000 НАКНАДЕ У НАТУРИ (4181) 66 98

4181 413100 Накнаде у натури 66 98

4182 414000 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 4183 до 4186) 3.170 2.380

4183 414100 Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова

4184 414200 Расходи за образовање деце запослених

4185 414300 Отпремнине и помоћи 722 909

4186 414400 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом 2.448 1.471

4187 415000 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (4188) 2.147 2.112

4188 415100 Накнаде трошкова за запослене 2.147 2.112

4189 416000 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (4190) 992 3.196

4190 416100 Награде запосленима и остали посебни расходи 992 3.196
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4191 417000 ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК (4192)

4192 417100 Посланички додатак

4193 418000 СУДИЈСКИ ДОДАТАК (4194)

4194 418100 Судијски додатак

4195 420000 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (4196 + 4204 + 4210 + 4219 + 4227 + 4230) 137.552 125.282

4196 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 4197 до 4203) 19.225 18.478

4197 421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 1.393 1.299

4198 421200 Енергетске услуге 12.436 12.062

4199 421300 Комуналне услуге 1.650 1.125

4200 421400 Услуге комуникација 2.496 2.145

4201 421500 Трошкови осигурања 714 500

4202 421600 Закуп имовине и опреме 536 1.347

4203 421900 Остали трошкови

4204 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 4205 до 4209) 880 506

4205 422100 Трошкови службених путовања у земљи 790 506

4206 422200 Трошкови службених путовања у иностранство 25

4207 422300 Трошкови путовања у оквиру редовног рада 65

4208 422400 Трошкови путовања ученика

4209 422900 Остали трошкови транспорта

4210 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 4211 до 4218) 31.615 23.082

4211 423100 Административне услуге

4212 423200 Компјутерске услуге 1.825 2.000
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4213 423300 Услуге образовања и усавршавања запослених 904 589

4214 423400 Услуге информисања 1.569 1.746

4215 423500 Стручне услуге 3.019 3.178

4216 423600 Услуге за домаћинство и угоститељство 460 93

4217 423700 Репрезентација 3.520 3.257

4218 423900 Остале опште услуге 20.318 12.219

4219 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 4220 до 4226) 72.042 67.672

4220 424100 Пољопривредне услуге

4221 424200 Услуге образовања, културе и спорта 1.376 209

4222 424300 Медицинске услуге 508 652

4223 424400 Услуге одржавања аутопутева 34.325 39.866

4224 424500 Услуге одржавања националних паркова и природних површина

4225 424600 Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге 2.199 1.378

4226 424900 Остале специјализоване услуге 33.634 25.567

4227 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ) (4228 + 4229) 3.016 4.209

4228 425100 Текуће поправке и одражавање зграда и објеката 1.658 3.404

4229 425200 Текуће поправке и одржавање опреме 1.358 805

4230 426000 МАТЕРИЈАЛ (од 4231 до 4239) 10.774 11.335

4231 426100 Административни материјал 1.272 1.331

4232 426200 Материјали за пољопривреду

4233 426300 Материјали за образовање и усавршавање запослених 775 1.016

4234 426400 Материјали за саобраћај 3.525 1.901
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4235 426500 Материјали за очување животне средине и науку

4236 426600 Материјали за образовање, културу и спорт 31 60

4237 426700 Медицински и лабораторијски материјали

4238 426800 Материјали за одржавање хигијене и угоститељство 2.946 2.197

4239 426900 Материјали за посебне намене 2.225 4.830

4240 430000 АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (4241 + 4245 + 4247 + 4249 + 4253)

4241 431000 АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (од 4242 до 4244)

4242 431100 Амортизација зграда и грађевинскиx објеката

4243 431200 Амортизација опреме

4244 431300 Амортизација осталих некретнина и опреме

4245 432000 АМОРТИЗАЦИЈА КУЛТИВИСАНЕ ИМОВИНЕ (4246)

4246 432100 Амортизација култивисане имовине

4247 433000 УПОТРЕБА ДРАГОЦЕНОСТИ (4248)

4248 433100 Употреба драгоцености

4249 434000 УПОТРЕБА ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (од 4250 до 4252)

4250 434100 Употреба земљишта

4251 434200 Употреба подземног блага

4252 434300 Употреба шума и вода

4253 435000 АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ (4254)

4254 435100 Амортизација нематеријалне имовине

4255 440000 ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (4256 + 4266 + 4273 + 4275) 632

4256 441000 ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА (од 4257 до 4265) 632
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4257 441100 Отплата камата на домаће хартије од вредности

4258 441200 Отплата камата осталим нивоима власти

4259 441300 Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама

4260 441400 Отплата камата домаћим пословним банкама 632

4261 441500 Отплата камата осталим домаћим кредиторима

4262 441600 Отплата камата домаћинствима у земљи

4263 441700 Отплата камата на домаће финансијске деривате

4264 441800 Отплата камата на домаће менице

4265 441900 Финансијске промене на финансијским лизинзима

4266 442000 ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА (од 4267 до 4272)

4267 442100 Отплата камата на хартије од вредности емитоване на иностраном финансијском тржишту

4268 442200 Отплата камата страним владама

4269 442300 Отплата камата мултилатералним институцијама

4270 442400 Отплата камата страним пословним банкама

4271 442500 Отплата камата осталим страним кредиторима

4272 442600 Отплата камата на стране финансијске деривате

4273 443000 ОТПЛАТА КАМАТА ПО ГАРАНЦИЈАМА (4274)

4274 443100 Отплата камата по гаранцијама

4275 444000 ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 4276 до 4278)

4276 444100 Негативне курсне разлике

4277 444200 Казне за кашњење

4278 444300 Остали пратећи трошкови задуживања
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4279 450000 СУБВЕНЦИЈЕ (4280 + 4283 + 4286 + 4289) 30.128 42.214

4280 451000 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (4281 + 4282) 30.128 42.214

4281 451100 Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 13.452 11.300

4282 451200 Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 16.676 30.914

4283 452000 СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (4284 + 4285)

4284 452100 Текуће субвенције приватним финансијским институцијама

4285 452200 Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама

4286 453000 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (4287 + 4288)

4287 453100 Текуће субвенције јавним финансијским институцијама

4288 453200 Капиталне субвенције јавним финансијским институцијама

4289 454000 СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (4290 + 4291)

4290 454100 Текуће субвенције приватним предузећима

4291 454200 Капиталне субвенције приватним предузећима

4292 460000 ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (4293 + 4296 + 4299 + 4302 + 4305) 62.006 57.115

4293 461000 ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА (4294 + 4295)

4294 461100 Текуће донације страним владама

4295 461200 Капиталне донације страним владама

4296 462000 ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (4297 + 4298)

4297 462100 Текуће дотације међународним организацијама

4298 462200 Капиталне дотације међународним организацијама

4299 463000 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (4300 + 4301) 43.677 41.163

4300 463100 Текући трансфери осталим нивоима власти 40.996 35.642
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4301 463200 Капитални трансфери осталим нивоима власти 2.681 5.521

4302 464000 ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (4303 + 4304) 12.930 15.952

4303 464100 Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања 7.755 10.526

4304 464200 Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања 5.175 5.426

4305 465000 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (4306 + 4307) 5.399

4306 465100 Остале текуће дотације и трансфери 5.399

4307 465200 Остале капиталне дотације и трансфери

4308 470000 СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (4309 + 4313) 17.843 22.197

4309 471000 ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА) (од 4310 до 4312)

4310 471100 Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно домаћинствима

4311 471200 Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно пружаоцима услуга

4312 471900 Трансфери другим организацијама обавезног социјалног осигурања за доприносе за осигурање

4313 472000 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 4314 до 4322) 17.843 22.197

4314 472100 Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности

4315 472200 Накнаде из буџета за породиљско одсуство

4316 472300 Накнаде из буџета за децу и породицу 14.775 14.843

4317 472400 Накнаде из буџета за случај незапослености

4318 472500 Старосне и породичне пензије из буџета

4319 472600 Накнаде из буџета у случају смрти

4320 472700 Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт 50

4321 472800 Накнаде из буџета за становање и живот 63 2.492

4322 472900 Остале накнаде из буџета 2.955 4.862

Ознака
ОП

Број
конта Опис

Износ

Претходна
година

Текућа година

1 2 3 4 5

Страна 51 од 79



4323 480000 ОСТАЛИ РАСХОДИ (4324 + 4327 + 4331 + 4333 + 4336 + 4338) 30.815 46.265

4324 481000 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (4325 + 4326) 23.097 22.581

4325 481100 Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима

4326 481900 Дотације осталим непрофитним институцијама 23.097 22.581

4327 482000 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ (од 4328 до 4330) 147 304

4328 482100 Остали порези 77 54

4329 482200 Обавезне таксе 70 138

4330 482300 Новчане казне, пенали и камате 112

4331 483000 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (4332) 6.005 15.479

4332 483100 Новчане казне и пенали по решењу судова 6.005 15.479

4333 484000 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ
УЗРОКА (4334 + 4335)

6.405

4334 484100 Накнада штете за повреде или штету услед елементарних непогода 6.405

4335 484200 Накнада штете од дивљачи

4336 485000 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (4337) 1.566 1.496

4337 485100 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 1.566 1.496

4338 489000 РАСХОДИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА
(4339)

4339 489100 Расходи који се финансирају из средстава за реализацију националног инвестиционог плана

4340 500000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (4341 + 4363 + 4372 + 4375 + 4383) 142.930 214.229

4341 510000 ОСНОВНА СРЕДСТВА (4342 + 4347 + 4357 + 4359 + 4361) 142.597 205.917

4342 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 4343 до 4346) 123.762 177.716

4343 511100 Куповина зграда и објеката

4344 511200 Изградња зграда и објеката 84.606 122.651
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4345 511300 Капитално одржавање зграда и објеката 27.810 42.686

4346 511400 Пројектно планирање 11.346 12.379

4347 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 4348 до 4356) 17.890 27.767

4348 512100 Опрема за саобраћај 1.198

4349 512200 Административна опрема 875 5.449

4350 512300 Опрема за пољопривреду

4351 512400 Опрема за заштиту животне средине 11.904 1.000

4352 512500 Медицинска и лабораторијска опрема 11.516

4353 512600 Опрема за образовање, науку, културу и спорт 1.241 7.306

4354 512700 Опрема за војску

4355 512800 Опрема за јавну безбедност 3.870 908

4356 512900 Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема 390

4357 513000 ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (4358)

4358 513100 Остале некретнине и опрема

4359 514000 КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (4360)

4360 514100 Култивисана имовина

4361 515000 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (4362) 945 434

4362 515100 Нематеријална имовина 945 434

4363 520000 ЗАЛИХЕ (4364 + 4366 + 4370)

4364 521000 РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (4365)

4365 521100 Робне резерве

4366 522000 ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 4367 до 4369)
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4367 522100 Залихе материјала

4368 522200 Залихе недовршене производње

4369 522300 Залихе готових производа

4370 523000 ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (4371)

4371 523100 Залихе робе за даљу продају

4372 530000 ДРАГОЦЕНОСТИ (4373)

4373 531000 ДРАГОЦЕНОСТИ (4374)

4374 531100 Драгоцености

4375 540000 ПРИРОДНА ИМОВИНА (4376 + 4378 + 4380) 333 8.312

4376 541000 ЗЕМЉИШТЕ (4377) 333 8.312

4377 541100 Земљиште 333 8.312

4378 542000 РУДНА БОГАТСТВА (4379)

4379 542100 Копови

4380 543000 ШУМЕ И ВОДЕ (4381 + 4382)

4381 543100 Шуме

4382 543200 Воде

4383 55000 НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ
ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (4384)

4384 551000 НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ
ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (4385)

4385 551100 Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана

4386 600000 ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4387 + 4412) 41.000

4387 610000 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (4388 + 4398 + 4406 + 4408 + 4410) 41.000

4388 611000 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА (од 4389 до 4397) 41.000
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4389 611100 Отплата главнице на домаће хартије од вредности, изузев акција

4390 611200 Отплата главнице осталим нивоима власти

4391 611300 Отплата главнице домаћим јавним финансијским институцијама

4392 611400 Отплата главнице домаћим пословним банкама 41.000

4393 611500 Отплата главнице осталим домаћим кредиторима

4394 611600 Отплата главнице домаћинствима у земљи

4395 611700 Отплата главнице на домаће финансијске деривате

4396 611800 Отплата домаћих меница

4397 611900 Исправка унутрашњег дуга

4398 612000 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ СТРАНИМ КРЕДИТОРИМА (од 4399 до 4405)

4399 612100 Отплата главнице на хартије од вредности, изузев акција, емитоване на иностраном финансијском тржишту

4400 612200 Отплата главнице страним владама

4401 612300 Отплата главнице мултилатералним институцијама

4402 612400 Отплата главнице страним пословним банкама

4403 612500 Отплата главнице осталим страним кредиторима

4404 612600 Отплата главнице на стране финансијске деривате

4405 612900 Исправка спољног дуга

4406 613000 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ПО ГАРАНЦИЈАМА (4407)

4407 613100 Отплата главнице по гаранцијама

4408 614000 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ (4409)

4409 614100 Отплата главнице за финансијски лизинг

4410 615000 ОТПЛАТА ГАРАНЦИЈА ПО КОМЕРЦИЈАЛНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА (4411)

Ознака
ОП

Број
конта Опис

Износ

Претходна
година

Текућа година

1 2 3 4 5

Страна 55 од 79



4411 615100 Отплата гаранција по комерцијалним трансакцијама

4412 620000 НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4413 + 4423 + 4432)

4413 621000 НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4414 до 4422)

4414 621100 Набавка домаћих хартија од вредности, изузев акција

4415 621200 Кредити осталим нивоима власти

4416 621300 Кредити домаћим јавним финансијским институцијама

4417 621400 Кредити домаћим пословним банкама

4418 621500 Кредити домаћим нефинансијским јавним институцијама

4419 621600 Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи

4420 621700 Кредити невладиним организацијама у земљи

4421 621800 Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима

4422 621900 Набавка домаћих акција и осталог капитала

4423 622000 НАБАВКА СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4424 до 4431)

4424 622100 Набавка страних хартија од вредности, изузев акција

4425 622200 Кредити страним владама

4426 622300 Кредити међународним организацијама

4427 622400 Кредити страним пословним банкама

4428 622500 Кредити страним нефинансијским институцијама

4429 622600 Кредити страним невладиним организацијама

4430 622700 Набавка страних акција и осталог капитала

4431 622800 Куповина стране валуте

4432 623000 НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ
ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (4433)
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4433 623100 Набавка финансијске имовине која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана

4434 ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (4001 – 4171) > 0

4435 МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (4171 – 4001) > 0 31.194 68.643

4436 САЛДО ГОТОВИНЕ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ 137.675 106.481

4437 КОРИГОВАНИ ПРИЛИВИ ЗА ПРИМЉЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ (4001 + 4438) 479.045 583.954

4438 Корекција новчаних прилива за наплаћена средства којa се не евидентирају преко класа 700000, 800000 и 900000

4439 КОРИГОВАНИ ОДЛИВИ ЗА ИСПЛАЋЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ (4171 – 4440 + 4441) 510.239 653.620

4440 Корекција новчаних одлива за износ обрачунате амортизације књижене на терет сопствених прихода

4441 Корекција новчаних одлива за износ плаћених расхода који се не евидентирају преко класе 400000, 500000 и 600000 1.023

4442 САЛДО ГОТОВИНЕ НА КРАЈУ ГОДИНЕ (4436 + 4437 – 4439) 106.481 36.815
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ИЗВЕШТАЈ O ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА
У периоду од 01.01.2020 године до 31.12.2020 године

(У хиљадама динара)

 

Ознака
ОП

 

Број
конта

 

Опис

Износ
планираних
прихода и
примања

Износ остварених прихода и примања

Укупно

(од 6 до 11)

Приходи и примања из буџета Из
донација и

помоћи

Из
осталих
извораРепублике Аутономне

покрајне
Општине /

града
ОССО

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

5001 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ
НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ(5002 + 5106)

560.169 511.201 67.417 432.927 99 10.758

5002 700000 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (5003 + 5047 + 5057 + 5069 + 5094 + 5099
+ 5103)

560.169 511.201 67.417 432.927 99 10.758

5003 710000 ПОРЕЗИ (5004 + 5008 + 5010 + 5017 + 5023 + 5030 + 5033 +
5040)

211.550 194.434 194.434

5004 711000 ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од
5005 до 5007)

152.250 147.065 147.065

5005 711100 Порези на доходак и капиталнe добиткe које плаћају физичка
лица

152.250 147.065 147.065
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5006 711200
Порези на добит и капиталне добитке које плаћају предузећа
и друга правна лица

5007 711300 Порези на доходак, добит и капиталне добитке који се не могу
разврстати између физичких и правних лица

5008 712000 ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (5009)

5009 712100 Порез на фонд зарада

5010 713000 ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 5011 до 5016) 36.500 31.449 31.449

5011 713100 Периодични порези на непокретности 28.500 25.331 25.331

5012 713200 Периодични порези на нето имовину

5013 713300 Порези на заоставштину, наслеђе и поклон 3.000 2.541 2.541

5014 713400 Порези на финансијске и капиталне трансакције 5.000 3.577 3.577

5015 713500 Други једнократни порези на имовину

5016 713600 Други периодични порези на имовину

5017 714000 ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 5018 до 5022) 15.300 9.834 9.834

5018 714100 Општи порези на добра и услуге

5019 714300 Добит фискалних монопола

5020 714400 Порези на појединачне услуге 15 15

5021 714500 Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да
се добра употребљавају или делатности обављају

15.300 9.819 9.819

5022 714600 Други порези на добра и услуге

5023 715000 ПОРЕЗ НА МЕЂУНАРОДНУ ТРГОВИНУ И ТРАНСАКЦИЈЕ (од
5024 до 5029)

5024 715100 Царине и друге увозне дажбине

5025 715200 Порези на извоз

5026 715300 Добит извозних или увозних монопола
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5027 715400 Добит по основу разлике између куповног и продајног
девизног курса

5028 715500 Порези на продају или куповину девиза

5029 715600 Други порези на међународну трговину и трансакције

5030 716000 ДРУГИ ПОРЕЗИ (5031 + 5032) 7.500 6.086 6.086

5031 716100
Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно
предузетници 7.500 6.086 6.086

5032 716200 Други порези које плаћају остала лица или који се не могу
идентификовати

5033 717000 АКЦИЗЕ (од 5034 до 5039)

5034 717100 Акцизе на деривате нафте

5035 717200 Акцизе на дуванске прерађевине

5036 717300 Акцизе на алкохолна пића

5037 717400 Акцизе на освежавајућа безалкохолна пића

5038 717500 Акциза на кафу

5039 717600 Друге акцизе

5040 719000
ЈЕДНОКРАТНИ ПОРЕЗ НА ЕКСТРА ПРОФИТ И ЕКСТРА
ИМОВИНУ СТЕЧЕНУ КОРИШЋЕЊЕМ ПОСЕБНИХ
ПОГОДНОСТИ (од 5041до 5046)

5041 719100 Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет
физичких лица

5042 719200 Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет
предузећа и осталих правних лица

5043 719300 Порез на доходак, добит и капиталну добит нераспоредив
између физичких и правних лица

5044 719400 Остали једнократни порези на имовину

5045 719500 Остали порези које плаћају искључиво предузећа и
предузетници

5046 719600 Остали порези које плаћају друга или неидентификована
лица
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5047 720000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (5048 + 5053)

5048 721000 ДОПРИНОСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (од 5049 до
5052)

5049 721100 Доприноси за социјално осигурање на терет запослених

5050 721200 Доприноси за социјално осигурање на терет послодавца

5051 721300 Доприноси за социјално осигурање лица која обављају
самосталну делатност и незапослених лица

5052 721400 Доприноси за социјално осигурање који се не могу разврстати

5053 722000 ОСТАЛИ СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (од 5054 до 5056)

5054 722100 Социјални доприноси на терет осигураника

5055 722200 Социјални доприноси на терет послодаваца

5056 722300 Импутирани социјални доприноси

5057 730000 ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (5058 + 5061 + 5066) 297.169 283.135 67.417 204.960 10.758

5058 731000 ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (5059 + 5060)

5059 731100 Текуће донације од иностраних држава

5060 731200 Капиталне донације од иностраних држава

5061 732000 ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ
ОРГАНИЗАЦИЈА (од 5062 до 5065)

10.758 10.758 10.758

5062 732100 Текуће донације од међународних организација

5063 732200 Капиталне донације од међународних организација 10.758 10.758 10.758

5064 732300 Текуће помоћи од ЕУ

5065 732400 Капиталне помоћи од ЕУ

5066 733000 ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (5067 + 5068) 286.411 272.377 67.417 204.960

5067 733100 Текући трансфери од других нивоа власти 220.370 211.151 6.191 204.960

5068 733200 Капитални трансфери од других нивоа власти 66.041 61.226 61.226
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5069 740000 ДРУГИ ПРИХОДИ (5070 + 5077 + 5082 + 5089 + 5092) 51.450 33.632 33.533 99

5070 741000 ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 5071 до 5076) 29.250 23.006 23.006

5071 741100 Камате 4.800 930 930

5072 741200 Дивиденде

5073 741300 Повлачење прихода од квази корпорација

5074 741400 Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања

5075 741500 Закуп непроизведене имовине 24.450 22.076 22.076

5076 741600 Финансијске промене на финансијским лизинзима

5077 742000 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 5078 до
5081)

15.900 6.528 6.429 99

5078 742100 Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране
тржишних организација

7.900 3.189 3.189

5079 742200 Таксе и накнаде 5.500 1.570 1.570

5080 742300 Споредне продаје добара и услуга које врше државне
нетржишне јединице

2.500 1.769 1.670 99

5081 742400 Импутиране продаје добара и услуга

5082 743000 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од
5083 до 5088)

3.600 3.987 3.987

5083 743100 Приходи од новчаних казни за кривична дела

5084 743200 Приходи од новчаних казни за привредне преступе

5085 743300 Приходи од новчаних казни за прекршаје 3.300 3.987 3.987

5086 743400 Приходи од пенала

5087 743500 Приходи од одузете имовинске користи

5088 743900 Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете
имовинске користи

300

5089 744000 ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ
ЛИЦА (5090 + 5091)
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5090 744100 Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица

5091 744200 Капитални добровољни трансфери од физичких и правних
лица

5092 745000 МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (5093) 2.700 111 111

5093 745100 Мешовити и неодређени приходи 2.700 111 111

5094 770000 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА
(5095 + 5097)

5095 771000 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА
(5096)

5096 771100 Меморандумске ставке за рефундацију расхода

5097 772000 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА
ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (5098)

5098 772100 Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне
године

5099 780000 ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ
НИВОУ (5100)

5100 781000 ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ
НИВОУ (5101 + 5102)

5101 781100 Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу

5102 781300 Трансфери између организација обавезног социјалног
осигурања

5103 790000 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5104)

5104 791000 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5105)

5105 791100 Приходи из буџета

5106 800000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
(5107 + 5114 + 5121 + 5124)

5107 810000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (5108 +
5110 + 5112)

5108 811000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (5109)

5109 811100 Примања од продаје непокретности
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5110 812000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (5111)

5111 812100 Примања од продаје покретне имовине

5112 813000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ
СРЕДСТАВА (5113)

5113 813100 Примања од продаје осталих основних средстава

5114 820000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (5115 + 5117 + 5119)

5115 821000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (5116)

5116 821100 Примања од продаје робних резерви

5117 822000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (5118)

5118 822100 Примања од продаје залиха производње

5119 823000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (5120)

5120 823100 Примања од продаје робе за даљу продају

5121 830000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (5122)

5122 831000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (5123)

5123 831100 Примања од продаје драгоцености

5124 840000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (5125 +
5127 + 5129)

5125 841000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (5126)

5126 841100 Примања од продаје земљишта

5127 842000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (5128)

5128 842100 Примања од продаје подземних блага

5129 843000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (5130)

5130 843100 Примања од продаје шума и вода

5131 900000
ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ (5132 + 5151) 79.500 72.753 72.753
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5132 910000 ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА (5133 + 5143) 79.500 72.753 72.753

5133 911000 ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА (од 5134 до 5142) 79.500 72.753 72.753

5134 911100 Примања од емитовања домаћих хартија од вредности,
изузев акција

5135 911200 Примања од задуживања од осталих нивоа власти

5136 911300 Примања од задуживања од јавних финансијских институција
у земљи

5137 911400 Примања од задуживања од пословних банака у земљи 79.500 72.753 72.753

5138 911500 Примања од задуживања код осталих поверилаца у земљи

5139 911600 Примања од задуживања од домаћинстава у земљи

5140 911700 Примања од домаћих финансијских деривата

5141 911800 Примања од домаћих меница

5142 911900 Исправка унутрашњег дуга

5143 912000 ПРИМАЊА ОД ИНОСТРАНОГ ЗАДУЖИВАЊА (од 5144 до
5150)

5144 912100 Примања од емитовања хартија од вредности, изузев акција,
на иностраном финансијском тржишту

5145 912200 Примања од задуживања од иностраних држава

5146 912300 Примања од задуживања од мултилатералних институција

5147 912400 Примања од задуживања од иностраних пословних банака

5148 912500 Примања од задуживања од осталих иностраних поверилаца

5149 912600 Примања од иностраних финансијских деривата

5150 912900 Исправка спољног дуга

5151 920000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5152 +
5162)

5152 921000

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ (од 5153 до 5161)
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5153 921100 Примања од продаје домаћих хартија од вредности, изузев
акција

5154 921200 Примања од отплате кредита датих осталим нивоима власти

5155 921300 Примања од отплате кредита датих домаћим јавним
финансијским институцијама

5156 921400 Примања од отплате кредита домаћим пословним банкама

5157 921500 Примања од отплате кредита датих домаћим јавним
нефинансијским институцијама

5158 921600 Примања од отплате кредита датих физичким лицима и
домаћинствима у земљи

5159 921700 Примања од отплате кредита датих удружењима грађана у
земљи

5160 921800 Примања од отплате кредита датих нефинансијским
приватним предузећима у земљи

5161 921900 Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала

5162 922000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ (од 5163 до 5170)

5163 922100 Примања од продаје страних хартија од вредности, изузев
акција

5164 922200 Примања од отплате кредита датих страним владама

5165 922300 Примања од отплате кредита датих међународним
организацијама

5166 922400 Примања од отплате кредита датих страним пословним
банкама

5167 922500 Примања од отплате кредита датих страним нефинансијским
институцијама

5168 922600 Примања од отплате кредита датих страним невладиним
организацијама

5169 922700 Примања од продаје страних акција и осталог капитала

5170 922800 Примања од продаје стране валуте

5171 УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (5001 + 5131) 639.669 583.954 67.417 432.927 99 10.758 72.753

5172 ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ (5173 + 5341)

695.787 611.597 54.400 397.053 98 10.758 149.288
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5173 400000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5174 + 5196 + 5241 + 5256 + 5280 + 5293
+ 5309 + 5324)

417.444 397.368 9.989 328.981 98 58.300

5174 410000 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5175 + 5177 + 5181 + 5183 + 5188
+ 5190 + 5192 + 5194)

106.133 103.663 1.683 101.963 17

5175 411000
ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)
(5176) 82.458 82.111 82.111

5176 411100 Плате, додаци и накнаде запослених 82.458 82.111 82.111

5177 412000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од
5178 до 5180)

14.131 13.766 13.766

5178 412100 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 9.837 9.614 9.614

5179 412200 Допринос за здравствено осигурање 4.294 4.152 4.152

5180 412300 Допринос за незапосленост

5181 413000 НАКНАДЕ У НАТУРИ (5182) 137 98 98

5182 413100 Накнаде у натури 137 98 98

5183 414000 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 5184 до 5187) 3.497 2.380 2.363 17

5184 414100 Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет
фондова

154

5185 414200 Расходи за образовање деце запослених

5186 414300 Отпремнине и помоћи 1.119 909 892 17

5187 414400 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже
породице и друге помоћи запосленом

2.224 1.471 1.471

5188 415000 НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5189) 2.120 2.112 474 1.638

5189 415100 Накнаде трошкова за запослене 2.120 2.112 474 1.638

5190 416000 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ
(5191)

3.790 3.196 1.209 1.987

5191 416100 Награде запосленима и остали посебни расходи 3.790 3.196 1.209 1.987

5192 417000 ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК (5193)

5193 417100 Посланички додатак
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5194 418000 СУДИЈСКИ ДОДАТАК (5195)

5195 418100 Судијски додатак

5196 420000 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (5197 + 5205 + 5211 + 5220 +
5228 + 5231)

138.219 125.282 6.191 85.172 98 33.821

5197 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 5198 до 5204) 20.700 18.478 1.102 16.797 3 576

5198 421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 1.747 1.299 1.247 3 49

5199 421200 Енергетске услуге 12.707 12.062 727 11.035 300

5200 421300 Комуналне услуге 1.389 1.125 90 935 100

5201 421400 Услуге комуникација 2.548 2.145 121 1.945 79

5202 421500 Трошкови осигурања 699 500 104 348 48

5203 421600 Закуп имовине и опреме 1.560 1.347 60 1.287

5204 421900 Остали трошкови 50

5205 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 5206 до 5210) 682 506 316 190

5206 422100 Трошкови службених путовања у земљи 662 506 316 190

5207 422200 Трошкови службених путовања у иностранство 20

5208 422300 Трошкови путовања у оквиру редовног рада

5209 422400 Трошкови путовања ученика

5210 422900 Остали трошкови транспорта

5211 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 5212 до 5219) 26.403 23.082 3.281 19.373 428

5212 423100 Административне услуге 20

5213 423200 Компјутерске услуге 2.535 2.000 57 1.943

5214 423300 Услуге образовања и усавршавања запослених 926 589 179 410
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5215 423400 Услуге информисања 1.857 1.746 1.667 79

5216 423500 Стручне услуге 3.879 3.178 3.178

5217 423600 Услуге за домаћинство и угоститељство 200 93 93

5218 423700 Репрезентација 4.186 3.257 136 3.121

5219 423900 Остале опште услуге 12.800 12.219 2.909 8.961 349

5220 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 5221 до 5227) 70.848 67.672 164 37.840 29.668

5221 424100 Пољопривредне услуге

5222 424200 Услуге образовања, културе и спорта 213 209 25 136 48

5223 424300 Медицинске услуге 946 652 139 374 139

5224 424400 Услуге одржавања аутопутева 40.039 39.866 21.518 18.348

5225 424500
Услуге одржавања националних паркова и природних
површина

5226 424600 Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге 2.800 1.378 1.378

5227 424900 Остале специјализоване услуге 26.850 25.567 14.434 11.133

5228 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (5229 + 5230) 5.061 4.209 3.662 547

5229 425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 3.973 3.404 2.993 411

5230 425200 Текуће поправке и одржавање опреме 1.088 805 669 136

5231 426000 МАТЕРИЈАЛ (од 5232 до 5240) 14.525 11.335 1.328 7.310 95 2.602

5232 426100 Административни материјал 1.702 1.331 187 1.140 4

5233 426200 Материјали за пољопривреду

5234 426300 Материјали за образовање и усавршавање запослених 1.135 1.016 169 824 23

5235 426400 Материјали за саобраћај 3.185 1.901 37 1.864
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5236 426500 Материјали за очување животне средине и науку

5237 426600 Материјали за образовање, културу и спорт 75 60 60

5238 426700 Медицински и лабораторијски материјали

5239 426800 Материјали за одржавање хигијене и угоститељство 2.290 2.197 647 1.309 241

5240 426900 Материјали за посебне намене 6.138 4.830 288 2.113 95 2.334

5241 430000 АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (5242 +
5246 + 5248 + 5250 + 5254)

5242 431000 АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (од 5243 до
5245)

5243 431100 Амортизација зграда и грађевинскиx објеката

5244 431200 Амортизација опреме

5245 431300 Амортизација осталих некретнина и опреме

5246 432000 АМОРТИЗАЦИЈА КУЛТИВИСАНЕ ИМОВИНЕ (5247)

5247 432100 Амортизација култивисане опреме

5248 433000 УПОТРЕБА ДРАГОЦЕНОСТИ (5249)

5249 433100 Употреба драгоцености

5250 434000 УПОТРЕБА ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (од 5251 до 5253)

5251 434100 Употреба земљишта

5252 434200 Употреба подземног блага

5253 434300 Употреба шума и вода

5254 435000 АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ (5255)

5255 435100 Амортизација нематеријалне имовине

5256 440000 ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА
(5257 + 5267 + 5274 + 5276)

770 632 632
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5257 441000 ОТПЛАТЕ ДОМАЋИХ КАМАТА (од 5258 до 5266) 770 632 632

5258 441100 Отплата камата на домаће хартије од вредности

5259 441200 Отплата камата осталим нивоима власти

5260 441300 Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама

5261 441400 Отплата камата домаћим пословним банкама 770 632 632

5262 441500 Отплата камата осталим домаћим кредиторима

5263 441600 Отплата камата домаћинствима у земљи

5264 441700 Отплата камата на домаће финансијске деривате

5265 441800 Отплата камата на домаће менице

5266 441900 Финансијске промене на финансијским лизинзима

5267 442000 ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА (од 5268 до 5273)

5268 442100 Отплата камата на хартије од вредности емитоване на
иностраном финансијском тржишту

5269 442200 Отплата камата страним владама

5270 442300 Отплата камата мултилатералним институцијама

5271 442400 Отплата камата страним пословним банкама

5272 442500 Отплата камата осталим страним кредиторима

5273 442600 Отплата камата на стране финансијске деривате

5274 443000 ОТПЛАТА КАМАТА ПО ГАРАНЦИЈАМА (5275)

5275 443100 Отплата камата по гаранцијама

5276 444000 ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 5277 до 5279)

5277 444100 Негативне курсне разлике

5278 444200 Казне за кашњење
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5279 444300 Остали пратећи трошкови задуживања

5280 450000 СУБВЕНЦИЈЕ (5281 + 5284 + 5287 + 5290) 42.797 42.214 42.214

5281 451000 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА
И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5282 + 5283)

42.797 42.214 42.214

5282 451100 Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и
организацијама

11.500 11.300 11.300

5283 451200 Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и
организацијама

31.297 30.914 30.914

5284 452000 СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ
ИНСТИТУЦИЈАМА (5285 + 5286)

5285 452100 Текуће субвенције приватним финансијским институцијама

5286 452200 Капиталне субвенције приватним финансијским
институцијама

5287 453000 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА
(5288 + 5289)

5288 453100 Текуће субвенције јавним финансијским институцијама

5289 453200 Капиталне субвенције јавним финансијским институцијама

5290 454000 СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (5291 + 5292)

5291 454100 Текуће субвенције приватним предузећима

5292 454200 Капиталне субвенције приватним предузећима

5293 460000 ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5294 + 5297 + 5300
+ 5303 + 5306)

58.519 57.115 52.889 4.226

5294 461000 ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА (5295 + 5296)

5295 461100 Текуће донације страним владама

5296 461200 Капиталне донације страним владама

5297 462000 ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5298 +
5299)

5298 462100 Текуће дотације међународним организацијама

5299 462200 Капиталне дотације међународним организацијама
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5300 463000 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (5301 + 5302) 42.500 41.163 36.937 4.226

5301 463100 Текући трансфери осталим нивоима власти 36.825 35.642 31.416 4.226

5302 463200 Капитални трансфери осталим нивоима власти 5.675 5.521 5.521

5303 464000 ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ
ОСИГУРАЊА (5304 + 5305)

16.019 15.952 15.952

5304 464100 Текуће дотације организацијама обавезног социјалног
осигурања

10.530 10.526 10.526

5305 464200 Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног
осигурања

5.489 5.426 5.426

5306 465000 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5307 + 5308)

5307 465100 Остале текуће дотације и трансфери

5308 465200 Остале капиталне дотације и трансфери

5309 470000 СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (5310 +
5314)

23.133 22.197 2.115 20.054 28

5310 471000 ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ
ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА) (од 5311 до 5313)

5311 471100 Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно
домаћинствима

5312 471200 Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно
пружаоцима услуга

5313 471900 Трансфери другим организацијама обавезног социјалног
осигурања за доприносе за осигурање

5314 472000 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 5315
до 5323)

23.133 22.197 2.115 20.054 28

5315 472100 Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности

5316 472200 Накнаде из буџета за породиљско одсуство

5317 472300 Накнаде из буџета за децу и породицу 15.458 14.843 14.815 28

5318 472400 Накнаде из буџета за случај незапослености

5319 472500 Старосне и породичне пензије из буџета

5320 472600 Накнаде из буџета у случају смрти
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5321 472700 Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт

5322 472800 Накнаде из буџета за становање и живот 2.715 2.492 2.115 377

5323 472900 Остале накнаде из буџета 4.960 4.862 4.862

5324 480000
ОСТАЛИ РАСХОДИ (5325 + 5328 + 5332 + 5334 + 5337 +
5339) 47.873 46.265 26.057 20.208

5325 481000 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5326 + 5327) 23.432 22.581 22.070 511

5326 481100 Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ
домаћинствима

5327 481900 Дотације осталим непрофитним институцијама 23.432 22.581 22.070 511

5328 482000 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ (од
5329 до 5331)

501 304 304

5329 482100 Остали порези 150 54 54

5330 482200 Обавезне таксе 225 138 138

5331 482300 Новчане казне, пенали и камате 126 112 112

5332 483000 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (5333) 16.000 15.479 728 14.751

5333 483100 Новчане казне и пенали по решењу судова 16.000 15.479 728 14.751

5334 484000
НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ
УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ
ПРИРОДНИХ УЗРОКА (5335 + 5336)

6.440 6.405 1.459 4.946

5335 484100 Накнада штете за повреде или штету насталу услед
елементарних непогода

6.440 6.405 1.459 4.946

5336 484200 Накнада штете од дивљачи

5337 485000 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД
СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (5338)

1.500 1.496 1.496

5338 485100 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране
државних органа

1.500 1.496 1.496
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5339 489000
РАСХОДИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ЗА
РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА
(5340)

5340 489100 Расходи који се финансирају из средстава за реализацију
националног инвестиционог плана

5341 500000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5342 + 5364 +
5373 + 5376 + 5384)

278.343 214.229 44.411 68.072 10.758 90.988

5342 510000 ОСНОВНА СРЕДСТВА (5343 + 5348 + 5358 + 5360 + 5362) 261.830 205.917 44.411 59.760 10.758 90.988

5343 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 5344 до 5347) 230.008 177.716 37.406 49.716 90.594

5344 511100 Куповина зграда и објеката

5345 511200 Изградња зграда и објеката 142.229 122.651 17.311 34.495 70.845

5346 511300 Капитално одржавање зграда и објеката 67.717 42.686 19.982 4.035 18.669

5347 511400 Пројектно планирање 20.062 12.379 113 11.186 1.080

5348 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 5349 до 5357) 31.387 27.767 7.005 9.610 10.758 394

5349 512100 Опрема за саобраћај 1.200 1.198 1.198

5350 512200 Административна опрема 5.522 5.449 3.097 2.352

5351 512300 Опрема за пољопривреду

5352 512400 Опрема за заштиту животне средине 4.200 1.000 1.000

5353 512500 Медицинска и лабораторијска опрема 11.516 11.516 758 10.758

5354 512600 Опрема за образовање, културу и спорт 7.349 7.305 3.908 3.003 394

5355 512700 Опрема за војску

5356 512800 Опрема за јавну безбедност 1.200 909 909

5357 512900 Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна
опрема

400 390 390

5358 513000 ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (5359)

5359 513100 Остале некретнине и опрема
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5360 514000 КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (5361)

5361 514100 Култивисана имовина

5362 515000 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (5363) 435 434 434

5363 515100 Нематеријална имовина 435 434 434

5364 520000 ЗАЛИХЕ (5365 + 5367 + 5371)

5365 521000 РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (5366)

5366 521100 Робне резерве

5367 522000 ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 5368 до 5370)

5368 522100 Залихе материјала

5369 522200 Залихе недовршене производње

5370 522300 Залихе готових производа

5371 523000 ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (5372)

5372 523100 Залихе робе за даљу продају

5373 530000 ДРАГОЦЕНОСТИ (5374)

5374 531000 ДРАГОЦЕНОСТИ (5375)

5375 531100 Драгоцености

5376 540000 ПРИРОДНА ИМОВИНА (5377 + 5379 + 5381) 16.513 8.312 8.312

5377 541000 ЗЕМЉИШТЕ (5378) 16.513 8.312 8.312

5378 541100 Земљиште 16.513 8.312 8.312

5379 542000 РУДНА БОГАТСТВА (5380)

5380 542100 Копови

5381 543000 ШУМЕ И ВОДЕ (5382 + 5383)
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5382 543100 Шуме

5383 543200 Воде

5384 550000
НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ
СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ
ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5385)

5385 551000
НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ
СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ
ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5386)

5386 551100 Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за
реализацију националног инвестиционог плана

5387 600000 ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5388 + 5413)

41.000 41.000 37.588 3.412

5388 610000 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (5389 + 5399 + 5407 + 5409 + 5411) 41.000 41.000 37.588 3.412

5389 611000 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА (од 5390
до 5398)

41.000 41.000 37.588 3.412

5390 611100 Отплата главнице на домаће хартије од вредности, изузев
акција

5391 611200 Отплата главнице осталим нивоима власти

5392 611300 Отплата главнице домаћим јавним финансијским
институцијама

5393 611400 Отплата главнице домаћим пословним банкама 41.000 41.000 37.588 3.412

5394 611500 Отплата главнице осталим домаћим кредиторима

5395 611600 Отплата главнице домаћинствима у земљи

5396 611700 Отплата главнице на домаће финансијске деривате

5397 611800 Отплата домаћих меница

5398 611900 Исправка унутрашњег дуга

5399 612000 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ СТРАНИМ КРЕДИТОРИМА (од 5400 до
5406)

5400 612100 Отплата главнице на хартије од вредности, изузев акција,
емитоване на иностраном финансијском тржишту
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5401 612200 Отплата главнице страним владама

5402 612300 Отплата главнице мултилатералним институцијама

5403 612400 Отплате главнице страним пословним банкама

5404 612500 Отплате главнице осталим страним кредиторима

5405 612600 Отплата главнице на стране финансијске деривате

5406 612900 Исправка спољног дуга

5407 613000 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ПО ГАРАНЦИЈАМА (5408)

5408 613100 Отплата главнице по гаранцијама

5409 614000 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ (5410)

5410 614100 Отплата главнице за финансијски лизинг

5411 615000 ОТПЛАТА ГАРАНЦИЈА ПО КОМЕРЦИЈАЛНИМ
ТРАНСАКЦИЈАМА (5412)

5412 615100 Отплата гаранција по комерцијалним трансакцијама

5413 620000 НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5414 + 5424 + 5433)

5414 621000 НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5415 до
5423)

5415 621100 Набавка домаћих хартија од вредности, изузев акција

5416 621200 Кредити осталим нивоима власти

5417 621300 Кредити домаћим јавним финансијским институцијама

5418 621400 Кредити домаћим пословним банкама

5419 621500 Кредити домаћим нефинансијским јавним институцијама

5420 621600 Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи

5421 621700 Кредити невладиним организацијама у земљи

5422 621800 Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима
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5423 621900 Набавка домаћих акција и осталог капитала

5424 622000 НАБАВКА СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5425 до
5432)

5425 622100 Набавка страних хартија од вредности, изузев акција

5426 622200 Кредити страним владама

5427 622300 Кредити међународним организацијама

5428 622400 Кредити страним пословним банкама

5429 622500 Кредити страним нефинансијским институцијама

5430 622600 Кредити страним невладиним организацијама

5431 622700 Набавка страних акција и осталог капитала

5432 622800 Куповина стране валуте

5433 623000
НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ФИНАНСИРА
ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ
ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5434)

5434 623100 Набавка финансијске имовине која се финансира из
средстава за реализацију националног инвестиционог плана

5435 УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (5172 + 5387) 736.787 652.597 54.400 434.641 98 10.758 152.700

5436 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ
НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5001)

560.169 511.201 67.417 432.927 99 10.758

5437 ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ
ИМОВИНУ (5172)

695.787 611.597 54.400 397.053 98 10.758 149.288

5438 Вишак прихода и примања – буџетски суфицит (5436 – 5437)
> 0

13.017 35.874 1

5439 Мањак прихода и примања – буџетски дефицит (5437 – 5436)
> 0

135.618 100.396 149.288

5440 900000 ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ (5131)

79.500 72.753 72.753

5441 600000 ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5387)

41.000 41.000 37.588 3.412

5442 ВИШАК ПРИМАЊА (5440 – 5441) > 0 38.500 31.753 69.341
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5443 МАЊАК ПРИМАЊА (5441 – 5440) > 0 37.588

5444 ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5171 - 5435) > 0 13.017 1

5445 МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5435 - 5171) > 0 97.118 68.643 1.714 79.947
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ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА ЗА 2020.ГОДИНУ 
 
Буџет: 2020 Буџет за 2020. годину 

Раздео 1 Скупштина општине 

Корисник: 1 Скупштина општине 

Програм 2101 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

  
  

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:        

Шифра 

програма 

Шифра 

програмске 

активности/про

јекта 

Назив програма / програмске активности / пројекта Усвојен буџет за 

2020.год. 

Текући буџет за 

2020. год. 

Извршење у 

2020. год. 

Проценат извршења у 

односу на текући буџет 

2101  ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 13.644.096,47 13.644.096,47 12.710.384,95 93,16 
 0001 ФУНКЦИОНИСАЊЕ СКУПШТИНЕ 13.644.096,47 13.644.096,47 12.710.384,95 93,16 

Укупно 13.644.096,47 13.644.096,47 12.710.384,95 93,16 
 

  
  

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА 
Програм 2101 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

Сектор: Политички систем 

Одговорно лице Горан Јосиповић, председник Скупштине општине 

Опис програма: Обезбеђено несметано функционисање законодавне власти и доношење одлука за несметано функционисање јединице локалне самоуправе. 
  

  

Образложење спровођења програма у години извештавања: 

Програм је спровођен кроз редован рад и одржавање седница Скуштине општине као законодавног органа. Обезбеђен је континуитет рада скупштине општине и доношење одлука и других аката у законским роковима, као и рад 

комисија које образује Скупштина општине. 
  

  

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма: 

Програм нема дефинисане циљеве и показатеље учинка 

  
       

    

Програмска активност 0001 Функционисање скупштине 

Одговорно лице Горан Јосиповић, председник Скупштине 

Опис програмске активности: Обезбеђен континуиран рад Скупштине општине Љубовија и доношење општих аката потребних за редовно функционисање локалне самоуправе 
  

  

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања: 

У 2020. години одржано је девет седница скупштине општине. Обезбеђен континуитет рада скупштине општине и доношење одлука и других аката у законским роковима, као и рад комисија које образује Скупштина општине. 

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака: 

Циљ: 0001 Функционисање локалне скуштине 
     

Показатељ учинка Јединица 

мере 

Базна 

година 

Базна вредност Циљана вредност 

у 2020.год 

Остварена вредност 

у 2020.год 

Назив: Број седница скупштине 

Коментар: 

Извор верификације: Записник о одржаним седницама 

Образложење одступања од циљне вредности: Одржана је једна седница мање у односу на циљану вредност, у складу са 
потребама доношења и усклађивања законских прописа. 

број 2019 7,00 10,00 9,00 
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Буџет: 2020 Буџет за 2020. годину 

Раздео 2 Председник општине 

Корисник: 2 Председник општине 

Програм 2101 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

  
  

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:        

Шифра 

програма 

Шифра 

програмске 

активности/про

јекта 

Назив програма / програмске активности / пројекта Усвојен буџет за 

2020.год. 

Текући буџет за 

2020. год. 

Извршење у 

2020. год. 

Проценат извршења у 

односу на текући буџет 

2101  ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 20.159.000,00 20.159.000,00 18.061.068,31 89,59 
 0002 ФУНКЦИОНИСАЊЕ ИЗВРШНИХ ОРГАНА 20.159.000,00 20.159.000,00 18.061.068,31 89,59 
 2101-01 ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ГОДИШЊИЦЕ БИТКЕ НА МАЧКОВОМ КАМЕНУ 0,00 0,00 0,00 0,00 

Укупно 20.159.000,00 20.159.000,00 18.061.068,31 89,59 
 

  
  

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА 
Програм 2101 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

Сектор: Политички систем 

Одговорно лице Милан Јовановић,председник општине 

Опис програма: Обезбеђено несметано функционисање извршне власти и доношење одлука за несметано функционисање јединице локалне самоуправе. 
  

  

Образложење спровођења програма у години извештавања: 

Програм је спровођен кроз редован рад извршних органа власти у складу са чланом 42-51. Закона о локалној самоуправи. 

  
  

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма: 

Програм нема дефинисане циљеве и показатеље учинка 

  
       

    

Програмска активност 0002 Функционисање извршних органа 

Одговорно лице Милан Јовановић, председник општине 

Опис програмске активности: У складу са чланом 42-51. Закона о локалној самоуправи 

  
  

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања: 
Кроз наведену активност спровођене су активности из надлежности председника општине, у складу са чланом 42-51. Закона о локалној самоуправи. Такође, обезбеђена су и коришћена средства за активности наведених у члану 131. 

Закона о ванредним ситуацијама, тако што је ЈП "Љубовија" Љубовија као носилац искључивих права изводило је радове на чишћењу одрона, клизишта, потока, пропуста, водоустава и сл. У оквиру програмске ативности финансирано 

је и отклањање последица настале штете, односно ангажовање механизације за потребе санирања последица штете проузроковане поплавама у месецу јуну 2020. године, а у складу са Одлуком о проглашењу ванредне ситуације број 
06-146/2020-01 од 22.06.2020. године. 

 

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака: 

Циљ: 0001 Функционисање извршних органа 
     

Показатељ учинка Јединица 

мере 

Базна 

година 

Базна вредност Циљана вредност 

у 2020.год 

Остварена вредност 

у 2020.год 

Назив: Број донетих аката 

Коментар: 

Извор верификације: Извештај о раду 

Образложење одступања од циљне вредности: - 

Број 2019 150,00 150,00 150,00 

  
       

 

Пројекат 2101-01 Обележавање годишњице битке на Мачковом камену 

Одговорно лице  

Опис програмске активности: Финансирање активности везаних за поменуту манифестацију кроз набавку поклона, сувенира, репрезентацију итд. 
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Образложење спровођења пројекта у години извештавања: 

- Спровођење овог пројекта односи се на финансирање активности везаних за поменуту манифестацију кроз набавку поклона,сувенира, репрезентацију итд., а у сарадњи са Општином Крупањ као општином која заједнички учествује у 
обележавању битке на Марковом камену. Пројекат је првобитно планиран у Одлуци о буџету, односно финансијском плану председника општине, али није реализован у 2020. години. Средства су укинута трећим ребалансом буџета. 

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака: 

Циљ: 01 Очување историјског наслеђа 
     

Показатељ учинка Јединица 

мере 

Базна 

година 

Базна вредност Циљана вредност 

у 2020.год 

Остварена вредност 

у 2020.год 

Назив: Број присутних званица 

Коментар: 

Извор верификације: Извештај о реализацији пројекта 

Образложење одступања од циљне вредности: Пројекат није реализован у 2020. години. 

Број 2019 200,00 200,00 0,00 
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Буџет: 2020 Буџет за 2020. годину 

Раздео 3 Општинско веће 

Корисник: 3 Општинско веће 

Програм 2101 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

  
  

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:        

Шифра 

програма 

Шифра 

програмске 

активности/про

јекта 

Назив програма / програмске активности / пројекта Усвојен буџет за 

2020.год. 

Текући буџет за 

2020. год. 

Извршење у 

2020. год. 

Проценат извршења у 

односу на текући буџет 

2101  ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 899.630,00 899.630,00 837.074,03 93,05 
 0002 ФУНКЦИОНИСАЊЕ ИЗВРШНИХ ОРГАНА 899.630,00 899.630,00 837.074,03 93,05 

Укупно 899.630,00 899.630,00 837.074,03 93,05 
 

  
  

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА 
Програм 2101 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

Сектор: Политички систем 

Одговорно лице Милан Јовановић, Председник општине 

Опис програма:  Обезбеђено несметано функционисање извршне власти и доношење одлука за несметано функционисање јединице локалне самоуправе. 
  

  

Образложење спровођења програма у години извештавања: 

- Програм је спровођен кроз редован рад извршних органа власти у складу са чланом 42-51. Закона о локалној самоуправи. 

  
  

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма: 

Програм нема дефинисане циљеве и показатеље учинка 

  
       

    

Програмска активност 0002 Функционисање извршних органа 

Одговорно лице Милан Јовановић, председник Општинског већа 

Опис програмске активности: У складу са чланом 42-51. Закона о локалној самоуправи 

  
  

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања: 
- Обезбеђено континуирано функционисање Општинског већа као извршног органа кроз редовно одржавање седница, усвајање нацрта аката општинске управе и утврђивање предлога аката за седнице скупштине општине. 

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака: 

Циљ: 0001 Функционисање извршних органа 
     

Показатељ учинка Јединица 

мере 

Базна 

година 

Базна вредност Циљана вредност 

у 2020.год 

Остварена вредност 

у 2020.год 

Назив: Број седница извршних органа 

Коментар: 

Извор верификације: Записник са седница Општинског већа 
Образложење одступања од циљне вредности: - Одржана једна седница мање у односу на циљану вредност, у складу са 

потребама доношења аката и усклађивања законских прописа. 

број 2019 18,00 18,00 17,00 
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Буџет: 2020 Буџет за 2020. годину 

Раздео 4 Општинско јавно правобранилаштво 

Корисник: 4 Општинско јавно правобранилаштво 

Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

  
  

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:        

Шифра 

програма 

Шифра 

програмске 

активности/про

јекта 

Назив програма / програмске активности / пројекта Усвојен буџет за 

2020.год. 

Текући буџет за 

2020. год. 

Извршење у 

2020. год. 

Проценат извршења у 

односу на текући буџет 

0602  ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 1.529.590,00 1.529.590,00 1.451.526,33 94,90 
 0004 ОПШТИНСКО/ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО 1.529.590,00 1.529.590,00 1.451.526,33 94,90 

Укупно 1.529.590,00 1.529.590,00 1.451.526,33 94,90 
 

  
  

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА 
Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

Сектор: Опште услуге јавне управе 

Одговорно лице Радмила Тријић, општински правобранилац 

Опис програма: Обезбеђивање заштите имовинских права и интереса општине 
  

  

Образложење спровођења програма у години извештавања: 

-Кроз праћење предмета и заступања интереса општине Љубовија на суду, вршена је заштита имовинских права и интереса општине. Што се тиче финансијских средстава, иста су коришћена за плате општинског плавобраниоца, 

набавку стручне литературе и котизацију за семинаре. 
  

  

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма: 

  
       

Циљ   1: 0001 Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе 

Показатељ учинка Јединица 

мере 

Базна 

година 

Базна вредност Циљана вредност 

у 2020.год 

Остварена вредност 

у 2020.год 

Назив: Однос броја запослених у граду/општини и законом утврђеног максималног броја запослених 

Коментар: 

Извор верификације: Извештај о раду 
Образложење одступања од циљне вредности: У току године дошло је до одлазака одређеног броја радника у пензију и 

запошљавања нових радника. 

однос 2019 59/132 59/132 60/132 

  
       

    

Програмска активност 0004 Општинско/градско правобранилаштво 

Одговорно лице Радмила Тријић, општински правобранилац 

Опис програмске активности: Давање мишљења и заштита имовинских права и интереса  општине 
  

  

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања: 

-Кроз праћење предмета и заступања интереса општине Љубовија на суду, вршена је заштита имовинских права и интереса општине. Што се тиче финансијских средстава, иста су коришћена за плате општинског плавобраниоца, 

набавку стручне литературе и котизацију за семинаре. 
Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака: 

Циљ: 0001 Заштита имовинских права и интереса града/општине 
     

Показатељ учинка Јединица 

мере 

Базна 

година 

Базна вредност Циљана вредност 

у 2020.год 

Остварена вредност 

у 2020.год 

Назив: Број решених предмета у односу на укупан број предмета на годишњем нивоу 

Коментар: 
однос 2019 205/250 211/260 211/260 
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Извор верификације: Извештај о раду 

Образложење одступања од циљне вредности: - 
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Буџет: 2020 Буџет за 2020 годину 

Раздео 5 Општинска управа 

Корисник: 5 Општинска управа 

Програм 0101 ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ 

  
  

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:        

Шифра 

програма 

Шифра 

програмске 

активности/про

јекта 

Назив програма / програмске активности / пројекта Усвојен буџет за 

2020.год. 

Текући буџет за 

2020. год. 

Извршење у 

2020. год. 

Проценат извршења у 

односу на текући буџет 

0101  ПРОГРАМ 5 - ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ 10.400.000,00 10.400.000,00 10.199.200,60 98,07 
 0002 МЕРЕ ПОДРШКЕ РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ 10.400.000,00 10.400.000,00 10.199.200,60 98,07 

Укупно 10.400.000,00 10.400.000,00 10.199.200,60 98,07 
 

  
  

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА 
Програм 0101 ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ 

Сектор: Пољопривреда и рурални развој 

Одговорно лице Мирослав Ненадовић, начелник ОУ 

Опис програма: Израда нацрта програма, његово упућивање ресорном министарству на сагласност, спровођење програма и израда извештаја о реализацији програма 
  

  

Образложење спровођења програма у години извештавања: 

-У складу са Законом о подстицајима у пољопривредној производњи и надлежностима локалне самоуправе у вези са тим законом, овим програмом предвиђена су средства за подстицаје мерама руралног развоја (инвестиције у физичку 

имовину), агромелиоративне мере и посебне подстицаје. За програм пољопривреде издвојено је 10.400.000 динара, а утрошено је 10.119.200,60 динара.  У току 2020. године спроведен је конкурс за доделу средстава пољопривредним 
произвођачима,а тиче се субвенционисања набавке машина и опереме. Након спроведеног конкурса, средства су у току месеца децембра додељена изабраним произвођачима. Извршен је и набавка  Главног пројекта калцизације 

земљишта на подручју општине Љубовија, након спроведеног поступка јавне набавке и закљученог уговора, као и едукација на тему „Побољшање флористичког састава ливада и пашњака у циљу квалитетне кабасте хране за овчарску 

и козарску производњу на подручју општине Љубовија“. 
  

  

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма: 

  
       

Циљ   1: 0001 Раст производње и стабилност дохотка произвођача 

Показатељ учинка Јединица 

мере 

Базна 

година 

Базна вредност Циљана вредност 

у 2020.год 

Остварена вредност 

у 2020.год 

Назив: Удео регистрованих пољопривредних газдинстава у укупном броју пољопривредних газдинстава 

Коментар: 

Извор верификације: Извештај стручне службе за пољопривреду и Програм спровођења пољопривредне политике и политике 
руралног развоја 

Образложење одступања од циљне вредности: - Удео регистрованих пољопривредних газдинстава је остао на истом нивоу, као и 

у претходној години. 

% 2019 66 67 66 

  
       

    

Програмска активност 0002 Мере подршке руралном развоју 

Одговорно лице Милисав Вићентић, стручни сарадник за пољопривреду 

Опис програмске активности: Расподела средстава предвиђених мерама по годишњем програму кроз конкурсе и јавне позиве, као и суфинансирање пројеката у пољопривреди 

  
  

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања: 

- У складу са Законом о подстицајима у пољопривредној производњи и надлежностима локалне самоуправе у вези са тим законом, овим програмом предвиђена су средства за подстицаје мерама руралног развоја (инвестиције у 
физичку имовину), агромелиоративне мере и посебне подстицаје. За програм пољопривреде издвојено је 10.400.000 динара, а утрошено је 10.119.200,60 динара.  У току 2020. године спроведен је конкурс за доделу средстава 

пољопривредним произвођачима,а тиче се субвенционисања набавке машина и опереме. Након спроведеног конкурса, средства су у току месеца децембра додељена изабраним произвођачима. Извршен је и набавка  Главног пројекта 

калцизације земљишта на подручју општине Љубовија, након спроведеног поступка јавне набавке и закљученог уговора, као и едукација на тему „Побољшање флористичког састава ливада и пашњака у циљу квалитетне кабасте хране 
за овчарску и козарску производњу на подручју општине Љубовија“. 
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Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака: 

Циљ: 0001 Унапређење руралног развоја 
     

Показатељ учинка Јединица 

мере 

Базна 

година 

Базна вредност Циљана вредност 

у 2020.год 

Остварена вредност 

у 2020.год 

Назив: Број регистрованих пољопривредних газдинстава која су корисници мера руралног развоја у односу на укупан 

број пољопривредних газдинстава 

Коментар: 
Извор верификације: Извештај стручне службе за пољопривреду и Програм спровођења пољопривредне политике и политике 

руралног развоја 

Образложење одступања од циљне вредности: - Већи број пољопривредних произвођача који су испунили услове конкурса и 
добили подстицаје, у односу на циљану вредност. 

однос 2019 150/2140 160/2140 178/2140 

Назив: Број жена носилаца пољопривредних газдинстава која су корисници мера руралног развоја у односу на број 

мушкараца 

Коментар: 

Извор верификације: Извештај стручне службе за пољопривреду 

Образложење одступања од циљне вредности: - Већи број жена пољопривредних произвођача који су испунили услове конкурса 
и добили подстицаје, у односу на циљану вредност. 

Број 2019 15ж/135м 20ж/140м 40ж/138м 
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Буџет: 2020 Буџет за 2020. годину 

Раздео 5 Општинска управа 

Корисник: 5 Општинска управа 

Програм 0401 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

  
  

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:        

Шифра 

програма 

Шифра 

програмске 

активности/про

јекта 

Назив програма / програмске активности / пројекта Усвојен буџет за 

2020.год. 

Текући буџет за 

2020. год. 

Извршење у 

2020. год. 

Проценат извршења у 

односу на текући буџет 

0401  ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 13.637.523,00 13.637.523,00 8.441.567,43 61,90 
 0001 УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 8.000.000,00 8.000.000,00 2.904.062,57 36,30 
 0004 УПРАВЉАЊЕ ОТПАДНИМ ВОДАМА 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0401-02 ИЗГРАДЊА КОЛЕКТОРА ГЛАВНИ КОЛЕКТОР ОД ЦС КАШИЦЕ ДО НАСЕЉА ДУБОКО 3.187.523,00 3.187.523,00 3.118.600,60 97,84 
 0401-03 САНАЦИЈА ГЛАВНОГ КАНАЛИЗАЦИОНОГ КОЛЕКТОРА ЗА НАСЕЉЕ ЉУБОВИЈА 2.450.000,00 2.450.000,00 2.418.904,26 98,73 

Укупно 13.637.523,00 13.637.523,00 8.441.567,43 61,90 
 

  
  

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА 
Програм 0401 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Сектор: Заштита животне средине 

Одговорно лице Мирослав Ненадовић, начелник ОУ 

Опис програма: Програм обухвата израду нацрта Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине и упућивање ресорном министарству на сагласност, спровођење усвојеног програма, као и 
уанпређење канализационе мреже на територији општине Љубовија. 

  
  

Образложење спровођења програма у години извештавања: 

-У складу са Законом о заштити животне средине, у оквиру овог програма планирана су средства за реализацију Програма заштите животне средине  на основу ког су употребљена за набавку контејнера, одвожење и складиштење 
отпада и одржавање хранилишта белоглавог супа.Програмом су обухваћена и два пројекта којим је предвиђена изградња и санација канализационе мреже на територији општине.  Средства за финансирање ових активности 

финансирају се из посебне накнаде за заштиту и унапређење животне средине и општих прихода буџета, а користе се након добијања сагласности министарства на Програм заштите животне средине и усвајања истог на Скупштини. За 

Програм 6 планирано је 13.637.523,00 динара, а утрошено је 8.441.567,43 динара. Средства су коришћена у складу са усвојеним програмом за финансирање активности наведених у програму и Посебним програмом за коришћење 
субвенција ЈКП "Стандард" Љубовија. 

  
  

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма: 

  
       

Циљ   1: 0004 Унапређење управљања комуналним и осталим отпадом 

Показатељ учинка Јединица 

мере 

Базна 

година 

Базна вредност Циљана вредност 

у 2020.год 

Остварена вредност 

у 2020.год 

Назив: Проценат становништва покривеног услугом прикупљања комуналног отпада 

Коментар: 

Извор верификације: Извештај о раду ЈКП Стандард Љубовија 

Образложење одступања од циљне вредности: - Повећан обухват територије услугом прикупљања комуналног отпада у односу 
на претходну годину 

% 2019 60 60 70 

  
       

    

Програмска активност 0001 Управљање заштитом животне средине 

Одговорно лице Митар Јовић, Инспектор за заштиту животне средине 
Опис програмске активности: ПА је усмерена на прикупљање и одвожење отпада на регионалну депонију у Лозницу, набавку опреме за заштиту животне средине и трошкове хранилишта белоглавог супа у Трешњици 

  
  

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања: 
- У складу са Законом о заштити животне средине, у оквиру ове програмске активности планирана су средства за набавку контејнера, одвожење и складиштење отпада и изградња колектора. Средства за ове активности финансирају се 
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из посебне накнаде за заштиту и унапређење животне средине, а користе се након добијања сагласности министарства на Програм заштите животне средине и усвајања истог на Скупштини. За наведену програмску активност 

планирано је 8.000.000,00 динара, а утрошено је 2.904.062,57 динара. Средства су коришћена у складу са усвојеним програмом за финансирање активности наведених у програму . 
Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака: 

Циљ: 0001 Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова 

као и мера заштите 

     

Показатељ учинка Јединица 

мере 

Базна 

година 

Базна вредност Циљана вредност 

у 2020.год 

Остварена вредност 

у 2020.год 

Назив: Усвојен програм заштите животне средине са акционим планом 

Коментар: 

Извор верификације: Одлука о усвајању планова 
Образложење одступања од циљне вредности: - 

број 2019 1,00 1,00 1,00 

  
       

 

Програмска активност 0004 Управљање отпадним водама 

Одговорно лице Митар Јовић, Инспектор за заштиту животне средине 

Опис програмске активности: ПА је усмерена на израду пројектно техничке документације, техничку контролу и усаглашавање пројектне документације како би се створили услови за реконструкцију постојеће и изградњу 

канализационе мреже. 
  

  

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања: 

- У оквиру наведне програмске активности су првобитно планирана средства у износу од 2.000.000 динара за преузете обавезе по основу набављене пројектне документације из 2018. године, у виду капиталне субвенције наменење ЈКП 

„Стандард“ Љубовија, а у складу са Посебним програмом коришћења субвенција ЈКП „Стандард“ Љубовија. С обзиром да пројектна документација није завршена у 2020. години, и да је завршетак пролонгиран за 2021. годину, 
поменута средства су укинута ребалансом буџета. 

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака: 

Циљ: 0001 Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама уклањања отпадних вода 
     

Показатељ учинка Јединица 

мере 

Базна 

година 

Базна вредност Циљана вредност 

у 2020.год 

Остварена вредност 

у 2020.год 

Назив: Проценат домаћинстава обухваћених услугом у односу на укупан број домаћинстава 

Коментар: 

Извор верификације: Извештај о раду ЈКП Стандард Љубовија 
Образложење одступања од циљне вредности: - Првобитно планирана средства  за наведене намене су укинута ребалансом 

буџета. 

% 2019 60,00 60,00 / 

  
       

 

Пројекат 0401-02 Изградња колектора Главни колектор од ЦС Кашице до насеља Дубоко 

Одговорно лице Мирослав Ненадовић Начелник ОУ 

Опис програмске активности: Наставак реализације пројекта започетог у 2019. години 

  
  

Образложење спровођења пројекта у години извештавања: 

- За потребе предметних радова, у складу са Посебним програмом ЈКП "Стандард" Љубовија, планирана су средства за реализацију предметног пројекта у виду капиталних субвенција. С обзиром да је јавна набавка спроведена крајем 

2019. године, реализација пројекта је завршена у 2020. години. 
Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака: 

Циљ: 001 Унапређење управљања отпадним водама 
     

Показатељ учинка Јединица 

мере 

Базна 

година 

Базна вредност Циљана вредност 

у 2020.год 

Остварена вредност 

у 2020.год 

Назив: Проценат становништва прикљученог на систем 

Коментар: 

Извор верификације: Извештај о реализацији 

Образложење одступања од циљне вредности: - 

% 2019 0,00 5,00 5,00 

  
       

 

Пројекат 0401-03 Санација главног канализационог колектора за насеље Љубовија 

Одговорно лице Мирослав Ненадовић, начелник ОУ 
Опис програмске активности: Санација колектора након  елементарних непогода 

  
  

Образложење спровођења пројекта у години извештавања: 

- Након поплава које су задесиле општину Љубовија у јуну 2020. године, потребно је било санирати оштећења настала на главном канализационом колектору за насеље Љубовија. Након спроведног поступка јавне набавке, изабран је 
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извођач радова и изведени су радови на санацији поменутог објекта. 

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака: 

Циљ: 001 Унапређење управљања отпадним водама 
     

Показатељ учинка Јединица 

мере 

Базна 

година 

Базна вредност Циљана вредност 

у 2020.год 

Остварена вредност 

у 2020.год 

Назив: Број санираних објеката 

Коментар: 
Извор верификације: Извештај о реализацији пројекта 

Образложење одступања од циљне вредности: - 

% 2019 0,00 1,00 1,00 
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Буџет: 2020 Буџет за 2020. годину 

Раздео 5 Општинска управа 

Корисник: 5 Општинска управа 

Програм 0501 ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ 

  
  

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:        

Шифра 

програма 

Шифра 

програмске 

активности/про

јекта 

Назив програма / програмске активности / пројекта Усвојен буџет за 

2020.год. 

Текући буџет за 

2020. год. 

Извршење у 

2020. год. 

Проценат извршења у 

односу на текући буџет 

0501  ПРОГРАМ 17 - ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ 48.144.144,35 48.144.144,35 46.041.002,48 95,63 

 0501-03 
УНАПРЕЂЕЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ  НА ЗГРАДИ ОШПЕТАР ВРАГОЛИЋ У 
Д.ОРОВИЦИ 

12.272.481,54 12.272.481,54 12.096.524,36 98,57 

 0501-04 РЕКОНСТРУКЦИЈА ИНФРАСТРУКТУРЕ СПОРТСКИХ ОБЈЕКАТА УНОПС 2.462.989,81 2.462.989,81 2.432.140,16 98,75 

 0501-06 
УНАПРЕЂЕЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ СРЕДЊЕ ШКОЛЕ ВУК КАРАЏИЋ 

ЉУБОВИЈА 
33.408.673,00 33.408.673,00 31.512.337,96 94,32 

Укупно 48.144.144,35 48.144.144,35 46.041.002,48 95,63 
 

  
  

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА 
Програм 0501 ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ 

Сектор: Енергетика 

Одговорно лице Мирослав Ненадовић, начелник Општинске управе 

Опис програма: Повећање броја објеката који се реконструишу кроз побољшање енергетске ефикасности 

  
  

Образложење спровођења програма у години извештавања: 
- Наведени програм обухвата реконструкцију објеката кроз побољшање енергетске ефикасности. Исти се спроводи кроз три  пројекта, а све у циљу мањег утрошка енергената и остваривања уштеда у том погледу. 

  
  

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма: 

  
       

Циљ   1: 0002 Смањење расхода за енергију 

Показатељ учинка Јединица 

мере 

Базна 

година 

Базна вредност Циљана вредност 

у 2020.год 

Остварена вредност 

у 2020.год 

Назив: Процентуално учешће расхода за набавку енергије у укупним расходима 

Коментар:  

Извор верификације: Подаци о извршеним и планираним расходима за енергетске услуге у односу на укупне расходе 

Образложење одступања од циљне вредности: - Уочена неправилност приликом поставке базне и циљане вредности индикатора. 
Исти су поново израчунати тако сто су укупни расходи за набавку електричне енергије, угља, дрвета и пелета за директне и 

индиректне кориснике подељени са укупним извршеним расходима на годишњем нивоу. 

% 2019 2,44 1,85 1,85 

  
       

    

Пројекат 0501-03 Унапређење енергетске ефикасности  на згради ОШПетар Враголић у Д.Оровици 

Одговорно лице Александар Перић, помоћник председника 

Опис програмске активности: Финансирање додатних радова у оквиру реализације пројекта Унапређењеа енергетске ефикасности на згради ОШ Петар Враголић у Доњој Оровици како би се смањили трошкови грејања и обезбедили 

бољи услови за одржавање наставе. 
  

  

Образложење спровођења пројекта у години извештавања: 

-За потребе реализације наведеног пројекта закључен је Уговор о суфинансирању са Министарством рударства и енергетике. Реализација пројекта је започета у 2019. години након спроведеног поступка јавне набавке и закљученог 

уговора са извођачем радова, и настављен је  у 2020. години. Финансирани су и  додатнии радови , како би се објекат привео намени, након уништења истог у пожару. 
Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака: 

Циљ: 001 Побољшање енергетске ефикасности зграде школе 
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Показатељ учинка Јединица 

мере 

Базна 

година 

Базна вредност Циљана вредност 

у 2020.год 

Остварена вредност 

у 2020.год 

Назив: Смањење трошкова грејања 

Коментар: 
Извор верификације: Извештај о реализацији пројекта 

Образложење одступања од циљне вредности: - С обзиром да је пројекат завршен у 2020. години, то није могуће правилно 

сагледати  уштеду у утрошку енергије у истој години. 

Проценат 2019 0,00 10,00 0,00 

  
       

 

Пројекат 0501-04 Реконструкција инфраструктуре спортских објеката УНОПС 

Одговорно лице Александар Перић, помоћник председника општине 

Опис програмске активности: Побољшљње квалитета спортске инфраструктуре 
  

  

Образложење спровођења пројекта у години извештавања: 

- Општина Љубовија закључила је са Канцеларијом Уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС) Уговор о донацији за реконструкцију инфраструктуре спортских објеката у складу са стандардима енергетске ефикасности, број 
400-254/18-01 од 18.10.2018. године. Наведеним уговором предвиђено је учешће општине у износу од 13.393,90 евра, док је учешће УНОПС-а 70.320,00 евра, како је приказано у буџету пројекта у Анексу Б. Кроз наведени пројекат 

вршена је реконструкција објекта на стадиону ФК "Дрина" Љубовија, набавка опреме за спорт и одржавање спортских терена (тракторска косачица, заштитне мреже за голове). Пројекат је започет у 2019. години и настављен у 2020. 

години. 
Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака: 

Циљ: 004 Побољшање енергетске ефикасности спортске инфраструктуре 
     

Показатељ учинка Јединица 

мере 

Базна 

година 

Базна вредност Циљана вредност 

у 2020.год 

Остварена вредност 

у 2020.год 

Назив: Проценат уштеде енергената 

Коментар: 

Извор верификације: Записник о примопредаји и Решење о стављању у употребу објекта 

Образложење одступања од циљне вредности: - С обзиром да је пројекат завршен у 2020. години, то није могуће правилно 
сагледати  уштеду у утрошку енергије у истој години. 

Проценат 2019 0,00 5,00 0,00 

  
       

 

Пројекат 0501-06 Унапређење енергетске ефикасности Средње школе Вук Караџић Љубовија 

Одговорно лице Александар Перић, помоћник председника општине 

Опис програмске активности: Реконструкција објекта средње школе у циљу смањења трошкова набавке енергената 

  
  

Образложење спровођења пројекта у години извештавања: 
- Општина Љубовија закључила је Уговор о суфинансирању наведеног пројекта са Министарством рударства и енергетике  број 400-139/2019-01 од 17.06.2019. године, од чега је учешће Министарства 21.808.673,04 динара и учешће 

општине 10.500.000 динара. Након спроведног поступка јавне набавке, изабран је извођач радова и исти су изведени ток 2020. године. 

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака: 

Циљ: 001 Побољшање енергетске ефикасности зграде школе 
     

Показатељ учинка Јединица 

мере 

Базна 

година 

Базна вредност Циљана вредност 

у 2020.год 

Остварена вредност 

у 2020.год 

Назив: Смањење трошкова грејања 

Коментар: 
Извор верификације: Извештај о реализацији пројекта 

Образложење одступања од циљне вредности: - С обзиром да је пројекат завршен у 2020. години, то није могуће правилно 

сагледати  уштеду у утрошку енергије у истој години. 

Проценат 2019 0,00 10,00 0,00 
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Буџет: 2020 Буџет за 2020 годину 

Раздео 5 Општинска управа 

Корисник: 5 Општинска управа 

Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

  
  

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:        

Шифра 

програма 

Шифра 

програмске 

активности/про

јекта 

Назив програма / програмске активности / пројекта Усвојен буџет за 

2020.год. 

Текући буџет за 

2020. год. 

Извршење у 

2020. год. 

Проценат извршења у 

односу на текући буџет 

0602  ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 151.808.425,78 151.808.425,78 143.302.300,62 94,40 
 0001 ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И ГРАДСКИХ ОПШТИНА 109.397.733,58 109.397.733,58 101.669.983,09 92,94 
 0003 СЕРВИСИРАЊЕ ЈАВНОГ ДУГА 41.770.500,00 41.770.500,00 41.632.317,53 99,67 
 0009 ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА 540.192,20 540.192,20 0,00 0,00 
 0010 СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 

Укупно 151.808.425,78 151.808.425,78 143.302.300,62 94,40 
 

  
  

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА 
Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

Сектор: Опште услуге јавне управе 

Одговорно лице Мирослав Ненадовић, начелник Општинске управе 

Опис програма: Припремање нацрта прописа и других аката, решавање у првост. управном поступку и вршење других законом прописаних надлежности. Програмском активношћу се обухватају текући административни 
трошкови ради несметаног обављања изворних и поверених послова 

  
  

Образложење спровођења програма у години извештавања: 

- Програм  спровођен је ради обезбеђивања бољих услова за остваривање права грађана на лакши и бржи начин и то кроз модернизацију општинске управе и стручно усавршавање запослених, као и бољу наплату изворних прихода и 
рационалну расподелу трошкова.У оквиру овог програма врши се припремање нацрта прописа и других аката које доносе законодавни и извршни органа, решавање у првостепеном у управном поступку и вршење других законом 

прописаних надлежности. Програмом се обухватају текући административни трошкови ради несметаног, квалитетног и ефикасног обављања изворних и поверених послова. Кроз наведени програм обезбеђено је редовно 

функционисање Општинске управе, Општинског правобранилаштва и месних заједница, као и начин коришћења сталне и текуће буџетске резерве. 
  

  

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма: 

  
       

Циљ   1: 0001 Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе 

Показатељ учинка Јединица 

мере 

Базна 

година 

Базна вредност Циљана вредност 

у 2020.год 

Остварена вредност 

у 2020.год 

Назив: Однос броја запослених у граду/општини и законом утврђеног максималног броја запослених 

Коментар: 
Извор верификације: Регистар запослених и Одлука о максималном броју запослених из 2017. године 

Образложење одступања од циљне вредности: - У току године дошло је до одлазака одређеног броја радника у пензију и 

запошљавања нових радника. 

однос 2019 59/132 59/132 60/132 

  
       

    

Програмска активност 0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина 

Одговорно лице Мирослав Ненадовић, начелник Општинске управе 

Опис програмске активности: Припрема нацрта прописа и других аката које доносе законодавни и извршни органи, решавање у првостепеном управном поступку, квалитетно и ефикасно обављање изворних и поверених послова 
  

  

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања: 

- У оквиру ове програмске активности врши се припремање нацрта прописа и других аката које доносе законодавни и извршни органа, решавање у првостепеном у управном поступку и вршење других законом прописаних 
надлежности. Програмском активношћу се обухватају текући административни трошкови ради несметаног, квалитетног и ефикасног обављања изворних и поверених послова. Кроз наведену програмску активност обезбеђено је 
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редовно функционисање Општинске управе, регулисана су права и обавезе запослених, стални трошкови, услуге по уговору (укључујући и лица ангажована уговором о привременим и повременим пословима), вршене су набавке 

материјала и текуће одржавање и поправке објеката општине, набавке средства и опреме за рад запослених, исплате новчаних казни и пенала по решењима судова, као и накнада штете начињене трећим лицима од стране државних 
органа (превасходно штета начињена од уједа паса и мачака луталица). Такође, спровођење су и набавке пројектне документације, која је у складу са усвојеном одлуком о буџету и финансијским планом Општинске управе набављана у 

оквиру ове програмске активности. 

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака: 

Циљ: 0001 Функционисање управе 
     

Показатељ учинка Јединица 

мере 

Базна 

година 

Базна вредност Циљана вредност 

у 2020.год 

Остварена вредност 

у 2020.год 

Назив: Проценат попуњености радних места која подразумевају вођење управног поступка 

Коментар: 
Извор верификације: Систематизација радних места 

Образложење одступања од циљне вредности: - 

% 2019 100,00 100,00 100,00 

  
       

 

Програмска активност 0003 Сервисирање јавног дуга 

Одговорно лице Мирослав Ненадовић, начелник ОУ 

Опис програмске активности: Отплата дугорочног кредита за финансирање капитаних инвестиционих расхода 
  

  

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања: 

- Отплата дугорочног кредита за финансирање капиталних инвестиционих расхода наведених у Одлуци о дугорочном задуживању. На основу Уговора о инвестиционом кредиту-кредитна партија бр. 00-410-0208233.9, закљученог 

између Комерцијалне банке а.д. Београд и Општине Љубовија, број уговора 404-14/2020-01 од 02.06.2020. године, Општини Љубовија је одобрен дугорочни кредит за финансирање капиталних инвестиционих расхода у износу од 
79.500.000,00 динара. Кредит је одобрен са роком враћања од 4 (четири) године од датума пуштања прве транше кредита у течај, без грејс периода. Отплата кредита се врши у 48 месечних рата, у складу са амортизационим планом који 

је саставни део уговора. 

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака: 

Циљ: 0001 Одржавање финансијске стабилности града/општине и финансирање капиталних 

инвестиционих расхода 

     

Показатељ учинка Јединица 

мере 

Базна 

година 

Базна вредност Циљана вредност 

у 2020.год 

Остварена вредност 

у 2020.год 

Назив: Учешће издатака за сервисирање дугова у текућим приходима ≤ 15% 

Коментар: 

Извор верификације: План и извршење расхода и план и остварење прихода 

Образложење одступања од циљне вредности: - Крајем 2020. године извршен је превремена отплата дела дугорочног кредита, 
тако да су увећани и издаци за отплату кредита у односну на првобитни амотризациони план отплате. Такође, другачија је и 

динамика отплате кредита у односу на план отплате добијен уз понуду, где је узет у обзир цео износ кредита, а не стварно стање 

повучених средстава. 

% 2019 0 2,13 8,02 

  
       

 

Програмска активност 0009 Текућа буџетска резерва 

Одговорно лице Милан Јовановић, председник Општинског већа 
Опис програмске активности: Средства резерве коришћена су у складу са решењима Општинског већа општине Љубовија. Саставни део завршног рачуна је и извештај о коришћењу текуће и сталне буџетске резерве у коме су 

таксативно наведене намене коришћених средстава из резерве. 

  
  

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања: 
- Средства резерве коришћена су у складу са решењима Општинског већа општине Љубовија. Саставни део завршног рачуна је и извештај о коришћењу текуће и сталне буџетске резерве у коме су таксативно наведене намене 

коришћених средстава из резерве. 

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака: 

Програмска активност нема дефинисане циљеве и показатеље учинка 

Пројекат нема дефинисане циљеве и показатеље учинка 

  
       

 

Програмска активност 0010 Стална буџетска резерва 

Одговорно лице Милан Јовановић, председник Општинског већа 

Опис програмске активности: Током 2020. године нису коришћена средства сталне буџетске резерве. Саставни део завршног рачуна је и извештај о коришћењу текуће и сталне буџетске резерве у коме су таксативно наведене намене 
коришћених средстава из резерве. 

  
  

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања: 
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- Током 2020. године нису коришћена средства сталне буџетске резерве. Саставни део завршног рачуна је и извештај о коришћењу текуће и сталне буџетске резерве у коме су таксативно наведене намене коришћених средстава из 

резерве. 
Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака: 

Програмска активност нема дефинисане циљеве и показатеље учинка 

Пројекат нема дефинисане циљеве и показатеље учинка 
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Буџет: 2020 Буџет за 2020. годину 

Раздео 5 Општинска управа 

Корисник: 5 Општинска управа 

Програм 0701 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА 

  
  

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:        

Шифра 

програма 

Шифра 

програмске 

активности/про

јекта 

Назив програма / програмске активности / пројекта Усвојен буџет за 

2020.год. 

Текући буџет за 

2020. год. 

Извршење у 

2020. год. 

Проценат извршења у 

односу на текући буџет 

0701  ПРОГРАМ 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА 

ИНФРАСТРУКТУРА 
184.718.100,00 184.718.100,00 175.408.285,62 94,96 

 0002 УПРАВЉАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 82.876.100,00 82.876.100,00 80.616.119,04 97,27 
 0004 ЈАВНИ ГРАДСКИ И ПРИГРАДСКИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА 3.100.000,00 3.100.000,00 3.100.000,00 100,00 
 0701-19 РЕКОНСТРУКЦИЈА СОКОГРАДСКЕ УЛИЦЕ 3.530.000,00 3.530.000,00 3.529.708,57 99,99 
 0701-21 РЕКОНСТРУКЦИЈА УЛИЦЕ СТОЈАНА ЧУПИЋА 20.000.000,00 20.000.000,00 15.298.648,01 76,49 
 0701-22 ИЗГРАДЊА ПУТА РАЗБОЈИШТЕ - ГОРЊЕ КОШЉЕ 3.360.000,00 3.360.000,00 3.341.669,34 99,45 

 0701-23 

РЕКОНСТРУКЦИЈА ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА: 1. 
ЦРНЧА - АРСЕНОВИЋИ, 2. ГОРЊА ОРОВИЦА - ШКОЛА, 3. РАЗБОЈИШТЕ - КОШЉЕ, 4. 

УЗОВНИЦА - ВИНОГРАДИ, 5. БАБИНСКИ МОСТ - БЕРЛОВИНЕ, 6. ГОРЊА ТРЕШЊИЦА 

- ГРЧИЋ, 7. ПОСТЕЊЕ 

31.500.000,00 31.500.000,00 31.075.760,57 98,65 

 0701-24 

РЕКОНСТРУКЦИЈА НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 
ЉУБОВИЈА: 1. ЦАПАРИЋ - ВРШИЋ, 2. ДОЊА ЉУБОВИЂА - МАРКОВИЋИ, 3. ДУБОКО - 

ГРЛИЧЊАК, 4. ДОЊА ЉУБОВИЂА - ПЕРИЋИ, 5. ПОШИВЕНА ЋУПРИЈА - ГРЧИЋ - 

РАСКРШЋЕ 

17.500.000,00 17.500.000,00 15.947.411,38 91,13 

 0701-25 
РЕКОНСТРУКЦИЈА ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА: 1. 
ЛЕОВИЋ, 2. КОШЉЕ (ДЕОНИЦА РАЗБОЈИШТЕ - КРУШКА), 3. ДОЊА ОРОВИЦА (ПУТ 

ЂУРИМ), 4. ГОРЊА ЉУБОВИЂА (ДЕОНИЦА ЈАБЛАН - ОГРАЂУША), 5. ЛУКИЋА БРДО 

19.652.000,00 19.652.000,00 19.651.928,98 100,00 

 0701-26 
РЕКОНСТРУКЦИЈА НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 
ЉУБОВИЈА: 1.РЕКОНСТРУКЦИЈА ПУТА У ЦРНЧИ ( ВРАЧЕВСКИ СОКАК, ДУБОКИ 

ПОТОК И ЂУКИЋА СОКАК); 2. РЕКОНСТРУКЦИЈА ПУТА УЗОВНИЦА -КОЛОНИЈА 

3.200.000,00 3.200.000,00 2.847.039,73 88,97 

Укупно 184.718.100,00 184.718.100,00 175.408.285,62 94,96 
 

  
  

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА 
Програм 0701 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА 

Сектор: Саобраћај и саобраћајна инфраструктура 

Одговорно лице Мирослав Ненадовић Начелник ОУ 
Опис програма: Реализација активности на унапређењу развијности путне инфраструктуре у контексту доприноса социо-економског развоја, као и повећање безбедности учесника у саобраћају 

  
  

Образложење спровођења програма у години извештавања: 

У оквиру наведеног програма планирана су средства  у износу од 187.718.100 динара, а утрошено је 178.508.285,62 динара. Средства су у току године коришћена за активности унапређења безбедности сабраћаја по усвојеном програму 
( набавку пројектно - техничке документације у области безбедности саобраћаја, набавка успоривача брзине, дечијих седишта, набавку опреме за ПС Љубовија). ЈП "Љубовија" Љубовија по одлуци о искључивом праву је обављало 

послове одржавања локалних  и некатегорисаних путева у складу са својим програмом пословања и средствима опредељеним Одлуком о буџету. У току године су спроведене и јавне набавке за израду пројектне документације за 

саобраћајнице, као и за крпљење ударних рупа. Такође, Уговором о субвенционисању, Јавном предузећу за путеве опредељене су капиталне субвенције за набавку два утоваривача, у складу са Посебним програмом за коришћење 
субвенција за 2020. годину. Реализовани су пројекти на реконструкцији и изградњи путева и улица, према пројектима у оквиру програма 7. Програм је спроведен кроз 2 пројектне активности и 7 пројеката. 

  
  

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма: 

  
       

Циљ   1: 0001 Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо економском развоју 

Показатељ учинка Јединица Базна Базна вредност Циљана вредност Остварена вредност 
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мере година у 2020.год у 2020.год 

Назив: Број насеља до којих не постоји приступ асфалтним путем 

Коментар: 

Извор верификације: Извештај о реализацији 
Образложење одступања од циљне вредности: - 

број 2019 12 10 10 

  
       

    

Програмска активност 0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре 

Одговорно лице Александар Перић, помоћник председника 
Опис програмске активности: ПА врши израда пројектне документације за путеве, одржавање локалних и некатегори. путева и улица, уређење банкина, чишћење коловоза и осталих елемената пута, јаркова, ригола, пропуста, 

крпљење ударних рупа, хориз. и вер. сигнализација, чишћење снега. У истој програмској активности планирају се и средства за унапређење безбедности саобраћаја по посебном програму. 

  
  

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања: 
-У оквиру наведене програмске активности планирана су средства  у износу од  85.876.100,00 динара, а утрошено је 83.716.119,04 динара. Средства су у току године коришћена за активности унапређења безбедности сабраћаја по 

усвојеном програму ( набавку пројектно - техничке документације у области безбедности саобраћаја, набавка успоривача брзине, дечијих седишта,, набавку опреме за ПС Љубовија). ЈП "Љубовија" Љубовија по одлуци о искључивом 
праву је обављало послове одржавања локалних  и некатегорисаних путева у складу са својим програмом пословања и средствима опредељеним Одлуком о буџету. У току године су спроведене и јавне набавке за израду пројектне 

документације за саобраћајнице, као и за крпљење ударних рупа. Такође, Уговором о субвенционисању, Јавном предузећу за путеве опредељене су капиталне субвенције за набавкудва утоваривача, у складу са Посебним програмом за 

коришћење субвенција за 2020. годину. 
Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака: 

Циљ: 0001 Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног 

покривача 

     

Показатељ учинка Јединица 

мере 

Базна 

година 

Базна вредност Циљана вредност 

у 2020.год 

Остварена вредност 

у 2020.год 

Назив: Број километара санираних и/или реконструисаних путева 

Коментар: 

Извор верификације: Извештај ЈП Љубовија Љубовија 
Образложење одступања од циљне вредности: - У складу са добијеним подацима и извештајем ЈП „Љубовија“ Љубовија у чијој 

надлежности је одржавање и поправка локалних и некатегорисаних путева. 

км 2019 45,00 45,00 50,00 

Циљ: 0003 Опремање и одржавање саобраћајне сигнализације на путевима и улицама 
     

Показатељ учинка Јединица 

мере 

Базна 

година 

Базна вредност Циљана вредност 

у 2020.год 

Остварена вредност 

у 2020.год 

Назив: Број поправљених и новопостављених саобраћајних знакова и семафора 

Коментар: 

Извор верификације: Извештај саобраћајног инспектора 

Образложење одступања од циљне вредности: - 

број 2019 20,00 20,00 20,00 

  
       

  

Програмска активност 0004 Јавни градски и приградски превоз путника 

Одговорно лице Александар Перић, помоћник председника 

Опис програмске активности: У оквиру ове програмске активности врши се субвенција у локалном саобраћају 

  
  

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања: 
- На основу уговора закљученим са СП "Ластра", Општина Љубовија је субвенционисала јавни градски и приградски саобраћај. Средства су у току године утрошена у укупном износу. 

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака: 

Циљ: 0001 Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама јавног превоза 
     

Показатељ учинка Јединица 

мере 

Базна 

година 

Базна вредност Циљана вредност 

у 2020.год 

Остварена вредност 

у 2020.год 

Назив: Проценат покривености грађана услугом  јавног превоза (број грађана који живе у насељима где постоји 

организован јавни превоз односу на укупни број грађана у граду/општини) 

Коментар: 

Извор верификације: Извештај саобраћајног инспектора 

Образложење одступања од циљне вредности: - 

% 2019 85,00 85,00 85,00 
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Пројекат 0701-19 Реконструкција Сокоградске улице 

Одговорно лице Александар Перић, помоћник председника општине 
Опис програмске активности: Побољшање квалитета путне мреже 

  
  

Образложење спровођења пројекта у години извештавања: 

- У 2019. години је започети радови на реконструкцији Сокоградске улице у дужини 0,4 км. Радови настављени и пројекат окочан у првој половини 2020. године. 
Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака: 

Циљ: 001 Побољшање квалитета путне инфраструктуре 
     

Показатељ учинка Јединица 

мере 

Базна 

година 

Базна вредност Циљана вредност 

у 2020.год 

Остварена вредност 

у 2020.год 

Назив: Број километара реконструисане улице 

Коментар: 

Извор верификације: Записник о примопредаји и Решење о стављању у употребу објекта 
Образложење одступања од циљне вредности: - 

км 2019 0,4 0,4 0,4 

  
       

 

Пројекат 0701-21 Реконструкција улице Стојана Чупића 

Одговорно лице Александар Перић, помоћник председника општине 
Опис програмске активности: Побољшање квалитета путне мреже 

  
  

Образложење спровођења пројекта у години извештавања: 

- У 2020. години је финансирана деоница у дужини 0,3  км. Након спроведене јавне набавке радови су изведени и пројекат је окочан у месецу децембру 2020. године. Пројекат финансиран из кредитних средстава, у складу са Одлуком 

о дугорочном задуживању општине Љубовија. 

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака: 

Циљ: 001 Побољшање квалитета путне инфраструктуре 
     

Показатељ учинка Јединица 

мере 

Базна 

година 

Базна вредност Циљана вредност 

у 2020.год 

Остварена вредност 

у 2020.год 

Назив: Број километара реконструисане улице 

Коментар: 
Извор верификације: Записник о примопредаји и Решење о стављању у употребу објекта 

Образложење одступања од циљне вредности: - 

км 2019 0 0,3 0,3 

  
       

 

Пројекат 0701-22 Изградња пута Разбојиште - Горње Кошље 

Одговорно лице Александар Перић, помоћник председника 

Опис програмске активности: Побољшање квалитета путне мреже 

  
  

Образложење спровођења пројекта у години извештавања: 
- У 2019. години је спроведена јавна набавка и  започети радови на изградњи наведеног путног правца у дужини 0,6 км. Радови настављени и пројекат окочан у у месецу мају 2020. године. 

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака: 

Циљ: 0001 Побољшање квалитета путне инфраструктуре 
     

Показатељ учинка Јединица 

мере 

Базна 

година 

Базна вредност Циљана вредност 

у 2020.год 

Остварена вредност 

у 2020.год 

Назив: Број километара изграђеног пута 

Коментар: 

Извор верификације: Записник о примопредаји и Решење о стављању у употребу објекта 

Образложење одступања од циљне вредности: - 

км 2019 0,6 0,6 0,6 

  
       

 

Пројекат 0701-23 
Реконструкција локалних путева на територији општине Љубовија: 1. Црнча - Арсеновићи, 2. Горња Оровица - Школа, 3. Разбојиште - Кошље, 4. Узовница - Виногради, 5. 

Бабински мост - Берловине, 6. Горња Трешњица - Грчић, 7. Постење - Рујевац, 8. Пиперића мост - Соколац, 9. Јаблан - Ограђуша - Црква - Ваљевац 

Одговорно лице Александар Перић, помоћник председника 

Опис програмске активности: Побољшање квалитета путне мреже 
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Образложење спровођења пројекта у години извештавања: 

- У 2020. години је финансирана реконструкција локалних путева  у дужини 4,5 км. У питању је девет путних праваца,сваки реконтруисан по 0,5 км. Након спроведене јавне набавке радови су изведени и пројекат је окочан у месецу 
јуну 2020. године. Пројекат финансиран из кредитних средстава, у складу са Одлуком о дугорочном задуживању општине Љубовија. 

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака: 

Циљ: 0001 Побољшање квалитета путне инфраструктуре 
     

Показатељ учинка Јединица 

мере 

Базна 

година 

Базна вредност Циљана вредност 

у 2020.год 

Остварена вредност 

у 2020.год 

Назив: Број километара реконструисаног пута 

Коментар: 

Извор верификације: Записник о примопредаји и Решење о стављању у употребу објекта 
Образложење одступања од циљне вредности: - 

км 2019 0 4,5 4,5 

  
       

 

Пројекат 0701-24 
Реконструкција некатегорисаних путева на територији општине Љубовија: 1. Цапарић - Вршић, 2. Доња Љубовиђа - Марковићи, 3. Дубоко - Грличњак, 4. Доња Љубовиђа - 

Перићи, 5. Пошивена Ћуприја - Грчић - Раскршће 

Одговорно лице Александар Перић, помоћник председника 

Опис програмске активности: Побољшање квалитета путне мреже 
  

  

Образложење спровођења пројекта у години извештавања: 

- У 2020. години је финансирана реконструкција некатегорисаних путева  у дужини 2,5 км. У питању је пет путних праваца,сваки реконтруисан по 0,5 км. Након спроведене јавне набавке радови су изведени и пројекат је окочан у 

месецу јуну 2020. године. Пројекат финансиран из кредитних средстава, у складу са Одлуком о дугорочном задуживању општине Љубовија. 
Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака: 

Циљ: 0001 Побољшање квалитета путне инфраструктуре 
     

Показатељ учинка Јединица 

мере 

Базна 

година 

Базна вредност Циљана вредност 

у 2020.год 

Остварена вредност 

у 2020.год 

Назив: Број километара реконструисаног пута 

Коментар: 

Извор верификације: Записник о примопредаји и Решење о стављању у употребу објекта 

Образложење одступања од циљне вредности: - 

км 2019 0 2,5 2,5 

  
       

 

Пројекат 0701-25 
Реконструкција локалних путева на територији општине Љубовија: 1. Леовић, 2. Кошље (деоница Разбојиште - Крушка), 3. Доња Оровица (пут Ђурим), 4. Горња Љубовиђа 

(деоница Јаблан - Ограђуша), 5. Лукића брдо 

Одговорно лице Александар Перић, помоћник председника општине 

Опис програмске активности: Побољшање квалитета путне мреже 

  
  

Образложење спровођења пројекта у години извештавања: 
-- У 2020. години је настављена и финансирана реконструкција локалних путева  у дужини 3,5 км. У питању је пет путних праваца. Након спроведене јавне набавке радови су изведени и пројекат је окочан у месецу октобру 2020. 

године. 

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака: 

Циљ: 001 Побољшање квалитета путне инфраструктуре 
     

Показатељ учинка Јединица 

мере 

Базна 

година 

Базна вредност Циљана вредност 

у 2020.год 

Остварена вредност 

у 2020.год 

Назив: Број километара реконструисаног пута 

Коментар: 
Извор верификације: Записник о примопредаји и Решење о стављању у употребу објекта 

Образложење одступања од циљне вредности: - 

км 2019 0 3,5 3,5 

  
       

 

Пројекат 0701-26 
Реконструкција некатегорисаних путева на територији општине Љубовија: 1.Реконструкција пута у Црнчи ( Врачевски сокак, дубоки поток и Ђукића сокак); 2. Реконструкција 

пута Узовница -колонија 

Одговорно лице Александар Перић, помоћник председника општине 
Опис програмске активности: Побољшање квалитета путне инфраструктуре 

  
  

Образложење спровођења пројекта у години извештавања: 

- У 2020. години је је настављена и финансирана реконструкција некатегорисаних путева  у дужини 0,58 км. Након спроведене јавне набавке радови су изведени и пројекат је окочан у месецу децембру 2020. године. 
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Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака: 

Циљ: 001 Побољшање квалитета путне инфраструктуре 
     

Показатељ учинка Јединица 

мере 

Базна 

година 

Базна вредност Циљана вредност 

у 2020.год 

Остварена вредност 

у 2020.год 

Назив: Број километара реконструисаног пута 

Коментар: 

Извор верификације: Извештај о реализацији 
Образложење одступања од циљне вредности: - 

км 2019 0 0,58 0,58 
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Буџет: 2020 Буџет за 2020. годину 

Раздео 5 Општинска управа 

Корисник: 5 Општинска управа 

Програм 0901 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА 

  
  

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:        

Шифра 

програма 

Шифра 

програмске 

активности/про

јекта 

Назив програма / програмске активности / пројекта Усвојен буџет за 

2020.год. 

Текући буџет за 

2020. год. 

Извршење у 

2020. год. 

Проценат извршења у 

односу на текући буџет 

0901  ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА 26.725.435,03 26.725.435,03 25.493.937,76 95,39 
 0001 ЈЕДНОКРАТНЕ ПОМОЋИ И ДРУГИ ОБЛИЦИ ПОМОЋИ 8.630.400,00 8.630.400,00 8.060.896,38 93,40 
 0002 ПОРОДИЧНИ И ДОМСКИ СМЕШТАЈ, ПРИХВАТИЛИШТА И ДРУГЕ ВРСТЕ СМЕШТАЈА 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0003 ДНЕВНЕ УСЛУГЕ У ЗАЈЕДНИЦИ 400.000,00 400.000,00 399.506,18 99,88 
 0005 ПОДРШКА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ЦРВЕНОГ КРСТА 949.900,00 949.900,00 831.290,00 87,51 
 0006 ПОДРШКА ДЕЦИ И ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ 14.230.000,00 14.230.000,00 13.710.000,00 96,35 
 0901-01 ПОМОЋ У КУЋИ 2.515.135,03 2.515.135,03 2.492.245,20 99,09 
 0901-02 ДНЕВНИ БОРАВАК ЗА ОДРАСЛЕ И ДЕЦУ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ 0,00 0,00 0,00 0,00 

Укупно 26.725.435,03 26.725.435,03 25.493.937,76 95,39 
 

  
  

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА 
Програм 0901 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА 

Сектор: Социјална заштита 

Одговорно лице Мирослав Ненадовић, начелник ОУ 
Опис програма: Програм је фокусиран на обезбеђење различитих облика материјалне помоћи у циљу обезбеђења егзистенцијалног минимума и подршке социјалне укључености појединца и породице. 

  
  

Образложење спровођења програма у години извештавања: 

-Програм је фокусиран на обезбеђење различитих облика материјалне помоћи у циљу обезбеђења егзистенцијалног минимума и подршке социјалне укључености појединца и породице. Врши се спровођење социјалних програма за све 
категорије угроженог становништва, подршка породици са децом, суфинансирање пружања помоћи у кући. Програм предвиђа спровођење 4 програмске активности и једног пројекта. 

  
  

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма: 

  
       

Циљ   1: 0001 Повећање доступности права и услуга социјалне заштите 

Показатељ учинка Јединица 

мере 

Базна 

година 

Базна вредност Циљана вредност 

у 2020.год 

Остварена вредност 

у 2020.год 

Назив: Проценат корисника мера и услуга социјалне и дечје заштите који се финансирају из буџета града/општине у 

односу на број становника 

Коментар: 

Извор верификације: Евиденција службе рачуноводства о броју корисника по свакој ПА и пројекту на број становника по попису 
Образложење одступања од циљне вредности: - Број корисника према евиденцији ЦСР је већи од планираног, услед 

немогућности ангажовања социјално угроженог становништва на сезонским пословима услед појаве корона вируса  и поплава 

током 2020. године. 

% 2019 2,6 3,5 4,2 

Циљ   2: 0004 Повећање доступности права и механизама социјалне заштите за жене у локалној заједници 

Показатељ учинка Јединица 

мере 

Базна 

година 

Базна вредност Циљана вредност 

у 2020.год 

Остварена вредност 

у 2020.год 

Назив: Удео жена корисница социјлних помоћи у укупном броју корисника социјалне помоћи 

Коментар: 
Извор верификације: Евиденција рачуноводства о броју жена корисница једнократне помоћи 

Образложење одступања од циљне вредности: - Удео жен а је на приближно истом  нивоу као и претходних година, рачунајући 

кориснике једнократне помоћи, кориснике помоћи по решењима интерресорне комисије и  и кориснике услуге помоћ у кући. 

% 2019 65 65 64 
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Програмска активност 0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи 

Одговорно лице Мирослав Ненадовић, начелник ОУ 
Опис програмске активности: Пружање помоћи социјално угроженом становништву  у виду једнократних помоћи 

  
  

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања: 

-Овом програмском активношћу обухваћено је пружање помоћи социјално угроженом становништву на територији општине Љубовија у виду једнократних новчаних помоћи, а по решењима Центра за социјални рад Љубовија.На бази 
достављених решења вршен је пренос средстава Центру, који врши исплату новчане помоћи подносиоцима захтева. Спровођење ове програмске активности односи се и на финансирање материјалних трошкова Центра за социјални рад 

из буџета општине и то: трошкови путовања, одржавање рачунара и друге опреме, горива, електричне енергије, набавку пелета за потребе Установе за одрасле и старије Љубовија.  

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака: 

Циљ: 0001 Унапређење заштите сиромашних 
     

Показатељ учинка Јединица 

мере 

Базна 

година 

Базна вредност Циљана вредност 

у 2020.год 

Остварена вредност 

у 2020.год 

Назив: Број корисника једнократне новчане помоћи у односу на укупан број грађана 

Коментар: 

Извор верификације: Дневни извештаји социјалних радника 

Образложење одступања од циљне вредности: - Број корисника према евиденцији ЦСР је већи од планираног, услед 
немогућности ангажовања социјално угроженог становништва на сезонским пословима услед појаве корона вируса  и поплава 

током 2020. године. 

% 2019 1,87 1,80 2,31 

Назив: Број корисника једнократне новчане помоћи у односу на укупан број грађана (нпр. набавка огрева и сл.) у односу 

на укупан број грађана 

Коментар: 

Извор верификације: Решења интерресорне комисије о исплати новчане помоћи 

Образложење одступања од циљне вредности: - Мањи број деце која примају  наведену помоћ, у односу на претходну годину, по 
евиденцији рачуноводства о исплати наведене помоћи 

однос 2019 15/14469 15/14469 10/14469 

  
       

  

Програмска активност 0002 Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја 

Одговорно лице Мирослав Ненадовић Начелник ОУ 

Опис програмске активности: Трошкови смештаја у домове за децу са оштећеним слухом 

  
  

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања: 

-У оквиру ове програмске активности планирана су средства за исхрану и смештај ученика са оштећеним слухом и видом у домовима. У 2020. години није било корисника предметних услуга, и средства нису утрошена. Иста су 

укинута другим ребалансом буџета. 

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака: 

Циљ: 0001 Обезбеђење услуге смештаја 
     

Показатељ учинка Јединица 

мере 

Базна 

година 

Базна вредност Циљана вредност 

у 2020.год 

Остварена вредност 

у 2020.год 

Назив: Број корисника других услуга смештаја 

Коментар: 

Извор верификације: Уговор и фактуре интерната 

Образложење одступања од циљне вредности: -Није било корисника услуге, средства нису утрошена. 

број 2019 0 1 0 

  
       

 

Програмска активност 0003 Дневне услуге у заједници 

Одговорно лице Мирослав Ненадовић Начелник ОУ 

Опис програмске активности: Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници финансирањем програма удружења, а на основу расписаног конкурса 
  

  

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања: 

-Кроз ову програмску активност подстиче се развој разноврсних социјалних и других услуга у заједници финансирањем програма удружења, а на основу расписаног конкурса, донете Одлуке о финансирању и закључених Уговора. У 

2020. години средства су додељена 5 удружења: Удружење ратних и мирнодопских војних инвалида Љубовија, Међуопштинска организација „Савез слепих Србије“ Лозница, Удружење ветерана и ратних ивалида од 1990. године 
Љубовија,  Удружење бораца НОР-а општине Љубовија и Удружење параплегичара Мачванског округа Шабац. 
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Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака: 

Циљ: 0001 Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници 
     

Показатељ учинка Јединица 

мере 

Базна 

година 

Базна вредност Циљана вредност 

у 2020.год 

Остварена вредност 

у 2020.год 

Назив: Број удружења/хуманитарних организација које добијају средства из буџета града/општине 

Коментар: 
Извор верификације: Закључени уговори о финансирању 

Образложење одступања од циљне вредности: -Већи број прихваћених пројеката на конкурсу, број удружења већи за један од 

очекиваног. 

број 2019 4,00 4,00 5,00 

  
       

 

Програмска активност 0005 Подршка реализацији програма Црвеног крста 

Одговорно лице Љубица Илић, секретар ЦК 

Опис програмске активности: Црвеном крсту поверава се вршење јавних овлашћења и то:покретање, организовање и спровођење редовних и ванредних акција солидарности за помоћ угроженима 
  

  

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања: 

-Активности Црвеног крста су спровођене по годишњем програму , организоване су акције прикупљања и расподеле хуманитарне помоћи као и акције добровољног давања крви. 

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака: 

Циљ: 0001 Социјално деловање-олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у 

невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи 

     

Показатељ учинка Јединица 

мере 

Базна 

година 

Базна вредност Циљана вредност 

у 2020.год 

Остварена вредност 

у 2020.год 

Назив: Број дистрибуираних пакета за социјално угрожено становништво 

Коментар: 

Извор верификације: Евиденција стручне службе Црвеног крста  Љубовија 
Образложење одступања од циљне вредности: - 

број 2019 300,00 300,00 300,00 

  
       

 

Програмска активност 0006 Подршка деци и породици са децом 

Одговорно лице Мирослав Ненадовић Начелник ОУ 
Опис програмске активности: Додатни облици заштите породиља на територији општине по Закључку председника општине 

  
  

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања: 

-Програмска активност обухвата додатне облике заштите породиља на територији општине Љубовија ради подстицања рађања деце. Утврђени додатни облици заштите су право на новчано давање породиљама  по закључку 

Председника општине. Одлуком о финансијској помоћи породиљима општина Љубовија исплаћује месечну помоћ породиљама са територије општине Љубовија. У току 2020. године дошло је до повећања броја породиља што је 

иницирало и већа издвајања средстава из буџета. 

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака: 

Циљ: 0002 Унапређење популационе политике 
     

Показатељ учинка Јединица 

мере 

Базна 

година 

Базна вредност Циљана вредност 

у 2020.год 

Остварена вредност 

у 2020.год 

Назив: Број мера материјалне подршке намењен мерама локалне популационе политике (нпр. подршка материнству, 

подршка породиљама, накнада за новорођену децу) 

Коментар: 

Извор верификације: Одлука скупштине општине о финансијској помоћи породиљама 
Образложење одступања од циљне вредности: - 

број 2019 1,00 1,00 1,00 

  
       

 

Пројекат 0901-01 Помоћ у кући 

Одговорно лице Мирослав Ненадовић Начелник ОУ 
Опис програмске активности: Ангажовањем герантодомаћица омогућава се адекватно пружање помоћи старим, болесним и угроженим лицима 

  
  

Образложење спровођења пројекта у години извештавања: 

-Спровођење наведеног пројекта предвиђа ангажовање герантодомаћица омогућава се адекватно пружање помоћи старим, болесним и угроженим лицима. Општина Љубовија сваке буџетске године планира средства за реализацију 
пројекта Помоћ у кући за стара и угрожена лица. У 2020. години је расписана  набавка за реализацију овог пројекта , изабран је пружалац услуга  са лиценцом и наведени пројекта је реализован у току 2020. године. Број корисника 

услуге према извештају пружаоца услуге  у текућој години је 59 (од  тога 43 жене и 16 мушкараца). 
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Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака: 

Циљ: 003 Помоћ старим и угроженим лицима 
     

Показатељ учинка Јединица 

мере 

Базна 

година 

Базна вредност Циљана вредност 

у 2020.год 

Остварена вредност 

у 2020.год 

Назив: Број корисника услуге 

Коментар: 

Извор верификације: Извештај о реализацији 
Образложење одступања од циљне вредности: - Поред буџетских средстава, обезбеђена су и средства од Републике за 

финансирање наведеног пројекта, улсед чега је омогућено пружање услуге помоћ у кући већем броју корисника од планираног 

Број 2019 0,00 15,00 59,00 

  
       

 

Пројекат 0901-02 Дневни боравак за децу и одрасле са сметњама у развоју 

Одговорно лице Мирослав Ненадовић Начелник ОУ 

Опис програмске активности: Обезбеђивање услова за похађање дневног боравка деце и одраслих са сметњама у развоју 
  

  

Образложење спровођења пројекта у години извештавања: 

-Обезбеђивање услова за похађање дневног боравка деце и одраслих са сметњама у развоју. Пројекат није реализован у 2020. години. Првобитно планирана средства у износу од 400.000,00 динара за наведени пројекат су укинута 

другим ребалансом буџета. 
Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака: 

Циљ: 001 Социјализација деце и одраслих са сметњама у развоју 
     

Показатељ учинка Јединица 

мере 

Базна 

година 

Базна вредност Циљана вредност 

у 2020.год 

Остварена вредност 

у 2020.год 

Назив: Број корисника боравка 

Коментар: 

Извор верификације: Извештај о реализацији 

Образложење одступања од циљне вредности: - Пројекат није реализован у 2020. години, тако да није било корисника наведене 
услуге. 

Број 2019 0,00 4,00 0,00 

  
       

  

http://www.zup.co.rs/
http://www.zup.co.rs/


 
2021   Страна 26 од 59 

 

 

 
2021   Страна 26 од 59 

 

 

Буџет: 2020 Буџет за 2020. годину 

Раздео 5 Општинска управа 

Корисник: 5 Општинска управа 

Програм 1101 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 

  
  

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:        

Шифра 

програма 

Шифра 

програмске 

активности/про

јекта 

Назив програма / програмске активности / пројекта Усвојен буџет за 

2020.год. 

Текући буџет за 

2020. год. 

Извршење у 

2020. год. 

Проценат извршења у 

односу на текући буџет 

1101  ПРОГРАМ 1 - СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 23.212.126,01 23.212.126,01 12.445.765,65 53,62 
 0001 ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ 1.720.000,00 1.720.000,00 1.286.580,00 74,80 
 0003 УПРАВЉАЊЕ ГРАЂЕВИНСКИМ ЗЕМЉИШТЕМ 18.313.376,01 18.313.376,01 9.323.730,45 50,91 
 0005 ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОДРЖАВАЊУ ЗГРАДА 2.678.750,00 2.678.750,00 1.835.455,20 68,52 

 1101-01 

ДОБРА УПРАВА - ПОДРШКА МОДЕЛИМА УКЉУЧИВАЊА ГРАЂАНА У 

ОДЛУЧИВАЊЕ О ТРОШЕЊУ СРЕДСТАВА ПРИКУПЉЕНИХ КРОЗ ПОРЕЗЕ НА 

ИМОВИНУ 

500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 

 1101-02 РЕКОНСТРУКЦИЈА ПАРКА У КАРАЂОРЂЕВОЈ УЛИЦИ 0,00 0,00 0,00 0,00 

Укупно 23.212.126,01 23.212.126,01 12.445.765,65 53,62 
 

  
  

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА 
Програм 1101 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 

Сектор: Урбанизам и просторно планирање 

Одговорно лице Мирослав Ненадовић, начелник ОУ 

Опис програма: Обезбеђење средстава и услова за израду планске документације у циљу просторног развоја и повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом и обезбеђивање услова очувања 
стамбеног фонда кроз инвестиционо одржавање. 

  
  

Образложење спровођења програма у години извештавања: 

-У оквиру наведеног програма планирано је обезбеживање средстава и услова за израду планске документације у циљу просторног развоја и повећања покривености територије планском и урбанистичком документацијом. Такође, 
обезбеђивање услова за очување стамбеног фонда спровођењем активности на инвестиционом одржавању зграда. Програм је спровођен кроз три програмске активности, у оквиру којих су предвиђена и коришћена средства за набавку 

урбанистичких пројеката, ПДР-а, откуп земљишта за потребе прибављања у јавну својину, за набавку геодетских и сличних услуга, накнаду штете од стране државних органа приликом реализације инфраструктурних или других 

пројеката општине, као и за набавку таблица улица и кућних бројева на основу уговора закљученог са Министарством државне управе и локалне самоуправе. У оквиру програма, поред програмских активности су планирана и два 

пројекта. 

 
  

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма: 

  
       

Циљ   1: 0001 Просторни развој у складу са плановима 

Показатељ учинка Јединица 

мере 

Базна 

година 

Базна вредност Циљана вредност 

у 2020.год 

Остварена вредност 

у 2020.год 

Назив: Проценат покривености територије урбанистичком планском документацијом 

Коментар: 
Извор верификације: Извештај служе за урбанизам 

Образложење одступања од циљне вредности: - 

% 2019 40 50 50 

  
       

    

Програмска активност 0001 Просторно и урбанистичко планирање 

Одговорно лице Мирослав Ненадовић, начелник ОУ 

Опис програмске активности: Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом 
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Образложење спровођења програмских активности у години извештавања: 

-За наведену пројектну активност планирана су средства у износу од 1.720.000,00 динара, при чему је утрошено 1.286.580,00 динара. Извршена је набавка, односно плаћање преузетих обавеза по основу набавке пројектне 
документације: ПДР-а за стару сточну пијацу, Давидовића поток, Пројекат за грађевиску дозволу за базене и пројекат за извођење радова за базене, као и набавка пројеката парцелације и препарцелације и услова за израду 

урбанистичких планова у текућој години. 

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака: 

Циљ: 0001 Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом 
     

Показатељ учинка Јединица 

мере 

Базна 

година 

Базна вредност Циљана вредност 

у 2020.год 

Остварена вредност 

у 2020.год 

Назив: Број усвојених планова генералне регулације у односу на број предвиђених планова вишег реда 

Коментар: 
Извор верификације: Одлука о усвајању планова 

Образложење одступања од циљне вредности: - 

број 2019 1,00 2,00 2,00 

  
       

 

Програмска активност 0003 Управљање грађевинским земљиштем 

Одговорно лице Мирослав Ненадовић, начелник ОУ 

Опис програмске активности: Геодетске услуге, геомеханичка испитивања, набавка земљишта, канализације и остале инфраструктуре, техничка контрола и усаглашавање пројекта. 
  

  

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања: 

-За наведену програмску активност планирана су средства од 18.313.376,01 динара, док је утрошено 9.323.730,45 динара. Спровођење ове програмске активности вршено је кроз набавку услуга техничка контрола и усаглашавање 

пројекта, набавку ОПГ образаца, пројектних задатака, геодетских услуга и откуп земљишта за потребе прибављања у јавну својину.  
Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака: 

Циљ: 0001 Стављање у функцију грађевинског земљишта 
     

Показатељ учинка Јединица 

мере 

Базна 

година 

Базна вредност Циљана вредност 

у 2020.год 

Остварена вредност 

у 2020.год 

Назив: Број локација комунално опремљеног земљишта 

Коментар: 

Извор верификације: Извештај комуналног инспектора 

Образложење одступања од циљне вредности: - 

број 2019 2,00 2,00 2,00 

  
       

 

Програмска активност 0005 Остваривање јавног интереса у одржавању зграда 

Одговорно лице Мирослав Ненадовић, начелник ОУ 
Опис програмске активности: Преузимање послова одржавања зграда и унапређење својстава зграде ради остварења јавног интереса у складу са Законом 

  
  

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања: 

- Наведена програмска акивност односи се на суфинансирање пројеката обавезног одржавања спољног изгледа стамбених зграда, као и на набавку таблица улица и кућних бројева на основу уговора закљученог са Министарством 
државне управе и локалне самоуправе. Средства за суфинансирање пројеката обавезног одржавања спољног изгледа стамбених зграда нису коришћена , док је набавку улица и кућних бројева утрошено 1.835.455,20 динара. 

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака: 

Циљ: 0001 Очување и унапређење стамбеног фонда 
     

Показатељ учинка Јединица 

мере 

Базна 

година 

Базна вредност Циљана вредност 

у 2020.год 

Остварена вредност 

у 2020.год 

Назив: Број склопљених уговора о бесповратном суфинансирању активности на инвестиционом одржавању и 

унапређењу својстава зграде 

Коментар: 
Извор верификације: Уговор о бесповратном финансирању 

Образложење одступања од циљне вредности: - Није било иницијативе за  закључење уговора,па средства нису ни трошена за 

наведене сврхе. 

број 2019 0,00 1,00 0,00 

  
       

 

Пројекат 1101-01 Добра управа - Подршка моделима укључивања грађана у одлучивање о трошењу средстава прикупљених кроз порезе на имовину 

Одговорно лице Мићо Бабић, руководилац Одсека за ЛЕР 
Опис програмске активности: Пројекат се реализује у оквиру Програма Реформа пореза на имовину. Наведена средства би се користила избора пројектних идеја поднетих од стране неформалних група грађана, које се тичу уређења 

јавних површина у микро заједницама. 

  
  

Образложење спровођења пројекта у години извештавања: 
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- Пројекта из домена добре управе „Подршка моделима укључивања грађана у одлучивање о трошењу средстава прикупљених кроз порезе на имовину“ реализује се  у оквиру Програма „Реформа пореза на имовину“. Наведена 

средства би се користила након спроведеног конкурса и избора пројектних идеја удружења и група грађана, које се тичу уређења јавних површина микро заједница у њиховом окружењу, као што је замена урбаног мобилијара по 
парковима испред зграда, озелењавање јавних површина, изградња настрешница (за које није потребно издавати грађевинску дозволу, а уз сагласност општине) и слично. Пројекат се реализује у сарадњи са Представништвом 

међународне организације HELVETAS Swiss Intercooperation SRB. У 2020. години нису трошена средства за наведене активности, већ је реализација пројекта пролонгирана на 2021. годину.  У посматраној години извршен је избор 3 

пројектне идеје чија је реализација планирана у првој половини 2021. године. 
Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака: 

Циљ: 0001 Унапређење квалитета живота кроз уређење јавних површина у микро заједницама 
     

Показатељ учинка Јединица 

мере 

Базна 

година 

Базна вредност Циљана вредност 

у 2020.год 

Остварена вредност 

у 2020.год 

Назив: Број реализованих идеја кроз наведени пројекат 

Коментар: 

Извор верификације: Извештај о реализацији пројекта 

Образложење одступања од циљне вредности: - 

Број 2019 0,00 3,00 3,00 

  
       

 

Пројекат 1101-02 Реконструкција парка у Карађорђевој улици 

Одговорно лице Мирослав Ненадовић, начелник ОУ 
Опис програмске активности: Реконструисање и уређење јавних и зелених површина испред стамбених објеката на територији општине Љубовија 

  
  

Образложење спровођења пројекта у години извештавања: 

- У 2020. години била је планирана реализација наведеног пројекта. Међутим, трећим ребалансом су укинута средства за исти, а почетак реализације пројекта је пролонгиран за 2021. годину. 
Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака: 

Циљ: 001 Очување и уређење јавних зелених површина 
     

Показатељ учинка Јединица 

мере 

Базна 

година 

Базна вредност Циљана вредност 

у 2020.год 

Остварена вредност 

у 2020.год 

Назив: Број уређених паркова 

Коментар: 

Извор верификације: Извештај о реализацији 

Образложење одступања од циљне вредности: -Пројекат није реализован у 2020. години, већ су средства опредељена основним 
буџетом укинута трећим ребалансом. 

Број 2019 0,00 1,00 0,00 
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Буџет: 2020 Буџет за 2020. годину 

Раздео 5 Општинска управа 

Корисник: 5 Општинска управа 

Програм 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

  
  

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:        

Шифра 

програма 

Шифра 

програмске 

активности/про

јекта 

Назив програма / програмске активности / пројекта Усвојен буџет за 

2020.год. 

Текући буџет за 

2020. год. 

Извршење у 

2020. год. 

Проценат извршења у 

односу на текући буџет 

1102  ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 56.668.556,00 56.668.556,00 32.376.835,56 57,13 
 0001 УПРАВЉАЊЕ/ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИМ ОСВЕТЉЕЊЕМ 42.268.556,00 42.268.556,00 18.430.550,11 43,60 
 0002 ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА 2.700.000,00 2.700.000,00 2.680.563,00 99,28 
 0003 ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ 10.000.000,00 10.000.000,00 9.996.816,85 99,97 
 0004 ЗООХИГИЈЕНА 500.000,00 500.000,00 377.253,60 75,45 
 0008 УПРАВЉАЊЕ И СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ ЗА ПИЋЕ 1.200.000,00 1.200.000,00 891.652,00 74,30 

Укупно 56.668.556,00 56.668.556,00 32.376.835,56 57,13 
 

  
  

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА 
Програм 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

Сектор: Урбанизам и просторно планирање 

Одговорно лице Мирослав Ненадовић, начелник ОУ 
Опис програма: Спровођење радњи из области комуналне делатности у циљу унапређења квалитета живота  кроз рационално обављање комуналних делатности и повећања обухвата комуналних услуга. Финансирање 

активности које су у функцији егзистенцијалних потреба грађана. 

  
  

Образложење спровођења програма у години извештавања: 
-У складу са Законом о комуналним делатностима, у оквиру овог програма предвиђена су средства за функционисање система јавне расвете и унапређење постојећег увођењем паметне ЛЕД расвете, за чишћење улица и одржавање 

зелених површина у складу са Одлуком о искључивим правима и закљученим уговорима са ЈКП „Стандард“ и ЈП „Љубовија“ Љубовија, као и за зоохигијену (суфинансирање трошкова азила за псе у Крупњу). Програм садржи пет 

сталних програмских активности, у окиру којих је утрошено 57,13% од планираних средстава. 
  

  

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма: 

  
       

Циљ   1: 0004 Повећање покривености корисника и територије квалитетним услугама водоснабдевања 

Показатељ учинка Јединица 

мере 

Базна 

година 

Базна вредност Циљана вредност 

у 2020.год 

Остварена вредност 

у 2020.год 

Назив: Проценат домаћинстава обухваћених услугом у односу на укупан број домаћинстава 

Коментар: 

Извор верификације: Извештај о раду ЈКП Стандард Љубовија 
Образложење одступања од циљне вредности: - 

% 2019 70 80 80 

  
       

    

Програмска активност 0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем 

Одговорно лице Мирјана Арсеновић, комунални инспектор 

Опис програмске активности: У оквиру ове програмске активности врши се финансирање трошкова јавне расвете по мерним местима, набавка материјала за јавну расвету, одржавање јавне расвете, трошкови атеста, прикључака и 

набавке бројила 
  

  

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања: 

-За наведену програмску активност планирано је 42.268.556,00 динара, а утрошено 18.430.550,11 динара. Средстава су планирана и коришћена за редовно функционисање уличне расвете и то за: 1. набавку електричне енергије, 2. 

материјал за јавну расвету и 3. услуге одржавања јавне расвете. Поред наведеног, у оквиру ове програмске активности планирано је увођење паметног система ЛЕД расвете, на основу Уговора закљученог са Министарством рударства 

http://www.zup.co.rs/
http://www.zup.co.rs/


 
2021   Страна 30 од 59 

 

 

 
2021   Страна 30 од 59 

 

 

и енергетике и Кабинетом без портфеља задуженог за технолошки развој и иновације, као и набавка стубова за јавну расвету. Увођење паметног ЛЕД система расвете је пролонгирано за 2021. годину, што је резултирало нижим 

процентом извршења плана у износу од 43,60%. 
Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака: 

Циљ: 0001 Адекватно управљање јавним осветљењем 
     

Показатељ учинка Јединица 

мере 

Базна 

година 

Базна вредност Циљана вредност 

у 2020.год 

Остварена вредност 

у 2020.год 

Назив: Укупан број замена светиљки након пуцања лампи (на годишњој бази) 

Коментар: 

Извор верификације: Извештај комуналног инспектора 

Образложење одступања од циљне вредности: - 

број 2019 130,00 100,00 100,00 

  
       

 

Програмска активност 0002 Одржавање јавних зелених површина 

Одговорно лице Мирјана Арсеновић, комунални инспектор 
Опис програмске активности: Одржавање јавних зелених површина ја уређење, текуће и инвестиционо одржавање, реконструкција и санација зелених, рекреативних површина и приобаља. Програмска активност обухвата послове 

који се односе на кошење и одржавање зелених површина . 

  
  

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања: 
-За наведену програмску активност планирана су 2.700.000,00 динара, а утрошено је 2.680.563,00 динара. Активности на одржавању зелених јавних површина врши ЈП "Љубовија" Љубовија по одлуци о искључивом праву, а у складу 

са својим Програмом рада и пословања за 2020. годину. 

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака: 

Циљ: 0001 Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама уређења и одржавања зеленила 
     

Показатељ учинка Јединица 

мере 

Базна 

година 

Базна вредност Циљана вредност 

у 2020.год 

Остварена вредност 

у 2020.год 

Назив: Број м2 јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило 

Коментар: Промењена је базна и циљана вредност индикатора након усаглашавања са Извештајем о релизацији програма 
пословања ЈП „Љубовија“ Љубовија 

Извор верификације: Извештај о раду 

Образложење одступања од циљне вредности: - 

м2 2019 85.000,00 89.615,00 89.615,00 

  
       

 

Програмска активност 0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене 

Одговорно лице Мирјана Арсеновић, комунални инспектор 
Опис програмске активности: Ова програмска активност обухвата чишћење улица и других јавних површина. План чишћења је усмерен ка редовном чишћењу јавних површина и то: улице, тротоари и површина у општој употреби 

  
  

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања: 

-За наведену програмску активност планирана су 10.000.000 динара, а утрошено је 9.996.816,85 динара. Активности на одржавању чистоће на јавним површинама врши ЈКП "СТАНДАРД" Љубовија по одлуци о искључивом праву, а у 
складу са својим Програмом рада и пословања за 2020. годину. 

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака: 

Циљ: 0001 Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних 

површина 

     

Показатељ учинка Јединица 

мере 

Базна 

година 

Базна вредност Циљана вредност 

у 2020.год 

Остварена вредност 

у 2020.год 

Назив: Степен покривености територије услугама одржавања чистоће јавно-прометних површина (број улица које се 

чисте у односу на укупан број улица у граду/општини) 

Коментар: Промењена је базна и циљана вредност индикатора након поновне анализе података о броју улица које се чисте и 

укупног броја улица у градском подручју. Број улица које се чисте је исти у 2019. и 2020. години. 

Извор верификације: Извештај о раду ЈКП Стандард Љубовија 
Образложење одступања од циљне вредности: - 

однос 2019 26/49 26/49 26/49 

  
       

 

Програмска активност 0004 Зоохигијена 

Одговорно лице Мирјана Арсеновић, комунални инспектор 

Опис програмске активности: Суфинансирање азила за псе луталице у Крупњу, на основу закљученог споразума 

  
  

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања: 
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- Средства су опредељена за потребе суфинанисирања трошкова азила за псе у Крупњу, на основу закљученог споразума. Од укупно планираних средстава од 500.000,00 динара, утрошено је 377.253,60 динара. 

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака: 

Циљ: 0001 Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње 
     

Показатељ учинка Јединица 

мере 

Базна 

година 

Базна вредност Циљана вредност 

у 2020.год 

Остварена вредност 

у 2020.год 

Назив: Број ухваћенних и збринутих паса и мачака луталица 

Коментар: 
Извор верификације: Извештај о реализацији 

Образложење одступања од циљне вредности: - У складу са извештајем ЈКП „Стандард“ о броју ухваћенних и збринутих паса и 

мачака луталица 

број 2019 60,00 50,00 20,00 

  
       

 

Програмска активност 0008 Управљање и снабдевање водом за пиће 

Одговорно лице Мирослав Ненадовић, начелник ОУ 

Опис програмске активности: повецање покривености територије општине водоснабдевањем 
  

  

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања: 

- У оквиру наведене активности планирана је капитална субвенција  ЈКП „Стандард“ у износу од 1.200.000,00 динара за санацију магистралног цевовода  Љубовија – Горња Љубовиђа, на локацији Давидовићи. За наведене сврхе 
утрошено је 891.652,00 динара. 

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака: 

Циљ: 0001 Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања 
     

Показатељ учинка Јединица 

мере 

Базна 

година 

Базна вредност Циљана вредност 

у 2020.год 

Остварена вредност 

у 2020.год 

Назив: Број кварова по км водоводне мреже 

Коментар: 

Извор верификације: Извештај о раду ЈКП Стандард Љубовија 
Образложење одступања од циљне вредности: - С обзиром да су пројекат  завршен крајем децембра  2020. године, то није могуће 

сагледати  остварену вредност индикатора у истој години. 

број 2019 0,00 5,00 0,00 
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Буџет: 2020 Буџет за 2020. годину 

Раздео 5 Општинска управа 

Корисник: 5 Општинска управа 

Програм 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА 

  
  

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:        

Шифра 

програма 

Шифра 

програмске 

активности/про

јекта 

Назив програма / програмске активности / пројекта Усвојен буџет за 

2020.год. 

Текући буџет за 

2020. год. 

Извршење у 

2020. год. 

Проценат извршења у 

односу на текући буџет 

1201  ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА 12.200.000,00 12.200.000,00 12.059.981,04 98,85 

 0003 
УНАПРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА ОЧУВАЊА И ПРЕДСТАВЉАЊА КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКОГ 
НАСЛЕЂА 

4.200.000,00 4.200.000,00 4.071.111,04 96,93 

 0004 
ОСТВАРИВАЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ 

ИНФОРМИСАЊА 
2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 100,00 

 1201-01 КУЛТУРА АЗБУКОВИЦЕ 6.000.000,00 6.000.000,00 5.988.870,00 99,81 

Укупно 12.200.000,00 12.200.000,00 12.059.981,04 98,85 
 

  
  

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА 
Програм 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА 

Сектор: Култура, комуникације и медији 

Одговорно лице Мирослав Ненадовић, начелник ОУ 

Опис програма: У оквиру програма реализује се редовно функционисање Установе културе, активности везане за подршку програма удружења, црквама и верским заједницама и суфинансирање пројеката производње 

медијских садржаја из области јавног информисања 
  

  

Образложење спровођења програма у години извештавања: 

-Сровођење наведеног програма односи се на финансирање редовног рада Библиотеке "Милован Глишић" Љубовија, у складу са Годишњим програмом рада Библиотеке, финансирана су удружења из области кутуре и медија, као и 

верске зејаднице, након спроведеног јавног конкурса и избора идеја и пројеката. Програм је сроведен кроз 3 програмске активности и један пројекат. 
  

  

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма: 

  
       

Циљ   1: 0001 Подстицање развоја културе 

Показатељ учинка Јединица 

мере 

Базна 

година 

Базна вредност Циљана вредност 

у 2020.год 

Остварена вредност 

у 2020.год 

Назив: Укупан број чланова удружења грађана из области културе 

Коментар: 
Извор верификације: Евиденција чланова установе културе 

Образложење одступања од циљне вредности: - 

број 2019 550 600 600 

  
       

    

Програмска активност 0003 Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа 

Одговорно лице Мирослав Ненадовић Начелник ОУ 

Опис програмске активности: У оквиру ове програмске активности врши се финансирање и суфинансирање пројеката по конкурсима за верске заједнице 

  
  

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања: 
-Кроз наведену програмску активност финанисани су поднети програми и пројекти удружења из области културе и удружења од јавног интереса за општину Љубовија, након спроведеног конкурса, међу којима су: КУД „Азбуковица“ 

Љубовија, „Love, peace and beauty“ Предраг Срећковић пр Љубовија, Удружење грађана „Завичај Љубовија“ Љубовија, Дечији драмски студио „Кукумиш“, Љубовијско драмско позориште, Удружење жена „Вила“ Љубовија, 

Планинарско туристичко удружење „Горски“ Љубовија, Удружење „Покрет за развој Љубовије“ Љубовија, Ловачко удружење „Милета Полић-Бата“ Љубовија и Удружење параплегичара Мачванског округа Шабац. За суфинансирање 
верских заједница утрошено је 699.999,00 динара. Након спроведеног конкурса, средства су додељена Манастиру „Свете Мученице Марине“ у Рујевцу, Српској православној црквеној општини Љубовија и Манастиру „Светог 

Николаја“ Соколац. 
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Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака: 

Циљ: 0001 Очување и заштита културног наслеђа 
     

Показатељ учинка Јединица 

мере 

Базна 

година 

Базна вредност Циљана вредност 

у 2020.год 

Остварена вредност 

у 2020.год 

Назив: Број пројеката за очување и заштиту културног наслеђа у надлежности ЈЛС са комплетном пројектно-техничком 

документацијом за рехабилитацију 

Коментар: За суфинансирање верских заједница утрошено је 699.999,00 динара. Након спроведеног конкурса, средства су 
додељена Манастиру „Свете Мученице Марине“ у Рујевцу, Српској православној црквеној општини Љубовија и Манастиру 

„Светог Николаја“ Соколац. 

Извор верификације: Извештај о реализацији пројекта 
Образложење одступања од циљне вредности: - 

број 2019 3,00 3,00 3,00 

Циљ: 0002 Унапређење презентације културног наслеђа 
     

Показатељ учинка Јединица 

мере 

Базна 

година 

Базна вредност Циљана вредност 

у 2020.год 

Остварена вредност 

у 2020.год 

Назив: Број реализованих програма који промовишу локално културно наслеђе у односу на број планираних програма 

Коментар: 

Извор верификације: Извештај о реализацији пројекта 

Образложење одступања од циљне вредности: - Број реализованих програма је већи од циљане вредности, имајући у виду 
Одлуке о додели средстава којима је прихваћен већи број пројеката у односу на претходну годину. 

број 2019 6,00 7,00 15,00 

 
       

  

Програмска активност 0004 Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања 

Одговорно лице Мирослав Ненадовић, начелник ОУ 

Опис програмске активности: Програмска активност се односи на суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на терторији општине по јавним конкурсима 

  
  

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања: 
- Кроз наведену програмску активност финанисани су поднети програми и пројекти удружења из области медија и јавног информисања, након спроведеног конкурса и то за следеће учеснике на конкурсу: Радиодифузно друштво „РТВ 

АС“ Шабац, Медијски центар „Соко“ Љубовија, „Лотел плус“ д.о.о. Лозница, „Лотел“ д.о.о. Лозница, Продукција Кључ, Савез Срба из региона, „Лого“ доо Лозница. Укупно је финансирано 7 програма и пројеката из наведене области. 

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака: 

Циљ: 0001 Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне 

заједнице 

     

Показатељ учинка Јединица 

мере 

Базна 

година 

Базна вредност Циљана вредност 

у 2020.год 

Остварена вредност 

у 2020.год 

Назив: Број програмских садржаја подржаних на конкурисма јавног информисања 

Коментар: 

Извор верификације: Закључени уговори о финансирању 
Образложење одступања од циљне вредности: - Број реализованих програма и пројеката  је већи од циљане вредности, имајући у 

виду Одлуку о додели средстава којима је прихваћен већи број пројеката у односу на претходну годину. 

број 2019 6,00 6,00 7,00 

  
       

 

Пројекат 1201-01 Култура Азбуковице 

Одговорно лице Мирослав Ненадовић Начелник ОУ 

Опис програмске активности: Побољшање квалитета и набавка додатне опреме у установама културе 

 
  

Образложење спровођења пројекта у години извештавања: 
- Општина Љубовија спровела је поступак јавне набавке опреме у оквиру Пројекта санације сценске расвете Дома културе „Милован Глишић“ Љубовија (пројектна техника, сценска механика, расвета, аудио-видео систем). За наведену 

набавку обезбеђена су средства од стране Министарства културе и информисања у износу од 3.000.000,00 динара, док је општина Љубовија обезбедила учешће у истом износу за  наведени пројекат. Изабрани добављач је доставио 

тражену опрему у месецу децембру 2020. Године. 
Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака: 

Циљ: 001 Подстицање развоја културе 
     

Показатељ учинка Јединица 

мере 

Базна 

година 

Базна вредност Циљана вредност 

у 2020.год 

Остварена вредност 

у 2020.год 

Назив: Број адаптираних објеката 

Коментар: 
Број 2019 0,00 1,00 1,00 
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Извор верификације: Извештај о реализацији 

Образложење одступања од циљне вредности: - 
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Буџет: 2020 Буџет за 2020. годину 

Раздео 5 Општинска управа 

Корисник: 5 Општинска управа 

Програм 1301 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ 

  
  

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:        

Шифра 

програма 

Шифра 

програмске 

активности/про

јекта 

Назив програма / програмске активности / пројекта Усвојен буџет за 

2020.год. 

Текући буџет за 

2020. год. 

Извршење у 

2020. год. 

Проценат извршења у 

односу на текући буџет 

1301  ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ 28.730.000,00 28.730.000,00 13.186.969,06 45,90 

 0001 
ПОДРШКА ЛОКАЛНИМ СПОРТСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И 
САВЕЗИМА 

13.230.000,00 13.230.000,00 13.186.969,06 99,67 

 1301-01 
ИЗГРАДЊА ОТВОРЕНОГ БАЗЕНА У ОКВИРУ СПОРТСКО РЕКРЕАТИВНОГ 

КОМПЛЕКСА У ЉУБОВИЈИ 
15.500.000,00 15.500.000,00 0,00 0,00 

Укупно 28.730.000,00 28.730.000,00 13.186.969,06 45,90 
 

  
  

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА 
Програм 1301 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ 

Сектор: Спорт и омладина 
Одговорно лице Мирослав Ненадовић, начелник Општинске управе 

Опис програма: Финансирање годишњих и посебних програма спортских организација на територији општине Љубовија, подстицање развоја рекреативног спорта, повећање мобилности младих кроз унапређење спортских и 

других садржаја за младе 
  

  

Образложење спровођења програма у години извештавања: 

-Наведеним програмом предвиђено је финансирање годишњих и посебних програма спортских организација на територији општине Љубовија, подстицање развоја рекреативног спорта, повећање мобилности младих кроз унапређење 

спортских и других садржаја за младе, изградња и одржавање спортске инфраструктуре. У 2020. години финанисрани су програми 16 спортских организација. У оквиру програма предвиђено је спровођење једне програмске активности 
и једног пројекта. На мањи проценат извршења програма утицало је и то што пројекат изградње отвореног базена у Љубовији није реализован у 2020. години. 

  
  

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма: 

  
       

Циљ   1: 0001 Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки града/општине 

Показатељ учинка Јединица 

мере 

Базна 

година 

Базна вредност Циљана вредност 

у 2020.год 

Остварена вредност 

у 2020.год 

Назив: Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта 

Коментар: 

Извор верификације: Извештај о реализацији 

Образложење одступања од циљне вредности: - Приликом доделе буџетских средстава, повећан је број спортских организација 
којима су средства додељена, у односу на циљану вредност, у складу са донетом одлуком Општинског већа и решењима о 

расподели средстава. 

број 2019 14 15 16 

Назив: Број жена чланова спортских организација и удружења у односу на укупан број чланова 

Коментар: 
Извор верификације: Евиденција Спортског савеза општине Љубовија 

Образложење одступања од циљне вредности: - По евиденцији Спортског савеза незнатно је мањи број жена чланова спортских 

удружења у односу на циљану вредност, али свакако већи у односу на базну годину. Епидемиолошка ситуација и мањи број 
спортских догађаја свакако су утицали  и на број чланова спортских организација и удружења. 

број 2019 154ж/500 210ж/500 200ж/500 

  
       

    

Програмска активност 0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима 

Одговорно лице Драгивој Матић, виши референт за омладину и спорт 
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Опис програмске активности: Право на расподелу средстава за задовољавање потреба и интереса грађана имају организације у области спорта са седиштем на територији општине Љубовија. Општинско Веће доноси одлуку о 

одобравању програма на предлог Комисије. 
  

  

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања: 

- 

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака: 

Циљ: 0001 Унапређење подршке локалним спортским организацијама преко којих се остварује јавни 

интерес у области спорта 

     

Показатељ учинка Јединица 

мере 

Базна 

година 

Базна вредност Циљана вредност 

у 2020.год 

Остварена вредност 

у 2020.год 

Назив: Број годишњих програма спортских организација финансираних од стране града/општине 

Коментар: 

Извор верификације: Извештај о реализацији пројекта 

Образложење одступања од циљне вредности: - Приликом доделе буџетских средстава, повећан је број спортских организација 
којима су средства додељена, у односу на циљану вредност, у складу са донетом одлуком Општинског већа и решењима о 

расподели средстава. 

број 2019 14,00 15,00 16,00 

  
       

 

Пројекат 1301-01 Изградња отвореног базена у оквиру спортско рекреативног комплекса у Љубовији 

Одговорно лице Мирослав Ненадовић Начелник ОУ 

Опис програмске активности: Повећање броја спортских обејката на територији опоштине 
  

  

Образложење спровођења пројекта у години извештавања: 

- У 2020. години планирана су средства за радове на изградњи отвореног базена у оквиру спортско-рекреативног комплекса у Љубовији. Пројекат се финансира у складу са уговором закљученим између Општине Љубовија и 

Министарства трговине, туризма и телекомуникација. Реализација наведеног пројекта није започета током 2020. године, тако да није било извршења издатака по том основу. Покренут је само поступак јавне набавке, док је реализација 
пројекта пролонгирана за 2021. годину. 

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака: 

Циљ: 001 Повећање броја спортова на територији општине 
     

Показатељ учинка Јединица 

мере 

Базна 

година 

Базна вредност Циљана вредност 

у 2020.год 

Остварена вредност 

у 2020.год 

Назив: Пуштање у рад базена 

Коментар: 

Извор верификације: Извештај о реализацији 
Образложење одступања од циљне вредности: - Пројекат није реализован у 2020. години, тако да није било извршења издатака 

по том основу, нити остварења индикатора који се прати. 

Број 2019 0,00 1,00 0,00 
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Буџет: 2020 Буџет за 2020. годину 

Раздео 5 Општинска управа 

Корисник: 5 Општинска управа 

Програм 1501 ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 

  
  

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:        

Шифра 

програма 

Шифра 

програмске 

активности/про

јекта 

Назив програма / програмске активности / пројекта Усвојен буџет за 

2020.год. 

Текући буџет за 

2020. год. 

Извршење у 

2020. год. 

Проценат извршења у 

односу на текући буџет 

1501  ПРОГРАМ 3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 3.720.000,00 3.720.000,00 3.693.524,36 99,29 
 0002 МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА 3.720.000,00 3.720.000,00 3.693.524,36 99,29 

Укупно 3.720.000,00 3.720.000,00 3.693.524,36 99,29 
 

  
  

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА 
Програм 1501 ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 

Сектор: Економска и развојна политика 

Одговорно лице Мићо Бабић, руководилац одсека за локални економски развој 

Опис програма: Спровођење мера активне политике запошљавања 
  

  

Образложење спровођења програма у години извештавања: 

-У складу са Законом о локалној самоуправи и Локалним акционим планом за запошљавање, у оквиру овог програма планирана су средства у износу од 3.720.000 динара за суфинансирање пројеката са Националном службом за 

запошљавање (јавни радови и стручна пракса), чланарину Регионалној развојној агенцији у Лозници, као за потребе учешћа општине Љубовија као партнера на пројекту „Увођење ГИС-а у 4 локалне самоуправе подрегије Подриње“ 
који се финасира из Програма „ЕУПРО – подршка Европске уније развоју општина“, а по основу Уговора о партнерству број 400-278/2020-01 од 04.09.2020. године закљученог између Града Лознице, Општине Крупањ, Општине 

Љубовија и Општине Мали Зворник. За спровођење програма је утрошено 3.693.524,36 динара. Програм садржи једну програмску активност.  
  

  

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма: 

  
       

Циљ   1: 0001 Повећање  запослености на територији града/општине 

Показатељ учинка Јединица 

мере 

Базна 

година 

Базна вредност Циљана вредност 

у 2020.год 

Остварена вредност 

у 2020.год 

Назив: Број становника града/општине који су запослени на новим радним местима, а налазили су се на евиденцији НСЗ 

(разврстаних  по полу и старости) 

Коментар: 

Извор верификације: Евиденција одсека за ЛЕР 
Образложење одступања од циљне вредности: -Кроз мере активне политике запошљавања, одобрен је већи број радних места за 

јавне радове и стручну прксу, тако да је и остварена вредност индикатора већа од циљане. 

број 2019 11м/9ж 13м/10ж 15м/13ж 

  
       

    

Програмска активност 0002 Мере активне политике запошљавања 

Одговорно лице Мићо Бабић, руководилац одсека за локални економски развој 

Опис програмске активности: Програми и мере запошљавања које су усмерене ка унапређењу запослености општине Љубовија у складу са програмима и мерама активне политике запошљавања 

  
  

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања: 

- У складу са Законом о локалној самоуправи и Локалним акционим планом за запошљавање, у оквиру ове програмске активности планирана су средства у износу од 3.720.000 динара за суфинансирање пројеката са Националном 

службом за запошљавање (јавни радови и стручна пракса), чланарину Регионалној развојној агенцији у Лозници, као за потребе учешћа општине Љубовија као партнера на пројекту „Увођење ГИС-а у 4 локалне самоуправе подрегије 
Подриње“ који се финасира из Програма „ЕУПРО – подршка Европске уније развоју општина“, а по основу Уговора о партнерству број 400-278/2020-01 од 04.09.2020. године закљученог између Града Лознице, Општине Крупањ, 

Општине Љубовија и Општине Мали Зворник. За спровођење програма је утрошено 3.693.524,36 динара.  

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака: 

Циљ: 0001 Повећање броја запослених кроз мере активне политике запошљавања 
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Показатељ учинка Јединица 

мере 

Базна 

година 

Базна вредност Циљана вредност 

у 2020.год 

Остварена вредност 

у 2020.год 

Назив: Број новозапослених жена кроз реализацију мера активне политике запошљавања у односу на укупан број 

новозапослених 

Коментар: 

Извор верификације: Евиденција одсека за ЛЕР 

Образложење одступања од циљне вредности: - Кроз мере активне политике запошљавања, одобрен је већи број радних места за 
јавне радове и стручну прксу, тако да је и остварена вредност индикатора већа од циљане. 

број 2019 9ж/20 10ж/23 13ж/28 
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Буџет: 2020 Буџет за 2020. годину 

Раздео 5 Општинска управа 

Корисник: 5 Општинска управа 

Програм 1801 ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

  
  

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:        

Шифра 

програма 

Шифра 

програмске 

активности/про

јекта 

Назив програма / програмске активности / пројекта Усвојен буџет за 

2020.год. 

Текући буџет за 

2020. год. 

Извршење у 

2020. год. 

Проценат извршења у 

односу на текући буџет 

1801  ПРОГРАМ 12 - ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 12.594.793,80 12.594.793,80 12.233.841,06 97,13 
 0001 ФУНКЦИОНИСАЊЕ УСТАНОВА ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ 12.194.793,80 12.194.793,80 11.859.627,20 97,25 
 0002 МРТВОЗОРСТВО 400.000,00 400.000,00 374.213,86 93,55 

Укупно 12.594.793,80 12.594.793,80 12.233.841,06 97,13 
 

  
  

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА 
Програм 1801 ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

Сектор: Здравствена заштита 

Одговорно лице Мирослав Ненадовић, начелник ОУ 

Опис програма: Унапређење квалитета здравствене заштите 
  

  

Образложење спровођења програма у години извештавања: 

-У складу са надлжностима општине, Одлуком о буџету општине обезбеђена су средства за инвестиционо одржавање објеката примарне здравствене заштите као и набавку потребне медицинске опреме како би се повећао квалитет 

здравствене услуге. Планирана су и утрошена средства за набавку рендген апарата, у складу са Уговором о донацији закљученим са међународном организацијом Хелветас из Београда, чија реализација започета у 2019. години и 
настављена у 2020. години. Средства програма су коришћена и за плаћање услуга мртвозорника, као и за набавку заштитне медицинске опреме (рукавице, маске), лекова и намирница за становништво општине Љубовија у току 

трајања ванредног стања, односно у току епидемије изазване корона вирусом. Програм је спровођен кроз 2 активности. 

  
  

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма: 

  
       

Циљ   1: 0001 Унапређење здравља становништва 

Показатељ учинка Јединица 

мере 

Базна 

година 

Базна вредност Циљана вредност 

у 2020.год 

Остварена вредност 

у 2020.год 

Назив: Покривеност становништва примарном здравственом заштитом 

Коментар: 

Извор верификације: Извештај о раду 
Образложење одступања од циљне вредности: - 

% 2019 100 100 100 

  
       

    

Програмска активност 0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите 

Одговорно лице Мирослав Ненадовић, начелник ОУ 
Опис програмске активности: Унапређење рада установе кроз набавку нове опреме 

  
  

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања: 

- У оквиру ове програмске активности, Општинска управа планирала је и средства за набавку рендген апарата, у складу са Уговором о донацији закљученим са међународном организацијом Хелветас из Београда, чија реализација је 
настављена у 2020. години. Средства програма су коришћена и за набавку заштитне медицинске опреме (рукавице, маске), лекова и намирница за становништво општине Љубовија у току трајања ванредног стања, односно у току 

епидемије изазване корона вирусом. 

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака: 

Циљ: 0001 Унапређење доступности, квалитета и ефикасности примарне здравствене заштите 
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Показатељ учинка Јединица 

мере 

Базна 

година 

Базна вредност Циљана вредност 

у 2020.год 

Остварена вредност 

у 2020.год 

Назив: Број обраћања саветнику за заштиту права пацијената 

Коментар: 
Извор верификације: Годишњи извештај Заштитника права пацијената 

Образложење одступања од циљне вредности: - 

број 2019 1,00 1,00 1,00 

  
       

 

Програмска активност 0002 Мртвозорство 

Одговорно лице Мирослав Ненадовић Начелник ОУ 

Опис програмске активности: Накнаде за рад мртвозорника 

  
  

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања: 
- У оквиру наведене програмске активности, реализоване су услуге мртвозорника у складу са донетом одлуком. 

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака: 

Програмска активност нема дефинисане циљеве и показатеље учинка 
Пројекат нема дефинисане циљеве и показатеље учинка 
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Буџет: 2020 Буџет за 2020. годину 

Раздео 5 Општинска управа 

Корисник: 5 Општинска управа 

Програм 2001 ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ 

  
  

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:        

Шифра 

програма 

Шифра 

програмске 

активности/про

јекта 

Назив програма / програмске активности / пројекта Усвојен буџет за 

2020.год. 

Текући буџет за 

2020. год. 

Извршење у 

2020. год. 

Проценат извршења у 

односу на текући буџет 

2001  ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ 13.089.405,50 13.089.405,50 12.843.706,56 98,12 
 2001-01 ИЗГРАДЊА ИГРАЛИШТА У ДВОРИШТУ ПУ ПОЛЕТАРАЦ ЉУБОВИЈА 13.089.405,50 13.089.405,50 12.843.706,56 98,12 

Укупно 13.089.405,50 13.089.405,50 12.843.706,56 98,12 
 

  
  

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА 
Програм 2001 ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ 

Сектор: Образовање 

Одговорно лице Мирослав Ненадовић, начелник ОУ 

Опис програма: Побољшање квалитета предшколског образовања 
  

  

Образложење спровођења програма у години извештавања: 

- У оквиру Програма 8, на разделу Општинске управе, предвиђена је реализација Пројекта 2001-01 Изградња игралишта у дворишту ПУ Полетарац Љубовија, у укупној вредности од 13.089.405,50 динара, а у складу са Уговором о 

суфинансирању мера популационе политике јединица локалне самоуправе у Републици Србији у 2020. години, број 400-53/2020-01 од 02.03.2020. године, закљученим са Кабинетом министра без портфеља задуженог за демографију и 
популациону политику. Учешће Кабинета у наведеном пројекту износи 9.589.405,50 динара, док је учешће општине Љубовија 3.500.000,00 динара. Средства у износу од 12.589.405,50 динара планирана су за извођење радова, док је 

500.000,00 динара опредељено за активност под називом „Упознавање деце са природом кроз пренос искуства старијих“, а у складу са поднетом пријавом на конкурс Кабинета министра без портфеља задуженог за демографију и 

популациону политику. Пројекат је завршен у месецу децембру 2020. године. 
  

  

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма: 

  
       

Циљ   1: 0001 Повећање  обухвата деце предшколским васпитањем  и  образовањем 

Показатељ учинка Јединица 

мере 

Базна 

година 

Базна вредност Циљана вредност 

у 2020.год 

Остварена вредност 

у 2020.год 

Назив: Проценат деце која су уписана у предшколске установе (Број деце која су уписана у предшколске установе у 

односу на укупан број деце у граду/општини (јаслена група, предшколска група и ППП) 

Коментар: 
Извор верификације: Извештај о реализацији годишњег плана рада предшколске установе 

Образложење одступања од циљне вредности: - 

% 2019 100 100 100 

  
       

    

Пројекат 2001-01 Изградња игралишта у дворишту ПУ Полетарац Љубовија 

Одговорно лице Мирослав Ненадовић Начелник ОУ 

Опис програмске активности: Спровођење мера популационе политике, а на основу Уредбе о утврђивању Програма подршке спровођењу мера популационе политике 

  
  

Образложење спровођења пројекта у години извештавања: 

-- У оквиру Програма 8, на разделу Општинске управе, предвиђена је реализација Пројекта 2001-01 Изградња игралишта у дворишту ПУ Полетарац Љубовија, у укупној вредности од 13.089.405,50 динара, а у складу са Уговором о 

суфинансирању мера популационе политике јединица локалне самоуправе у Републици Србији у 2020. години, број 400-53/2020-01 од 02.03.2020. године, закљученим са Кабинетом министра без портфеља задуженог за демографију и 
популациону политику. Учешће Кабинета у наведеном пројекту износи 9.589.405,50 динара, док је учешће општине Љубовија 3.500.000,00 динара. Средства у износу од 12.589.405,50 динара планирана су за извођење радова, док је 

500.000,00 динара опредељено за активност под називом „Упознавање деце са природом кроз пренос искуства старијих“, а у складу са поднетом пријавом на конкурс Кабинета министра без портфеља задуженог за демографију и 

популациону политику. Пројекат је завршен у месецу децембру 2020. године. 
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Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака: 

Циљ: 001 Повећање броја спортских објеката 
     

Показатељ учинка Јединица 

мере 

Базна 

година 

Базна вредност Циљана вредност 

у 2020.год 

Остварена вредност 

у 2020.год 

Назив: Број спортских терена 

Коментар: 

Извор верификације: Извештај о реализацији 
Образложење одступања од циљне вредности: - 

Број 2019 0,00 1,00 1,00 
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Буџет: 2020 Буџет за 2020. годину 

Раздео 5 Општинска управа 

Корисник: 5 Општинска управа 

Програм 2002 Основно образовање и васпитање 

  
  

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:        

Шифра 

програма 

Шифра 

програмске 

активности/про

јекта 

Назив програма / програмске активности / пројекта Усвојен буџет за 

2020.год. 

Текући буџет за 

2020. год. 

Извршење у 

2020. год. 

Проценат извршења у 

односу на текући буџет 

2002  ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ 3.375.754,80 3.375.754,80 5.505.509,60 86,78 

 2002-01 
ПРОЈЕКАТ САНАЦИЈЕ И АДАПТАЦИЈЕ САЛЕ ЗА ФИЗИЧКО, СПОЉНИХ ТЕРЕНА И 
УКЛАЊАЊЕ НАПУШТЕНОГ ОБЈЕКТА СТАРЕ ОШ ПЕТАР ВРАГОЛИЋ У ЉУБОВИЈИ 

3.375.754,80 3.375.754,80 2.929.754,80 86,78 

Укупно 3.375.754,80 3.375.754,80 5.505.509,60 86,78 
 

  
  

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА 
Програм 2002 Основно образовање и васпитање 

Сектор: Образовање 

Одговорно лице Мирослав Ненадовић Начелник ОУ 
Опис програма: Побољшање квалитета основног образовања 

  
  

Образложење спровођења програма у години извештавања: 

- У оквиру Програма 9, планирана је реализација Пројекта 2002-01 Пројекат санације и адаптације сале за физичко, спољних терена и уклањање напуштеног објекта старе ОШ „Петар Враголић“ у Љубовији. Наведени пројекат 
реализован је у сарадњи са Канцеларијом за управљање јавним улагањима Владе РС, која финансира извођење радова, док је обавеза општине да спроведе поступак јавне набавке, обезбеди финансирање услуга стручног надзора, 

координарора за безбедност и здравље на раду и израду плана превентивних мера, као и прибављање енергетског пасоша. Поступак набавке спроведен је крајем 2019. године, тако је да је извођење радова и реализација пројекта 

настављена током 2020. године. 
  

  

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма: 

  
       

Циљ   1: 0001 Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем 

Показатељ учинка Јединица 

мере 

Базна 

година 

Базна вредност Циљана вредност 

у 2020.год 

Остварена вредност 

у 2020.год 

Назив: Обухват деце основним образовањем (разложено према полу) 

Коментар: 

Извор верификације: Извештај о остваривању  годишњег плана рада Основне школе Петар Враголић Љубовија 
Образложење одступања од циљне вредности: - 

однос 2019 427м/426ж 420м/415ж 420м/415ж 

  
       

Циљ   2: 0003 Унапређен квалитет основног образовања 

Показатељ учинка Јединица 

мере 

Базна 

година 

Базна вредност Циљана вредност 

у 2020.год 

Остварена вредност 

у 2020.год 

Назив: Проценат ученика који је учествовао на републичким такмичењима 

Коментар: 

Извор верификације: - Извештај о остваривању  годишњег плана рада Основне школе Петар Враголић Љубовија 
Образложење одступања од циљне вредности: - Због епидемиолошке ситуације изазавне корона вирусом, ученици нису 

учествовали на републичким такмичењима.  

% 2019 1,0% 1,5% / 

  
       

    

Пројекат 2002-01 Пројекат санације и адаптације сале за физичко, спољних терена и уклањање напуштеног објекта старе ОШ Петар Враголић у Љубовији 

Одговорно лице Мирослав Ненадовић Начелник ОУ 

Опис програмске активности: Унапређење квалитета основног образовања и васпитања 
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Образложење спровођења пројекта у години извештавања: 

- У оквиру Програма 9, планирана је реализација Пројекта 2002-01 Пројекат санације и адаптације сале за физичко, спољних терена и уклањање напуштеног објекта старе ОШ „Петар Враголић“ у Љубовији. Наведени пројекат 
реализован је у сарадњи са Канцеларијом за управљање јавним улагањима Владе РС, која финансира извођење радова, док је обавеза општине да спроведе поступак јавне набавке, обезбеди финансирање услуга стручног надзора, 

координарора за безбедност и здравље на раду и израду плана превентивних мера, као и прибављање енергетског пасоша. Поступак набавке спроведен је крајем 2019. године, тако је да је извођење радова и реализација пројекта 

настављена током 2020. године. 
Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака: 

Циљ: 001 Унапређење квалитета образовања и васпитања 
     

Показатељ учинка Јединица 

мере 

Базна 

година 

Базна вредност Циљана вредност 

у 2020.год 

Остварена вредност 

у 2020.год 

Назив: Број адаптираних објеката 

Коментар: 

Извор верификације: Извештај о реализацији 

Образложење одступања од циљне вредности: - 

Број 2019 0,00 1,00 1,00 
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Буџет: 2020 Буџет за 2020. годину 

Раздео 5 Општинска управа 

Корисник: 5.00.01 ОШ Петар Враголић 

Програм 2002 Основно образовање и васпитање 

  
  

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:        

Шифра 

програма 

Шифра 

програмске 

активности/про

јекта 

Назив програма / програмске активности / пројекта Усвојен буџет за 

2020.год. 

Текући буџет за 

2020. год. 

Извршење у 

2020. год. 

Проценат извршења у 

односу на текући буџет 

2002  ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ 30.407.600,00 30.407.600,00 29.619.420,80 97,41 
 0001 ФУНКЦИОНИСАЊЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА 30.407.600,00 30.407.600,00 29.619.420,80 97,41 

Укупно 30.407.600,00 30.407.600,00 29.619.420,80 97,41 
 

  
  

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА 
Програм 2002 Основно образовање и васпитање 

Сектор: Образовање 

Одговорно лице Мирослав Ненадовић Начелник ОУ 

Опис програма: Побољшање квалитета основног образовања 
  

  

Образложење спровођења програма у години извештавања: 

-Спровођење наведеног програма вршено је кроз финансирање материјалних трошкова Основне школе "Петар Враголић" Љубовија као што су социјална давања запосленим, превоз запослених и ученика, јубиларне награде, стални 

трошкови, трошкови путовања, стручне услуге, специјализоване услуге, услуге по уговору, текуће поправке и одржавање објеката и опреме, набавка потребне пројектне документације и опреме за редовно функционисање и 
побољшање квалитета основног образовања. Локална самоуправа у оквиру своји надлежности је подстицала квалитет основног образовања кроз финансирање едукација просветних радника, побољшања квалитета објеката основног 

образовања, повећања броја ваннаставних активности и секција.  

  
  

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма: 

  
       

Циљ   1: 0001 Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем 

Показатељ учинка Јединица 

мере 

Базна 

година 

Базна вредност Циљана вредност 

у 2020.год 

Остварена вредност 

у 2020.год 

Назив: Обухват деце основним образовањем (разложено према полу) 

Коментар: 

Извор верификације: Извештај о остваривању  годишњег плана рада Основне школе Петар Враголић Љубовија 

Образложење одступања од циљне вредности: - 

однос 2019 427м/426ж 420м/415ж 420м/415ж 

  
       

Циљ   2: 0003 Унапређен квалитет основног образовања 

Показатељ учинка Јединица 

мере 

Базна 

година 

Базна вредност Циљана вредност 

у 2020.год 

Остварена вредност 

у 2020.год 

Назив: Проценат ученика који је учествовао на републичким такмичењима 

Коментар: 

Извор верификације: Извештај о остваривању  годишњег плана рада Основне школе Петар Враголић Љубовија 

Образложење одступања од циљне вредности: - Због епидемиолошке ситуације изазавне корона вирусом, ученици нису 
учествовали на републичким такмичењима. 

% 2019 1,0% 1,5% / 

  
       

    

Програмска активност 0001 Функционисање основних школа 

Одговорно лице Василије Ђукановић, директор 

Опис програмске активности: Стварање услова за побољшање квалитета основног образовања и обухвата деце на територији општине Љубовија 
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Образложење спровођења програмских активности у години извештавања: 

-Спровођење наведене програмске активности вршено је кроз финансирање материјалних трошкова Основне школе "Петар Враголић" Љубовија као што су социјална давања запосленим, превоз запослених и ученика, јубиларне 
награде, стални трошкови, трошкови путовања, стручне услуге, специјализоване услуге, услуге по уговору, текуће поправке и одржавање објеката и опреме, набавка потребне пројектне документације и опреме за редовно 

функционисање и побољшање квалитета основног образовања. Локална самоуправа у оквиру своји надлежности је подстицала квалитет основног образовања кроз финансирање едукација просветних радника, побољшања квалитета 

објеката основног образовања, повећања броја ваннаставних активности и секција. 
Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака: 

Циљ: 0001 Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама 
     

Показатељ учинка Јединица 

мере 

Базна 

година 

Базна вредност Циљана вредност 

у 2020.год 

Остварена вредност 

у 2020.год 

Назив: Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу) 

Коментар: 

Извор верификације: Извештај о остваривању  годишњег плана рада Основне школе Петар Враголић Љубовија 

Образложење одступања од циљне вредности: - 

однос 2019 7м/8ж 6м/6ж 6м/6ж 

Циљ: 0002 Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама 
     

Показатељ учинка Јединица 

мере 

Базна 

година 

Базна вредност Циљана вредност 

у 2020.год 

Остварена вредност 

у 2020.год 

Назив: Број ученица који похађају ваннаставне активности/у односу на укупан број ученика 

Коментар: 
Извор верификације: Извештај о остваривању  годишњег плана рада Основне школе Петар Враголић Љубовија 

Образложење одступања од циљне вредности: - 

Број 2019 125ж/853 120ж/835 120ж/835 
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Буџет: 2020 Буџет за 2020. годину 

Раздео 5 Општинска управа 

Корисник: 5.00.02 Средња школа Вук Караџић 

Програм 2003 СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ 

  
  

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:        

Шифра 

програма 

Шифра 

програмске 

активности/про

јекта 

Назив програма / програмске активности / пројекта Усвојен буџет за 

2020.год. 

Текући буџет за 

2020. год. 

Извршење у 

2020. год. 

Проценат извршења у 

односу на текући буџет 

2003  ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ 9.822.000,00 9.822.000,00 9.449.486,30 96,21 
 0001 ФУНКЦИОНИСАЊЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА 9.822.000,00 9.822.000,00 9.449.486,30 96,21 

Укупно 9.822.000,00 9.822.000,00 9.449.486,30 96,21 
 

  
  

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА 
Програм 2003 СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ 

Сектор: Образовање 

Одговорно лице Мирослав Ненадовић, начелник ОУ 

Опис програма: Побољшање квалитета средњег образовања 
  

  

Образложење спровођења програма у години извештавања: 

-Спровођење наведеног програма вршено је кроз финансирање материјалних трошкова Средње школе "Вук Караџић" Љубовија као што су социјална давања запосленим, превоз запослених и ученика, јубиларне награде, стални 

трошкови, трошкови путовања, стручне услуге, специјализоване услуге, услуге по уговору, текуће поправке и одржавање објеката и опреме, набавка потребне пројектне документације и опреме за редовно функционисање и 
побољшање квалитета средњег образовања, а у складу са Годишњим програмом рада средње школе. Програм је спровођен кроз једну програмску активност. 

  
  

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма: 

  
       

Циљ   1: 0001 Повећање обухвата средњошколског образовања 

Показатељ учинка Јединица 

мере 

Базна 

година 

Базна вредност Циљана вредност 

у 2020.год 

Остварена вредност 

у 2020.год 

Назив: Број деце која су обухваћена средњим образовањем (разложено према полу) 

Коментар: 
Извор верификације: Извештај о остваривању годишњег плана рада Гимназије Вук Караџић 

Образложење одступања од циљне вредности: - 

број 2019 330 314 314 

  
       

    

Програмска активност 0001 Функционисање средњих школа 

Одговорно лице Драгана Арсић, директор 

Опис програмске активности: Стварање услова за побољшање квалитета средњег образовања 
  

  

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања: 

- Спровођење наведеног програма вршено је кроз финансирање материјалних трошкова Средње школе "Вук Караџић" Љубовија као што су социјална давања запосленим, превоз запослених и ученика, јубиларне награде, стални 

трошкови, трошкови путовања, стручне услуге, специјализоване услуге, услуге по уговору, текуће поправке и одржавање објеката и опреме, набавка потребне пројектне документације и опреме за редовно функционисање и 
побољшање квалитета средњег образовања, а у складу са Годишњим програмом рада средње школе. 

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака: 

Циљ: 0001 Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад у средњим школама и безбедно 

одвијање наставе 

     

Показатељ учинка Јединица 

мере 

Базна 

година 

Базна вредност Циљана вредност 

у 2020.год 

Остварена вредност 

у 2020.год 
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Назив: Просечан број ученика по одељењу 

Коментар: 

Извор верификације: Извештај о остваривању годишњег плана рада Гимназије Вук Караџић 
Образложење одступања од циљне вредности: - 

број 2019 22,00 21,00 21,00 

Циљ: 0002 Унапређење квалитета образовања у средњим школама 
     

Показатељ учинка Јединица 

мере 

Базна 

година 

Базна вредност Циљана вредност 

у 2020.год 

Остварена вредност 

у 2020.год 

Назив: Број ученица које похађају ваннаставне активности у односу на укупан број ученика 

Коментар: 

Извор верификације: Извештај о остваривању годишњег плана рада Гимназије Вук Караџић 

Образложење одступања од циљне вредности: - 

Број 2019 20ж/330 20ж/314 20ж/314 
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Буџет: 2020 Буџет за 2020 годину 

Раздео 5 Општинска управа 

Корисник: 5.00.03 Дом здравља 

Програм 1801 ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

  
  

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:        

Шифра 

програма 

Шифра 

програмске 

активности/про

јекта 

Назив програма / програмске активности / пројекта Усвојен буџет за 

2020.год. 

Текући буџет за 

2020. год. 

Извршење у 

2020. год. 

Проценат извршења у 

односу на текући буџет 

1801  ПРОГРАМ 12 - ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 14.019.000,00 14.019.000,00 13.970.178,08 99,65 
 0001 ФУНКЦИОНИСАЊЕ УСТАНОВА ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ 14.019.000,00 14.019.000,00 13.970.178,08 99,65 

Укупно 14.019.000,00 14.019.000,00 13.970.178,08 99,65 
 

  
  

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА 
Програм 1801 ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

Сектор: Здравствена заштита 

Одговорно лице Мирослав Ненадовић, начелник ОУ 

Опис програма: Побољшање квалитета здравствене заштите 
  

  

Образложење спровођења програма у години извештавања: 

-У складу са надлежностима општине, Одлуком о буџету општине обезбеђена су средства за инвестиционо одржавање објеката примарне здравствене заштите као и набавку потребне медицинске опреме како би се повећао квалитет 

здравствене услуге. У складу са финансијским планом Дома здравља Љубовија, кроз наведену програмску активност спроведена је набавка санитетског возила, медицинске и рачунарске опреме, информационог система за 
књиговодство и финансије, ангажовање медицинских сестара и доктора специјалиста, израда акта за процену ризика, као и покриће трошкова адвокатских услуга по захтеву Дома здравља. 

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма: 

  
       

Циљ   1: 0001 Унапређење здравља становништва 

Показатељ учинка Јединица 

мере 

Базна 

година 

Базна вредност Циљана вредност 

у 2020.год 

Остварена вредност 

у 2020.год 

Назив: Покривеност становништва примарном здравственом заштитом 

Коментар: 
Извор верификације: Годишњи извештај Заштитника права пацијената 

Образложење одступања од циљне вредности: - 

% 2019 100 100 100 

  
       

 

Програмска активност 0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите 

Одговорно лице Бранка Радовановић, директор 

Опис програмске активности: Обезбеђивање услова за несметано функционисање установе 
  

  

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања: 

- У складу са надлежностима општине, Одлуком о буџету општине обезбеђена су средства за инвестиционо одржавање објеката примарне здравствене заштите као и набавку потребне медицинске опреме како би се повећао квалитет 

здравствене услуге. У складу са финансијским планом Дома здравља Љубовија, кроз наведену програмску активност спроведена је набавка санитетског возила, медицинске и рачунарске опреме, информационог система за 
књиговодство и финансије, ангажовање медицинских сестара и доктора специјалиста, израда акта за процену ризика, као и покриће трошкова адвокатских услуга по захтеву Дома здравља 

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака: 

Циљ: 0001 Унапређење доступности, квалитета и ефикасности примарне здравствене заштите 
     

Показатељ учинка Јединица 

мере 

Базна 

година 

Базна вредност Циљана вредност 

у 2020.год 

Остварена вредност 

у 2020.год 

Назив: Број обраћања саветнику за заштиту права пацијената 

Коментар: 

Извор верификације: Годишњи извештај Заштитника права пацијената 
Образложење одступања од циљне вредности: - 

број 2019 1,00 1,00 1,00 
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Буџет: 2020 Буџет за 2020. годину 

Раздео 5 Општинска управа 

Корисник: 5.00.04 Центар за социјални рад 

Програм 0901 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА 

  
  

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:        

Шифра 

програма 

Шифра 

програмске 

активности/про

јекта 

Назив програма / програмске активности / пројекта Усвојен буџет за 

2020.год. 

Текући буџет за 

2020. год. 

Извршење у 

2020. год. 

Проценат извршења у 

односу на текући буџет 

0901  ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА 2.270.000,00 2.270.000,00 2.094.167,38 92,26 
 0001 ЈЕДНОКРАТНЕ ПОМОЋИ И ДРУГИ ОБЛИЦИ ПОМОЋИ 2.270.000,00 2.270.000,00 2.094.167,38 92,26 

Укупно 2.270.000,00 2.270.000,00 2.094.167,38 92,26 
 

  
  

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА 
Програм 0901 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА 

Сектор: Социјална заштита 

Одговорно лице Мирослав Ненадовић, начелник ОУ 

Опис програма: Побољшање квалитета услуга социјалне заштите 
  

  

Образложење спровођења програма у години извештавања: 

-  Програм је фокусиран на обезбеђење различитих облика материјалне помоћи у циљу обезбеђења егзистенцијалног минимума и подршке социјалне укључености појединца и породице. Врши се спровођење социјалних програма за 

све категорије угроженог становништва, подршка породици са децом, суфинансирање пружања помоћи у кући. Програм 11, поред већ набројаних активности, односи се и на финансирање материјалних трошкова Центра за социјални 
рад из буџета општине и то: трошкови путовања, одржавање рачунара и друге опреме, горива, електричне енергије, набавку пелета за потребе Установе за одрасле и старије Љубовија. 

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма: 

  
       

Циљ   1: 0001 Повећање доступности права и услуга социјалне заштите 

Показатељ учинка Јединица 

мере 

Базна 

година 

Базна вредност Циљана вредност 

у 2020.год 

Остварена вредност 

у 2020.год 

Назив: Проценат корисника мера и услуга социјалне и дечје заштите који се финансирају из буџета града/општине у 

односу на број становника 

Коментар: 

Извор верификације: Евиденција службе рачуноводства о броју корисника по свакој ПА и пројекту на број становника по попису 

Образложење одступања од циљне вредности: - Број корисника према евиденцији ЦСР је већи од планираног, услед 
немогућности ангажовања социјално угроженог становништва на сезонским пословима услед појаве корона вируса  и поплава 

током 2020. године. 

% 2019 2,6 3,5 4,2 

Циљ   2: 0004 Повећање доступности права и механизама социјалне заштите за жене у локалној заједници 

Показатељ учинка Јединица 

мере 

Базна 

година 

Базна вредност Циљана вредност 

у 2020.год 

Остварена вредност 

у 2020.год 

Назив: Удео жена корисница социјлних помоћи у укупном броју корисника социјалне помоћи 

Коментар: 

Извор верификације: Евиденција рачуноводства о броју жена корисница једнократне помоћи 
Образложење одступања од циљне вредности: - Удео жен а је на приближно истом  нивоу као и претходних година, рачунајући 

кориснике једнократне помоћи, кориснике помоћи по решењима интерресорне комисије и  и кориснике услуге помоћ у кући. 

% 2019 65 65 64 

  
       

  

Програмска активност 0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи 

Одговорно лице Верица Милутиновић, директор 

Опис програмске активности: Стварање услова за несметано и ефикасно функционисање установе 
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Образложење спровођења програмских активности у години извештавања: 

- 
Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака: 

Циљ: 0001 Унапређење заштите сиромашних 
     

Показатељ учинка Јединица 

мере 

Базна 

година 

Базна вредност Циљана вредност 

у 2020.год 

Остварена вредност 

у 2020.год 

Назив: Број корисника једнократне новчане помоћи у односу на укупан број грађана 

Коментар: 

Извор верификације: Дневни извештаји социјалних радника 

Образложење одступања од циљне вредности: - Број корисника према евиденцији ЦСР је већи од планираног, услед 
немогућности ангажовања социјално угроженог становништва на сезонским пословима услед појаве корона вируса  и поплава 

током 2020. године. 

% 2019 1,87 1,80 2,31 
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Буџет: 2020 Буџет за 2020. годину 

Раздео 5 Општинска управа 

Корисник: 5.01 Библиотека Милован Глишић 

Програм 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА 

  
  

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:        

Шифра 

програма 

Шифра 

програмске 

активности/про

јекта 

Назив програма / програмске активности / пројекта Усвојен буџет за 

2020.год. 

Текући буџет за 

2020. год. 

Извршење у 

2020. год. 

Проценат извршења у 

односу на текући буџет 

1201  ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА 10.899.360,99 10.899.360,99 10.346.492, 56 94,93 
 0001 ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНИХ УСТАНОВА КУЛТУРЕ 10.899.360,99 10.899.360,99 10.346.492,56 94,93 

Укупно 10.899.360,99 10.899.360,99 10.346.492,56 94,93 
 

  
  

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА 
Програм 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА 

Сектор: Култура, комуникације и медији 

Одговорно лице Мирослав Ненадовић, начелник Општинске управе 

Опис програма: Побољшање квалитета културних манифестација на територији општине 
  

  

Образложење спровођења програма у години извештавања: 

-Спровођење наведеног програма односи се на финансирање редовног рада Библиотеке "Милован Глишић" Љубовија, у складу са Гогишњим програмом рада Библиотеке, финансирана су удружења из области кутуре и медија, као и 

верске зејаднице, након спроведеног јавног конкурса и избора идеја и пројеката. 
  

  

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма: 

  
       

Циљ   1: 0001 Подстицање развоја културе 

Показатељ учинка Јединица 

мере 

Базна 

година 

Базна вредност Циљана вредност 

у 2020.год 

Остварена вредност 

у 2020.год 

Назив: Укупан број чланова удружења грађана из области културе 

Коментар: 

Извор верификације: Евиденција чланова установе културе 
Образложење одступања од циљне вредности: - 

број 2019 550 600 600 

  
       

    

Програмска активност 0001 Функционисање локалних установа културе 

Одговорно лице Маријана Петаковић, директор 

Опис програмске активности: Спровођење активности у циљу повећања капацитета установе којим би се обезбедио већи број културних манифестација на територији општине Љубовија 

  
  

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања: 
-У 2020. години спроведене су активности везане за библиотечку и културно-просветне активности, позоришну делатност.Због епидемиолошке ситуације изазване корона вирусом, у 2020. години нису одржане су духовне свечаности 

Азбуковице, као ни остале манифестације и догађаји из области културе (бископске пројекције, позоришне представе, промације књига и сл.). Поред редовних трокова који се односе на функционисање библиотеке (плате, отпремнине, 

стални трошкови, услуге по уговору, материјал, одржавање и поправке, набавка књига и сл.), обезбеђена су и средства у износу од 497.450,00 динара за набавку рачунарске опреме по основу Уговора о суфинансирању пројекта 
„Набавка опреме за унапређење библиотечко информационе делатности након увођења библиотечко-информационе платформе БИСИС5“, број 451-04-1737/2020-02 од 02.06.2020. године, закључен између Министарства културе и 

информисања и Библиотеке „Милован Глишић“ Љубовија. 

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака: 

Циљ: 0001 Обезбеђење редовног функционисања установа културе 
     

Показатељ учинка Јединица 

мере 

Базна 

година 

Базна вредност Циљана вредност 

у 2020.год 

Остварена вредност 

у 2020.год 
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Назив: Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС 

Коментар: 

Извор верификације: Извештај о раду 
Образложење одступања од циљне вредности: - 

број 2019 8,00 8,00 8,00 
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Буџет: 2020 Буџет за 2020. годину 

Раздео 5 Општинска управа 

Корисник: 5.02 Туристичка организација општине 

Програм 1502 РАЗВОЈ ТУРИЗМА 

  
  

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:        

Шифра 

програма 

Шифра 

програмске 

активности/про

јекта 

Назив програма / програмске активности / пројекта Усвојен буџет за 

2020.год. 

Текући буџет за 

2020. год. 

Извршење у 

2020. год. 

Проценат извршења у 

односу на текући буџет 

1502  ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА 5.582.659,00 5.582.659,00 4.764.856,61 85,35 
 0001 УПРАВЉАЊЕ РАЗВОЈЕМ ТУРИЗМА 4.912.419,00 4.912.419,00 4.125.790,95 83,99 
 0002 ПРОМОЦИЈА ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ 395.000,00 395.000,00 363.825,66 92,11 
 1502-01 ДАНИ ДРИНСКЕ РЕГАТЕ 275.240,00 275.240,00 275.240,00 100,00 

Укупно 5.582.659,00 5.582.659,00 4.764.856,61 85,35 
 

  
  

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА 
Програм 1502 РАЗВОЈ ТУРИЗМА 

Сектор: Економска и развојна политика 

Одговорно лице Мирослав Ненадовић, начелник ОУ 

Опис програма: Побољшање туристичке понуде општине Љубовија и повећање броја посетилаца 

  
  

Образложење спровођења програма у години извештавања: 

-У складу са Законом о туризму, у оквиру овог програма планирана су средства за редовно функционисање Туристичке организације општине Љубовија и одржавање манифестације у току године (Пливање за Богојављенски часни 

крст, прослава Српске Нове године, Гастро фестивал, Ускршња олимпијада у Д.Оровици, Дани међаша, Сеоски вишебој у Лоњину, Регата за особе са инвалидитетом, Скобаљијада у Црнчи , Јагњијада у Доњој Љубовиђи, избог 
најлепшег дворишта и балкона , избор најлепше фотографије). Имајући у виду епидемиолошку ситуацију изазвану корона вирусом, највећи број манифестација није одржан, укључујући и централну мафестацију Дани Дринске регате. 

Програм садржи две сталне програмске активности и један пројекат. За наведени програм планирана су средства од 5.582.659,00 динара, а утрошено је 4.764.856,61 динара. 

  
  

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма: 

  
       

Циљ   1: 0001 Повећање прихода од туризма 

Показатељ учинка Јединица 

мере 

Базна 

година 

Базна вредност Циљана вредност 

у 2020.год 

Остварена вредност 

у 2020.год 

Назив: Проценат повећања укупног броја гостију 

Коментар: 

Извор верификације: Извештај о раду Туристичке организације 
Образложење одступања од циљне вредности: - 

Број 2019 2 3 3 

  
       

    

Програмска активност 0001 Управљање развојем туризма 

Одговорно лице Јелена Тешић, в.д. директора 
Опис програмске активности: Ова програмска активност обухвата пружање подршке у области туризма на територији општине Љубовија, редовне послове установе, представљање на сајму туризма и промотивне активности током 

године 

  
  

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања: 
-За наведену програмску активност планирана су средства од  4.912.419,00динара, а утрошена 4.125.790,95 динара. Средства су коришћена за редовне пословне активности Туристичке организације: плате за 2 запослена радника, 

трошкови телефона, електричне енергије, интернета, дневница, одражавања сајта и рачунара и опреме, медијске услуге, ангажовање лица за спровођење поступака јавних набавки, репрезентацију и поклоне, набавка канцеларијског и 

потрошног материјала, као и рачунарске и канцеларијске опреме. 
Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака: 

Циљ: 0001 Повећање квалитета туристичке понуде и услуге 
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Показатељ учинка Јединица 

мере 

Базна 

година 

Базна вредност Циљана вредност 

у 2020.год 

Остварена вредност 

у 2020.год 

Назив: Проценат реализације програма развоја туризма града/општине у односу на годишњи план 

Коментар: 
Извор верификације: Извештај о раду Туристичке организације 

Образложење одступања од циљне вредности: -Епидемиолошка ситуација је узроковала отказивање највећег броја 

манифестација, што је резултирало нижом оствареном вредношћу индикатора.  

% 2019 81,52 80 31,55 

  
       

 

Програмска активност 0002 Промоција туристичке понуде 

Одговорно лице Јелена Тешић,  в.д. директора 

Опис програмске активности: Подржавање локалних туристичких манифестација и њихова промоција. Манифестације су: Пливање за Богојављенски часни крст, прослава Српске Нове године, Гастро фестивал, Ускршња олимпијада 
у Д.Оровици, Дани међаша, Сеоски вишебој у Лоњину, Регата за особе са инвалидитетом, Скобаљијада у Црнчи , Јагњијада у Доњој Љубовиђи, избог најлепшег дворишта и балкона , избор најлепше 

фотографије 
  

  

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања: 

- 

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака: 

Циљ: 0001 Адекватна промоција туристичке понуде града/општине на циљаним тржиштима 
     

Показатељ учинка Јединица 

мере 

Базна 

година 

Базна вредност Циљана вредност 

у 2020.год 

Остварена вредност 

у 2020.год 

Назив: Број догађаја који промовишу туристичку понуду града/општине у земљи и/или иностранству на којима 

учествује ТО града/општине 

Коментар: Циљана вредност је постављена другачије у односу на Одлуку о буџету, планирани број манифестаја  и догађаја је 11, 

а не 6 колико је првобитно наведено. 

Извор верификације: Извештај о раду Туристичке организације 
Образложење одступања од циљне вредности: -Због епидемиолошке ситуације, одржан је мањи број манифестација у односу на 

планиране. 

број 2019 5,00 11,00 6,00 

  
       

 

Пројекат 1502-01 Дани Дринске регате 

Одговорно лице Јелена Тешић,  в.д. директора 

Опис програмске активности: Реализацијом овог пројекта очекује се унапређење развоја рекреативно-пловног туризма, промоција реке Дрине, повећање посетилаца манифестације и броја туриста 
  

  

Образложење спровођења пројекта у години извештавања: 

- Имајући у виду епидемиолошку ситуацију изазвану корона вирусом, највећи број манифестација није одржан, укључујући и централну мафестацију Дани Дринске регате. Утрошена су средства у износу од 275.240,00 динара и то: за 

услуге информисања, набавку поклона (мајице са услугом штампања, привесци) и за измирење  накнаде СОКОЈ-у за јавно извођење музичких дела приликом одржавања манифестације у 2019. години. 
Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака: 

Циљ: 001 Промоција реке Дрина и развој рекреативног пловног туризма 
     

Показатељ учинка Јединица 

мере 

Базна 

година 

Базна вредност Циљана вредност 

у 2020.год 

Остварена вредност 

у 2020.год 

Назив: Број посетилаца 

Коментар: 

Извор верификације: Известај организационог одбора 

Образложење одступања од циљне вредности: - Манифестација није одржана у 2020. години. 

Број 2019 20.000,00 20.000,00 0,00 

Назив: Број пловила 

Коментар: 

Извор верификације: Извештај о раду 
Образложење одступања од циљне вредности: - Манифестација мије одржана у 2020. години. 

Број 2019 1.100,00 1.200,00 0,00 
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Буџет: 2020 Буџет за 2020 годину 

Раздео 5 Општинска управа 

Корисник: 5.03 Предшколска установа Полетарац 

Програм 2001 ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ 

  
  

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:        

Шифра 

програма 

Шифра 

програмске 

активности/про

јекта 

Назив програма / програмске активности / пројекта Усвојен буџет за 

2020.год. 

Текући буџет за 

2020. год. 

Извршење у 

2020. год. 

Проценат извршења у 

односу на текући буџет 

2001  ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ 40.696.587,10 40.696.587,10 40.685.664,84 99,97 

 0001 
ФУНКЦИОНИСАЊЕ И ОСТВАРИВАЊЕ ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И 
ОБРАЗОВАЊА 

40.696.587,10 40.696.587,10 40.685.664,84 99,97 

Укупно 40.696.587,10 40.696.587,10 40.685.664,84 99,97 
 

  
  

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА 
Програм 2001 ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ 

Сектор: Образовање 

Одговорно лице Мирослав Ненадовић, начелник ОУ 
Опис програма: Побољшање квалитета предшколског образовања 

  
  

Образложење спровођења програма у години извештавања: 

-Спровођење програма вршено је кроз редовно функционисање ПУ "Полетарац" Љубовија и реализацију припремног предшколског програма,  редовну обуку и едукацију васпитача, рада са децом, набавка дидактичког материјала, 
текуће поправке и одржавањ објекта ПУ и побољшања квалитета простора у ком бораве деца. Од планираних динара 40.696.587,10, за спровођење овог програма је утрошено 39.108.393,54 динара, односно 96,10%. У 2020. години 

уписана су сва деца за коју су поднет захтеви. 

  
  

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма: 

  
       

Циљ   1: 0001 Повећање  обухвата деце предшколским васпитањем  и  образовањем 

Показатељ учинка Јединица 

мере 

Базна 

година 

Базна вредност Циљана вредност 

у 2020.год 

Остварена вредност 

у 2020.год 

Назив: Проценат деце која су уписана у предшколске установе (Број деце која су уписана у предшколске установе у 

односу на укупан број деце у граду/општини (јаслена група, предшколска група и ППП) 

Коментар: 

Извор верификације: Извештај о раду 
Образложење одступања од циљне вредности: - 

% 2019 100 100 100 

  
       

    

Програмска активност 0001 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања 

Одговорно лице Маја Андрић, директор 

Опис програмске активности: Стварање услова за унапређење квалитета и обезбеђивање правичног обухвата предшколског васпитања 

  
  

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања: 
- Спровођење програма вршено је кроз редовно функционисање ПУ "Полетарац" Љубовија и реализацију припремног предшколског програма,  редовну обуку и едукацију васпитача, рада са децом, набавка дидактичког материјала, 

текуће поправке и одржавањ објекта ПУ и побољшања квалитета простора у ком бораве деца. Од планираних динара 40.696.587,10, за спровођење овог програма је утрошено 39.108.393,54 динара, односно 96,10%. У 2020. години 

уписана су сва деца за коју су поднет захтеви. 
Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака: 

Циљ: 0001 Обезбеђени адекватни услови за васпитно-образовни рад са децом уз повећан обухват 
     

Показатељ учинка Јединица 

мере 

Базна 

година 

Базна вредност Циљана вредност 

у 2020.год 

Остварена вредност 

у 2020.год 
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Назив: Просечан број деце у групи (јасле, предшколски, припремни предшколски програм/ППП) 

Коментар: 

Извор верификације: Кадровски план 
Образложење одступања од циљне вредности: - 

Број 2019 200,00 200,00 200,00 

Циљ: 0002 Унапређење квалитета предшколског образовања 
     

Показатељ учинка Јединица 

мере 

Базна 

година 

Базна вредност Циљана вредност 

у 2020.год 

Остварена вредност 

у 2020.год 

Назив: Број посебних и специјалних програма у објекту предшколске установе 

Коментар: 

Извор верификације: Извештај о раду 

Образложење одступања од циљне вредности: - У 2020. години нису реализовани посебни и специјални програми, имајући у 
виду епидемиолошку ситуацију. 

Број 2019 1,00 1,00 0,00 
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Буџет: 2020 Буџет за 2020 годину 

Раздео 5 Општинска управа 

Корисник: 5.04.01 Месна заједница Рујевац 

Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

  
  

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:        

Шифра 

програма 

Шифра 

програмске 

активности/про

јекта 

Назив програма / програмске активности / пројекта Усвојен буџет за 

2020.год. 

Текући буџет за 

2020. год. 

Извршење у 

2020. год. 

Проценат извршења у 

односу на текући буџет 

0602  ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 100.000,00 100.000,00 44.464,51 44,46 
 0002 ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 100.000,00 100.000,00 44.464,51 44,46 

Укупно 100.000,00 100.000,00 44.464,51 44,46 
 

  
  

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА 
Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

Сектор: Опште услуге јавне управе 

Одговорно лице Мирослав Ненадовић, начелник Општинске управе 

Опис програма: Побољшање квалитета рада општинске управе 
  

  

Образложење спровођења програма у години извештавања: 

-Програм  спровођен је ради обезбеђивања бољих услова за остваривање права грађана на лакши и бржи начин и то кроз модернизацију општинске управе и стручно усавршавање запослених, као и бољу наплату изворних прихода и 

рационалну расподелу трошкова.У оквиру овог програма врши се припремање нацрта прописа и других аката које доносе законодавни и извршни органа, решавање у првостепеном у управном поступку и вршење других законом 
прописаних надлежности. Програмом се обухватају текући административни трошкови ради несметаног, квалитетног и ефикасног обављања изворних и поверених послова. Кроз наведени програм обезбеђено је редовно 

функционисање Општинске управе, Општинског правобранилаштва и месних заједница, као и начин коришћења сталне и текуће буџетске резерве. 

  
  

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма: 

  
       

Циљ   1: 0001 Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе 

Показатељ учинка Јединица 

мере 

Базна 

година 

Базна вредност Циљана вредност 

у 2020.год 

Остварена вредност 

у 2020.год 

Назив: Однос броја запослених у граду/општини и законом утврђеног максималног броја запослених 

Коментар: 

Извор верификације: Регистар запослених и Одлука о максималном броју запослених из 2017. године 

Образложење одступања од циљне вредности: - У току године дошло је до одлазака одређеног броја радника у пензију и 
запошљавања нових радника. 

однос 2019 59/132 59/132 60/132 

  
       

    

Програмска активност 0002 Функционисање месних заједница 

Одговорно лице  

Опис програмске активности: Финансирање активности месних заједница кроз покриће материјалних трошкова 

  
  

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања: 
-Месне заједнице нису спроводиле активности у 2020. години из разлога што у МЗ нису спроведени избори, не постоје изабрани представници органа месне самоуправе. Средства су употребљавана само за покриће трошкова 

електричне енергије у МЗ Рујевац. 

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака: 

Циљ: 0001 Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних 

заједница 

     

Показатељ учинка Јединица 

мере 

Базна 

година 

Базна вредност Циљана вредност 

у 2020.год 

Остварена вредност 

у 2020.год 
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Назив: Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално 

становништво 

Коментар: 
Извор верификације: Записник о одржаним седницама 

Образложење одступања од циљне вредности: -Нису изабрани органи руковођења у МЗ који би подносили 

иницијативе/предлоге. 

број 2019 0,00 1,00 0,00 
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ЈЛС

 

Шифра 

програма
Назив програма

Шифра 

програмске 

активности/п

ројекта

Назив програмске активности/пројекта
Усвојен буџет за 

2020

Текући буџет за 

2020
Извршење у 2020

Проценат 

извршења у односу 

на текући буџет

1101 Програм 1. СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 0001 Просторно и урбанистичко планирање 1,720,000.00 1,720,000.00 1,286,580.00 74.80%

1101 Програм 1. СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 0003 Управљање грађевинским земљиштем 18,313,376.01 18,313,376.01 9,323,730.45 50.91%

1101 Програм 1. СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 0005 Остваривање јавног интереса у одржавању зграда 2,678,750.00 2,678,750.00 1,835,455.20 68.52%

1101 Програм 1. СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 1101-01
Добра управа - Подршка моделима укључивања грађана у одлучивање о 

трошењу средстава прикупљених кроз порезе на имовину
500,000.00 500,000.00 0.00 0.00%

1101 Програм 1. СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 1101-02 Реконструкција парка у Карађорђевој улици 0.00 0.00 0.00 0.00%

УКУПНО:
Програм 1. СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО 

ПЛАНИРАЊЕ
23,212,126.01 23,212,126.01 12,445,765.65 53.62%

1102 Програм 2. КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем 42,268,556.00 42,268,556.00 18,430,550.11 43.60%

1102 Програм 2. КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 0002 Одржавање јавних зелених површина 2,700,000.00 2,700,000.00 2,680,563.00 99.28%

1102 Програм 2. КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене 10,000,000.00 10,000,000.00 9,996,816.85 99.97%

1102 Програм 2. КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 0004 Зоохигијена 500,000.00 500,000.00 377,253.60 75.45%

1102 Програм 2. КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 0008 Управљање и снабдевање водом за пиће 1,200,000.00 1,200,000.00 891,652.00 74.30%

УКУПНО: Програм 2. КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 56,668,556.00 56,668,556.00 32,376,835.56 57.13%

1501 Програм 3. ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 0002 Мере активне политике запошљавања 3,720,000.00 3,720,000.00 3,693,524.36 99.29%

УКУПНО: Програм 3. ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 3,720,000.00 3,720,000.00 3,693,524.36 99.29%

1502 Програм 4. РАЗВОЈ ТУРИЗМА 0001 Управљање развојем туризма 4,912,419.00 4,912,419.00 4,125,790.95 83.99%

1502 Програм 4. РАЗВОЈ ТУРИЗМА 0002 Промоција туристичке понуде 395,000.00 395,000.00 363,825.66 92.11%

1502 Програм 4. РАЗВОЈ ТУРИЗМА 1502-01 Дани Дринске регате 275,240.00 275,240.00 275,240.00 100.00%

УКУПНО: Програм 4. РАЗВОЈ ТУРИЗМА 5,582,659.00 5,582,659.00 4,764,856.61 85.35%

0101 Програм 5. ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ 0002 Мере подршке руралном развоју 10,400,000.00 10,400,000.00 10,199,200.60 98.07%

УКУПНО: Програм 5. ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ 10,400,000.00 10,400,000.00 10,199,200.60 98.07%

0401 Програм 6. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 0001 Управљање заштитом животне средине 8,000,000.00 8,000,000.00 2,904,062.57 36.30%

0401 Програм 6. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 0004 Управљање отпадним водама 0.00 0.00 0.00 0.00%

0401 Програм 6. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 0401-02 Изградња колектора Главни колектор од ЦС Кашице до насеља Дубоко 3,187,523.00 3,187,523.00 3,118,600.60 97.84%

0401 Програм 6. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 0401-03 Санација главног канализационог колектора за насеље Љубовија 2,450,000.00 2,450,000.00 2,418,904.26 98.73%

УКУПНО: Програм 6. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 13,637,523.00 13,637,523.00 8,441,567.43 61.90%

0701
Програм 7. ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА 

ИНФРАСТРУКТУРА
0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре 82,876,100.00 82,876,100.00 80,616,119.04 97.27%

0701
Програм 7. ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА 

ИНФРАСТРУКТУРА
0004 Јавни градски и приградски превоз путника 3,100,000.00 3,100,000.00 3,100,000.00 100.00%

0701
Програм 7. ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА 

ИНФРАСТРУКТУРА
0701-19 Реконструкција Сокоградске улице 3,530,000.00 3,530,000.00 3,529,708.57 99.99%

0701
Програм 7. ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА 

ИНФРАСТРУКТУРА
0701-21 Реконструкција улице Стојана Чупића 20,000,000.00 20,000,000.00 15,298,648.01 76.49%

0701
Програм 7. ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА 

ИНФРАСТРУКТУРА
0701-22 Изградња пута Разбојиште - Горње Кошље 3,360,000.00 3,360,000.00 3,341,669.34 99.45%

ОПШТИНА ЉУБОВИЈА
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0701
Програм 7. ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА 

ИНФРАСТРУКТУРА
0701-23

Реконструкција локалних путева на територији 1 Црнча - Арсеновићи 2 

Горња Оровица - Школа Разбојиште - Кошље 4 Узовница  Виногради 5 

Бабински мост - Берловине 6 Горња Трешњица - Грчић 7 Постење - 

Рујевац  8 Пиперића мост

31,500,000.00 31,500,000.00 31,075,760.57 98.65%

0701
Програм 7. ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА 

ИНФРАСТРУКТУРА
0701-24

Реконструкција некатегорисаних путева на територији општине Љубовија: 

1. Цапарић - Вршић, 2. Доња Љубовиђа - Марковићи, 3. Дубоко - 

Грличњак, 4. Доња Љубовиђа - Перићи, 5. Пошивена Ћуприја - Грчић - 

Раскршће

17,500,000.00 17,500,000.00 15,947,411.38 91.13%

0701
Програм 7. ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА 

ИНФРАСТРУКТУРА
0701-25

Реконструкција локалних путева на територији општине Љубовија: 1. 

Леовић, 2. Кошље (деоница Разбојиште - Крушка), 3. Доња Оровица (пут 

Ђурим), 4. Горња Љубовиђа (деоница Јаблан - Ограђуша), 5. Лукића брдо

19,652,000.00 19,652,000.00 19,651,928.98 100.00%

0701
Програм 7. ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА 

ИНФРАСТРУКТУРА
0701-26

Реконструкција некатегорисаних путева на територији општине Љубовија: 

1.Реконструкција пута у Црнчи (Врачевски сокак, дубоки поток и Ђукића 

сокак); 2. Реконструкција пута Узовница -колонија

3,200,000.00 3,200,000.00 2,847,039.73 88.97%

УКУПНО:
Програм 7. ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА 

ИНФРАСТРУКТУРА
184,718,100.00 184,718,100.00 175,408,285.62 94.96%

2001 Програм 8. ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ 0001 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања 40,696,587.10 40,696,587.10 40,685,664.84 99.97%

2001 Програм 8. ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ 2001-01 Изградња игралишта у дворишту ПУ Полетарац Љубовија 13,089,405.50 13,089,405.50 12,843,706.56 98.12%

УКУПНО: Програм 8. ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ 53,785,992.60 53,785,992.60 53,529,371.40 99.52%

2002 Програм 9. Основно образовање и васпитање 0001 Функционисање основних школа 30,407,600.00 30,407,600.00 29,619,420.80 97.41%

2002 Програм 9. Основно образовање и васпитање 2002-01
Пројекат санације и адаптације сале за физичко, спољних терена и 

уклањање напуштеног објекта старе ОШ Петар Враголић у Љубовији
3,375,754.80 3,375,754.80 2,929,754.80 86.79%

УКУПНО: Програм 9. Основно образовање и васпитање 33,783,354.80 33,783,354.80 32,549,175.60 96.35%

2003 Програм 10. СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ 0001 Функционисање средњих школа 9,822,000.00 9,822,000.00 9,449,486.30 96.21%

УКУПНО: Програм 10. СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ 9,822,000.00 9,822,000.00 9,449,486.30 96.21%

0901 Програм 11. СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА 0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи 8,630,400.00 8,630,400.00 8,060,896.38 93.40%

0901 Програм 11. СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА 0002 Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја 0.00 0.00 0.00 0.00%

0901 Програм 11. СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА 0003 Дневне услуге у заједници 400,000.00 400,000.00 399,506.18 99.88%

0901 Програм 11. СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА 0005 Подршка реализацији програма Црвеног крста 949,900.00 949,900.00 831,290.00 87.51%

0901 Програм 11. СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА 0006 Подршка деци и породици са децом 14,230,000.00 14,230,000.00 13,710,000.00 96.35%

0901 Програм 11. СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА 0901-01 Помоћ у кући 2,515,135.03 2,515,135.03 2,492,245.20 99.09%

0901 Програм 11. СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА 0901-02 Дневни боравак за децу и одрасле са сметњама у развоју 0.00 0.00 0.00 0.00%

УКУПНО: Програм 11. СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА 26,725,435.03 26,725,435.03 25,493,937.76 95.39%

1801 Програм 12. ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите 26,213,793.80 26,213,793.80 25,829,805.28 98.54%

1801 Програм 12. ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 0002 Мртвозорство 400,000.00 400,000.00 374,213.86 93.55%

УКУПНО: Програм 12. ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 26,613,793.80 26,613,793.80 26,204,019.14 98.46%

1201 Програм 13. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА 0001 Функционисање локалних установа културе 10,899,360.99 10,899,360.99 10,346,492.56 94.93%

1201 Програм 13. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА 0003
Унапређење система очувања и представљања културно-историјског 

наслеђа
4,200,000.00 4,200,000.00 4,071,111.04 96.93%

1201 Програм 13. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА 0004
Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног 

информисања
2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 100.00%

1201 Програм 13. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА 1201-01 Култура Азбуковице 6,000,000.00 6,000,000.00 5,988,870.00 99.81%

УКУПНО: Програм 13. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА 23,099,360.99 23,099,360.99 22,406,473.60 97.00%
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1301 Програм 14. РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ 0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима 13,230,000.00 13,230,000.00 13,186,969.06 99.67%

1301 Програм 14. РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ 1301-01
Изградња отвореног базена у оквиру спортско рекреативног комплекса у 

Љубовији
15,500,000.00 15,500,000.00 0.00 0.00%

УКУПНО: Програм 14. РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ 28,730,000.00 28,730,000.00 13,186,969.06 45.90%

0602 Програм 15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина 109,397,733.58 109,397,733.58 101,669,983.09 92.94%

0602 Програм 15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 0002 Функционисање месних заједница 100,000.00 100,000.00 44,464.51 44.46%

0602 Програм 15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 0003 Сервисирање јавног дуга 41,770,500.00 41,770,500.00 41,632,317.53 99.67%

0602 Програм 15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 0004 Општинско/градско правобранилаштво 1,529,590.00 1,529,590.00 1,451,526.33 94.90%

0602 Програм 15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 0009 Текућа буџетска резерва 540,192.20 540,192.20 0.00 0.00%

0602 Програм 15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 0010 Стална буџетска резерва 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00%

УКУПНО: Програм 15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 153,438,015.78 153,438,015.78 144,798,291.46 94.37%

2101 Програм 16. ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 0001 Функционисање скупштине 13,644,096.47 13,644,096.47 12,710,384.95 93.16%

2101 Програм 16. ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 0002 Функционисање извршних органа 21,058,630.00 21,058,630.00 18,898,142.34 89.74%

2101 Програм 16. ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 2101-01 Обележавање годишњице битке на Мачковом камену 0.00 0.00 0.00 0.00%

УКУПНО: Програм 16. ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 34,702,726.47 34,702,726.47 31,608,527.29 91.08%

0501
Програм 17. ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ 

ЕНЕРГИЈЕ
0501-03

Унапређење енергетске ефикасности  на згради ОШПетар Враголић у 

Д.Оровици
12,272,481.54 12,272,481.54 12,096,524.36 98.57%

0501
Програм 17. ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ 

ЕНЕРГИЈЕ
0501-04 Реконструкција инфраструктуре спортских објеката УНОПС 2,462,989.81 2,462,989.81 2,432,140.16 98.75%

0501
Програм 17. ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ 

ЕНЕРГИЈЕ
0501-06

Унапређење енергетске ефикасности Средње школе Вук Караџић 

Љубовија
33,408,673.00 33,408,673.00 31,512,337.96 94.32%

УКУПНО:
Програм 17. ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ 

ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ 48,144,144.35 48,144,144.35 46,041,002.48 95.63%

УКУПНО: СВИ ПРОГРАМИ (1-17) 736,783,787.83 736,783,787.83 652,597,289.92 88.57%
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 На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“, бр. 

72/2011,88/2013,105/2014, 104/2016 - други закон, 108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/2020),  члана 

32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 197/2007,83/2014- др. закон, 

101/2016- др.закон и 47/2018), члана 41. тачка 24. Статута општине Љубовија („Службени лист 

општине Љубовија“, бр. 3/2019) и Одлуке о грађевинском земљишту („Службени лист општине 

Љубовија“ бр. 3/2021) Скупштина општине Љубовија, дана 24.06.2021. године, доноси 

 

О Д Л У К У 
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНОГ ОГЛАШАВАЊА 

 ЗА ОТУЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА  

У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА 

 

Члан 1. 

Поступак за отуђење грађевинског земљишта у јавној својини Општине Љубовија покреће 

се овом Одлуком и садржи: 

- врсту поступка за отуђење; 

- опис и ближе податке о грађевинском  земљишту које се отуђује; 

- садржај јавног огласа за отуђење грађевинског земљишта; 

- висину накнаде односно почетни износ цене по којој се грађевинско земљиште отуђује; 

- висину лицитационог корака; 

- износ депозита; 

- друге одредбе од значаја за спровођење поступка. 

 

Члан 2. 

Грађевинско земљиште се отуђује из јавне својине Општине Љубовија, под условима, на 

начин и у поступку прописаним овом одлуком. 

Грађевинско земљиште се отуђује у поступку јавног надметања и спроводи га Комисија за 

грађевинско земљиште која је образована решењем Скупштине општине Љубовија (у даљем 

тексту: Комисија). 

Члан 3. 

 Предмет отуђења односно продаје је неизграђено и уређено грађевинско земљиште укупне 

површине од 7049 м2 (70 ари и 49м2) која се налази на Старој Љубовији, на катастарским 

парцелама број: 

1. 707/1 КО Лоњин,  укупне површине од 2371 м2, врста земљишта – земљиште у 

грађевинском подручју, по култури њива 3. класе, јавна својина Општине Љубовија у 

власничком уделу 1/1; 

2. 708/3 КО Лоњин, укупне површине од 641 м2, врста земљишта – земљиште у 

грађевинском подручју, по култури њива 3. класе, јавна својина Општине Љубовија у 

власничком уделу 1/1; 

3. 708/1 КО Лоњин, укупне површине од 4037 м2, која се састоји од дела 1 површине 1600м2, 

врста земљишта – земљиште у грађевинском подручју, по култури њива 2. класе, јавна 

својина Општине Љубовија у власничком уделу 1/1 и дела 2 површине 1600м2, врста 

земљишта – земљиште у грађевинском подручју, по култури њива 3. класе, јавна својина 

Општине Љубовија у власничком уделу 1/1. 

 

Члан 3а. 

Планом генералне регулације насеља Љубовија, катастарске парцеле ближе описане у 

члану 3. ове Одлуке налазе се у обухвату овог плана и у зони - ТУРИСТИЧКО РЕКРЕАТИВНИ 

КОМПЛЕКСИ И ВИКЕНД ЗОНЕ (ТНЦ 9). Катастарска парцела број 708/3 КО Лоњин је делом 



асфалтирана и граничи са магистралним путем на кат.парцели број 1237 КО Лоњин па је на тај 

начин обезбеђен приступни пут до предметних парцела. 

У оквиру ових грађевинских подручја могућа је изградња индивидуалних објеката за 

одмор или изградња објеката намењених гостима (за смештај, исхрану, одмор и рекреацију и др.) у 

функцији сеоског, ловног и других облика туризма. На парцелама које су намењене за изградњу 

објеката за смештај и исхрану гостију, у функцији туризма, могућа је изградња већег броја 

објеката за смештај гостију или објеката са већим бројем стамбених јединица (апартманског типа) 

или соба за издавање и пратећих објеката за исхрану, одмор и рекреацију и сл.  

Дозвољена је изградња следећих објеката: индивидуалних објеката за одмор и то: 

стамбених, са максимално једном стамбеном јединицом; стамбено - пословних, са максимално 

једном стамбеном и једном пословном јединицом, компатибилне намене (трговина прехрамбеним 

производима, угоститељски садржаји и сл.); помоћних и економских објеката, уз индивидуалне 

објекте за одмор, максималне површине до 50,0м2; објеката за смештај и исхрану гостију, са 

свим пратећим садржајима и других пословних објеката, компатибилне намене (угоститељство, 

туризам, спорт и рекреација); јавних површина и објеката; саобраћајне, енергетске, комуналне и 

друге инфраструктуре; објеката и површина за спорт и рекреацију; рибњака, расадника и сл.; 

парковских и других зелених површина. 

Ниje дoзвoљeнa изгрaдњa: прoизвoдних и других oбjeкaтa у кojимa сe oбaвљajу дeлaтнoсти 

кoje eмитуjу нeгaтивнe утицaje нa oкoлину, фoрмирaњe индивидуaлних пoљoприврeдних 

eкoнoмиja, мини фaрми и сл. 

 

Члан 4. 

Јавни оглас за отуђење грађевинског земљишта (у даљем тексту: Јавни оглас) објављује се 

у дневном листу који се дистрибуира на целој територији Републике Србије, „Службеном листу 

општине Љубовија“ и на званичном сајту Општине Љубовија - www.ljubovija.rs. 

Јавни оглас садржи податке прописане важећoм Одлуком о грађевинском земљишту 

Општине Љубовија. 

 

Члан 5. 

 Почетна цена, по којој се отуђује грађевинско земљиште ближе описано у члану 3. ове 

Одлуке, одређена је на основу акта лиценцираног проценитеља којим је извршена процена 

тржишне вредности земљишта и укупно износи: 

  

- 112.784,00 евра (сто дванаест хиљада и седамсто осамдесет четири). 

 

 Лицитациони корак је саставни део јавног огласа и износи 3.000,00 (три хиљаде) евра. 

 

Члан 6. 

Депозит се уплаћује у износу од 10% од утврђене почетне купопродајне цене што износи 

11.278,00 (једанаест хиљада двеста седамдесет осам) евра у динарској противредности по 

званичном средњем курсу НБС на дан уплате. 

Депозит се уплаћује на текући жиро рачун Општине Љубовија број 840-281740-69 са 

позивом на број 09-062. 

Учесницима на јавном надметању који нису излицитирали највиши износ цене отуђења 

грађевинског земљишта, депозит се враћа у року од 8 дана од дана одржане седнице Комисије. 

Ученику јавног надметања који је излицитирао највиши износ цене односно којем је 

решењем отуђено грађевинско земљиште, депозит се урачунава у цену. 

Учесник јавног надметања којем је решењем отуђено грађевинско земљиште а који не 

уплати цену у року утврђеним решењем о отуђењу грађевинском земљишту нема право на 

повраћај депозита. 

http://www.ljubovija.rs/


Учесник јавног надметања којем је решењем отуђено грађевинско земљиште и који је 

извршио плаћање укупне цене, губи право на повраћај депозита ако у року од 30 дана од дана 

достављања решења о отуђењу не закључи уговор о купопродаји непокретности са општином. 

 

Члан 7. 

Рок за подношење пријава за јавно надметање ради отуђења грађевинског земљишта не 

може бити краћи од 30 дана од дана објављивања Јавног огласа у дневним новинама. 

 

Члан 8. 

 Пријава за учествовање у поступку јавног надметања (у даљем тексту: пријава), се 

доставља у затвореној коверти са видљивом назнаком на коју локацију се односи и ко је 

подносилац пријаве. 

 Пријава правног лица мора да садржи пословно име, седиште, број телефона и мора бити 

потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом.  

 Уз пријаву правног лица се прилаже извод из регистра привредних субјеката надлежног 

органа, не старији од месец дана и потврда о пореском идентификационом броју. 

 Пријава физичког лица мора да садржи име, презиме, адресу, број личне карте, матични 

број и број телефона и мора бити потписана. 

 Пријава предузетника мора да садржи све податке о предузетнику прописане ставом 2. 

овог члана, пословно име, седиште и мора бити потписана од стране овлашћеног лица и оверена 

печатом.  

 Уз пријаву предузетника прилаже се извод из регистра надлежног органа, не старији од 

месец дана и потврда о пореском идентификационом броју. 

 У случају да подносиоца пријаве заступа пуномоћник, пуномоћје за заступање мора бити 

специјално и оверено од стране надлежног органа. 

 Уз пријаву подноси се доказ о уплати депозита.  

 Уз пријаву мора да се достави изјава подносиоца пријаве да прихвата све услове из јавног 

огласа. 

 Благовременост и потпуност пристиглих пријава утврђује Комисија. 

Неблаговремена пријава је пријава предата након протека рока за подношење. 

Непотпуна пријава је пријава предата у отвореној коверти као и пријава која не садржи све  

што је прописано и уколико нису приложене све исправе како је то предвиђено овим чланом, 

односно ако не садржи све податке предвиђене јавним огласом. 

Подносиоцима непотпуних и неблаговремених пријава не може се признати статус 

кандидата и не могу учествовати на јавном надметању и такве пријаве се одбацују. 

Пријаву не могу поднети председник нити било који члан Комисије или функционер 

јединице локалне самоуправе, именовано или постављено лице и са њима повезана лица. 

 

Члан 9. 

Поступак јавног надметања спроводи Комисија из члана 2. ове Одлуке у складу са 

одредбама Одлуке о грађевинском земљишту у року од 8 дана од дана окончања јавног 

оглашавања. 

Поступак јавног надметања је јаван и спроводи се на месту и у време који су наведени у 

Јавном огласу. 

Комисија води записник о поступку јавног надметања. 

По окончању поступка јавног надметања Комисија сачињава записник о спроведеном 

поступку са предлогом да се најповољнијем учеснику јавног надметања отуђи предметно 

грађевинско земљиште који се доставља Скупштини општине Љубовија на даљу надлежност. 

На основу спроведеног поступка и достављеног предлога и предлога решења о отуђењу 

грађевинског земљишта Скупштина општине Љубовија доноси коначно решење о отуђењу 

грађевинског земљишта најповољнијем учеснику јавног надметања. 



Предлог решења из става 5. овог члана даје Комисија. 

Решење из става 5. овог члана доставља се свим учесницима јавног надметања. 

Решење из става 5. овог члана постаје правоснажно даном доношења. 

 

Члан 10. 

 На основу решења о отуђењу грађевинског земљишта, Председник општине у име 

Општине у својству продавца, са лицем којем се грађевинско земљиште отуђује у својству купца, 

закључује уговор о отуђењу грађевинског земљишта у року од 30 дана од дана доношења решења 

о отуђењу грађевинског земљишта, по претходно прибављеном мишљењу Општинског 

правобранилаштва. 

 Садржина уговора о отуђењу грађевинског земљишта потврђује се у поступку 

солемнизације од стране надлежног јавног бележника. 

 Трошкове потврде садржине уговора о располагању, трошкове уписа права на предметној 

непокретности и пореске обавезе по уговору сноси стицалац. 

 Солемнизовани уговор о отуђењу грађевинског земљишта објављује се на званичној 

интернет презентацији Општине. 

Члан 11. 

Обавеза плаћања купопродајне цене, као и начин плаћања утврђује се решењем о отуђењу 

грађевинског земљишта. 

Лице коме се грађевинско земљиште отуђује је у обавези да утврђену цену плати 

једнократно у року од 15 дана од дана достављања решења о отуђењу грађевинског земљишта. 

Уговорена купопродајна цена представља приход Општине Љубовија и уплаћује се на 

жиро рачун општине број 840-841151843-84.  

 

Члан 12. 

 Ова Одлука сe објављује у „Службеном листу општине Љубовија“, званичној интернет 

презентацији Општине Љубовија www.ljubovija.rs и ступа на снагу даном доношења.  

 

  

Број: 06-185/2021-03 

  

 ПРЕДСЕДНИК  

 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

 Горан Јосиповић с.р. 

http://www.ljubovija.rs/


О б р а з л о ж е њ е 

 Правни основ за доношење Одлуке о отуђењу непокретности из јавне својине општине 

Љубовија у поступку прикупљања писмених понуда путем јавног оглашавања садржана је у 

Закону о јавној својини („Службени гласник РС“, бр. 72/2011,88/2013,105/2014, 104/2016 - други 

закон, 108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/2020),  Закону о локалној самоуправи („Службени 

гласник РС“, бр. 197/2007,83/2014- др. закон, 101/2016- др.закон и 47/2018), Статуту општине 

Љубовија („Сл. лист општ. Љубовија“, бр. 3/2019) и Одлуке о грађевинском земљишту 

(„Службени лист општине Љубовија“ бр. 3/2021). 

 Надлежност Скупштине општине Љубовија за доношење ове Одлуке садржана је у члану 

27. став 10. Закона о јавној својини, члану 44. Закона о локалној самоуправи, члана 40. тачка 24. 

Статута општине Љубовија. 

 Поступак код отуђења непокретности из јавне својине,  комисија која спроводи поступак, 

начин, услови и садржина Јавног огласа о спровођењу поступка прикупљања писмених понуда за 

отуђење непокретности из јавне својине, одредбе које се тичу процедура поступка, радњи и одлука 

током поступка, дефинисани су Одлуком о грађевинском земљишту. 

 Почетна цена одређује се у складу са чланом 12.  Одлуке о грађевинском земљишту, 

односно на основу акта лиценцираног проценитеља којим је извршена процена тржишне 

вредности непокретности. 

 Након доношења ова Одлука се објављује у „Службеном листу општине Љубовија“ и на 

званичној интернет презентацији Општине Љубовија www.ljubovija.rs .  

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА 

 

 

http://www.ljubovija.rs/


  

 

 

 

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

Србије“, број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 41. Статута 

општине Љубовија („Службени лист општине Љубовија“, број 3/2019), а у складу са 

Европском повељом о родној равноправности на локалном нивоу, Скупштина општине 

Љубовија на седници одржаној дана  24.06.2021. године, донело је 

 

 

О Д Л У К У 

 

1. Усваја се Локални акциони план за родну равноправност, за период 2021-2025. 

године. 

 

2. Саставни део Одлуке је Локални акциони план за родну равноправност, за период 

2021-2025. године. 

 

3. Одлука ступа на снагу даном доношења. 

 

 

 

 

Број: 06-311/2020-01 

                                                                                ПРЕДСЕДНИК 

                                                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

                                                Горан Јосиповић с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ 

ЗА ПЕРИОД 2021-2025. ГОДИНЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Јун 2021. године 



1. УВОД 

Према Европској повељи о родној равнооправности на локалном нивоу, родна 

равноправност претпоставља да мушкарци и жене имају једнаке предуслове за 

остваривање људских права. Осим тога, родна равноправност претпоставља и да постоје 

једнаке могућности за мушкарце и жене да допринесу културном, политичком, 

економском, социјалном и националном напретку, као и да имају идентичне могућности 

да уживају све користи и бенефиције од напретка једне заједнице. 

У протелих 20 година у Србији је приметан напредак на пољу остваривања и примене 

принципа родне равноправности, кроз формирање механизама за родну равноправност на 

локалном нивоу, као и кроз доношење закона који дефинишу остваривање родне 

равноправнoсти. Изградњом институционалног оквира и спровођењем политика и мера 

којима се унапређује родна равноправност Србија испуњава обавезе преузете 

ратификацијом међународних конвенција, као и декларација и платформи које обавезују 

државе и владе на глобалном и регионалном нивоу. Законски оквир у Србији заокружен је 

усвајањем Закона о равноправности полова, Закона о забрани дискриминације и 

Националне стратегије за родне равноправности (2016-2020) и акционог плана за њено 

спровођење. Паралелно сa изградњом нормативног оквира, успостављане су и институције 

за увођење родне равноправности у све политике и на свим нивоима, укључујући и 

локални. Први локални механизми формирани су још 2002. године, али у њиховом раду и 

данас постоје бројне препреке. Ипак, и поред значајних помака, потребно је наставити рад 

на овом пољу, посебно на локалном нивоу где је остваривање родне равноправности 

знатно теже због традиционалних, патријархалних средина где још увек није дошло до 

неопходне промене свести како би се испунили сви услови за остваривање родне 

равноправности. 

Израдом, усвајањем и имплеметацијом овог Локалног акционог плана (у даљем тексту 

ЛАП), општина Љубовија исказује спремност да извршава мере, препоручене Европском 

повељом о родној равноправности на локалном нивоу, чији је потписник. 

ЛАП је документ који се доноси са циљем отклањања дискриминације жена и 

успостављања родне равноправности кроз вођење политике једнаких могућности. ЛАП 

представља усаглашен систем мера и инструмената јавне политике које општина 

Љубовија и њене институције треба да спроведу ради унапређења родне равноправности, 

испуњавања, поштовања и заштите људских права и спречавања родно засноване 

дискриминације, посебно према одређеним лицима, односно групама лица која припадају 

угроженим и вишеструко дискриминисаним групама.. Овим документом општина 

Љубовија показује своју решеност да истраје на путу реформи које ће обезбедити пун 

облик поштовања људских права свих грађана и грађанки и уједно испуњава своје обавезе 

које проистичу из потписаних докумената. 



 

 

 

2. ПРОФИЛ ЈЛС 

2.1. Географски подаци 

 

 
 

Територија општине Љубовија се налази на крајњем западном делу Републике 

Србије. Територија Oпштине је у саставу регионалне административне јединице 

Мачванског округа коме гравитира у економском, привредном и културном погледу. 

Област је претежно брдско-планинска, док се мањи делови равничарских и брежуљкастих 

терена налазе у долини реке Дрине. Пресеца је неколико бујичних река: Љубовиђа, 

Трешњица, Грачаничка река, Узовничка река и Велика река. Насеље Љубовија налази се на 

ушћу реке Љубовиђе у Дрину и окружено је брдима: Кик, Немић, Кршино брдо, а налази 

се на надморској висини од 360 метара до  1272 метара  (Бобија). 

 

 
 

 

Општина Љубовија са двадесет седам насеља, спада у ред економски неразвијених 

подручја. С обзиром на орјентисаност становништва на пољопривредну производњу, у 

укупном дохотку пољопривреда заједно са шумарством, ловом и водопривредом учествује 

са 50,85%, прерађивачка индустрија 23,23%, трговина 3,48%, грађевинарство 2,98% и 

остале делатности са 19,46%.  
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Западну границу територије општине Љубовије представља река Дрина (граница 

Србије), са источне стране налазе се општине Ваљево и Осечина, на северу се налазе 

општине Крупањ и Мали Зворник, док на југу овог подручја, границу представља општина 

Бајина Башта. По површини територије, броју становника и насеља, општина Љубовија се 

сврстава у мање општине у Србији. Обухвата 0,64% територије, у њој живи 0,20% 

становништва. Општина Љубовија има солидан положај када је у питању саобраћај који се 

првенствено ослања на најпогоднији правац, а то је комуникација долином реке Дрине 

(север-југ), којим се ово подручје укључује у друмске и друге комуникационе системе. 

2.2. Кратак историјат општине 

 

Љубовија (Азбуковица) је била насељена још у праисторији о чему сведоче налази 

из надгробних хумки у Лоњину и градинска насеља из Рујевца. У време Римског царства 

крај је припадао провинцији Далмацији, путевима је повезивао Домавију и Сингидунум. 

Кроз средњи век Азбуковица је била у саставу Византије и српских држава. У ово подручје 

Турци су дошли одмах после пада Смедерева, 1459.године. Због значаја рудника Црнча 

овај крај је био царски хас који је по највећем селу добио назив хас Буковица, па је 

вероватно и због тога добио назив Азбуковица. Турци ће утврдити, ојачати и населити 

средњовековну тврђаву Соко град која ће бити неосвојива све до предаје 1863.године када 

је и порушена. Љубовија је 1860. године постала среско место, а 1871. године, указом 

Милана Обреновића, варошица. У Првом светском рату народ овог краја је страдао у 

одмаздама после великих битака на Гучеву и Мачковом камену. Неколико села испод 

Мачковог камена дочекало је крај рата без половине мушког становништва.  

2.3. Демографски подаци 

 

Према резултатима пописа из 2011. године Општина има 14.469 становника са 27 

насеља и захвата површину од 356 km2. Град Љубовија је центар општине са 3.929 

становника. Густина насељености општине је око 40,6 становника по km2. У односу на 

претходни попис из 2002, када је број становника био 17.052. становника, ово представља 

пад већи од 15%. У погледу националног састава, становништво општине Љубовија је 

доста хомогено. Узимајући у обзир податке пописа из 2011. године Срби учествују у 

укупном становништву са 97,51%, док остатак од 2,49% чине националнемањине међу 

којима се по броју највише истичу Роми којих је према датом попису било 171 или 1,18%.  

 

Густина насељености  

Општина има 14.469 становника или 40,6 становника по km², па је густина 

насељености по km² мања у односу на републички просек од 81,3 становника по km². 

Старосна структура Просечна старост становништва на нивоу целе општине је 42,7 

година.  

Старосна структура 

Просечна старост становништва на нивоу целе општине је 42,7 година. 

Старосна структура општине по попису 2011. године представљена је у наредној табели: 

 

 



ОПШТИНА Укупно 0-19 година 
20-39 
година 

40-59 
година 

Преко 60 

година 

Љубовија 14.469 2868 3452 4668 3481 

Извор података: Старост и пол 2012. године, Попис становништва 2011., РЗС 

 

Удео становништва старости до 20 година у укупном становништву општине 

износи 19,82%, становништва од 20-40 година 23,86%, становништва од 40-60 година 

32,26% и становништва преко 60 година старости 24,06%. 

Демографска кретања 

Према статистичким подацима Републичког Завода за статистику, број становника 

растао је само у периоду између два послератна пописа (1948-1953. год.), иначе, општина 

Љубовија је имала неповољне популационе карактеристике у периоду 1953-1991. године. 

После 1961. године где је изражен пад природног прираштаја и појава нагле миграције 

становништва овог краја (за 20 година мигрирало је преко 9000 лица, нарочито у периоду 

између 1961-1971. године. Број становника се после 1948-1981. године, смањио за око 19% 

а у периоду 1981-1991. године за даљих 8% (Пољопривредни атлас Србије-1994. године). 

 

Републички завод за статистику је у децембру 2018. године објавио публикацију Процене 

становништва Републике Србије 2013-2017. У 2017. години општина Љубовија уз 

општине Мајданпек и Савски венац има најнегативнију стопу миграционог салда, око 

10%. 

Број становника (годишњи просек) 

2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 

14015 13753 13477 13256 13045 

 

На основу података који се односе на званичне пописестановништва, може се 

констатовати да развој становништва општине Љубовија у којој према резултатима пописа 

живи 14.252 становника, од којих 51.25% женског и 48.75% мушког, бележи следеће 

тенденције које се огледају у продубљивању следећих демографских процеса:  

 

Табела 1.. Број становника,полна структура  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назив насеља 

 

2011. 

 

2002. 

 

1991. 

 

1981. 

 

1971. 

 

1961. 

 

1953. 

 

1948. 

Општина Љубовија 
14469 17052 18391 19890 21689 25009 25541 24448 

Подаци/попис 2002 2011 

Полнаструктура M Ž M Ž 

Бројстановника 8.653 8.399 7295 7174 

Структурапремабројудеце 

(0 – 18) 

 

3.768 

 

2.797 

Укупно 17.052 14.469 

I Извор података: Општини у Србији 2012.године, РЗС 



●упоредним подацима из пописа  2002. и 2011.године бележи се пад  

становништва на простору општине Љубовија (табела.1.) 

 евидентан је тренд демографског старења – просечна старост  

становништва у општини Љубовија је 42,7 година.  

 17%  укупне популације чине деца и млади до 18.година  

 Око 18% је удео старијих од 65 година 

 

2.4. Стање привреде и перспектива економског развоја 

 

Општина Љубовија је неразвијена општина са слабо развијеном  привредом, као и 

слабим приходима и  улагањем у развој привреде.На основу наведеног,Уредбом о 

утврђивању јединствене листе развијених региона и јединица локалне самоуправе за 

2014.годину („Службени гласник РС“,број: 104/14) општина Љубовија припада трећој 

групи развијености. 

Према подацима из публикације Општине и региони у Републици Србији, 2020, 

објављеној 25.12.2020. године од стране Републичког завода за статистику, буџетски 

приходи за 2019. годину за општину Љубовија износе 476.886.000,00 динара, што по 

становнику износи 37.944,00 динара. 

Просечна зарада без пореза и доприноса у периоду од јануара до октобра 

2020.године у општини Љубовија износила је 49.874,00 РСД док је за исти перод просечна 

зарада без пореза и доприносау Републици Србији износила 60.109,00 РСД.  

Највећи потенцијал општине Љубовија су природни ресурси (водни, шумски и 

рудни потенцијал као и пољопривредно земљиште), што отвара могућност за инвестирање 

у туризам, обновљиве изворе енергије, изградњу објеката за прераду дрвне био-масе. 

 У SWOT анализи – ЕКОНОМСКОГРАЗВОЈАкоја је саставни део Стратегије 

локалног одрживог развоја општине Љубовија за период 2013-2022. године, као слабости 

су наведени: неразвијена индустрија и предузетништво, лоша путна инфраструктура у 

сеоским насељима, низак наталитет и миграција становништва, удаљеност од великих 

индустријских центара итд. Једна од могућности за привредни и економски развој 

општине Љубовија је прекогранична сарадња (ИПА фондови за прекограничну сарадњу). 

 У саопштењу Републичког завода за статистику – Регистрована запосленост у 

Републици Србији, 2019. годишњи просек, објављеном 31.01.2020. године, за општину 

Љубовија су дати следећи подаци: 
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Према подацима Националне службе за запошљавањеиз публикације Статистички билтен, 

децембар 2020. године, у Љубовији је евидентирано 1.669 незапослених лица одтога 745 

мушкарацаи 924 жене. 

 

ЛАП за запошљавање за 2020. годину дефинише приоритетне активности: Развој 

предузетништва и запошљавање младих, док је фокус такође дат и запошљавању особа са 

инвалидитетом. Жене у оквиру ових активности су високо на лествици приоритета. 

Неопходно је даље развијање програма који ће превасходно подржавати жене, а посебно 

жене из рањивих група. 

 

 

2.5. Локална традиција и установе културе, уметности и спорта 

 

 Општина Љубовија је оснивач Јавног предузећа за управљање грађевинским 

земљиштем и путевима „Љубовија“ Љубовија, Јавног комуналног предузећа „Стандард“ 

Љубовија и установа: Основне школе „Петар Враголић“ Љубовија, Предшколске установе 

„Полетарац“Љубовија, Библиотеке „Милован Глишић“ Љубовија, Дома здравља 

„Љубовија“ Љубовија са стационаром и Центра за социјални рад Љубовија. Кроз 

расписивање јавних конкурса за финансирање/суфинансирање пројеката-програма у 

области културе, спорта, заштите животне средине итд. општина помаже удружењима чије 

је деловање од јавног интереса за локалну самоуправу. 

 

3. СТРАТЕШКИ И ЗАКОНОДАВНИ ОКВИР 

 

Политичка партиципација жена област је на коју се односе како међународни и 

различити регионални документи, тако и законске обавезе на националном нивоу. 

Међународни документи које је Србија ратификовала имају правну обавезност. Други 

документи који представљају међународне смернице и препоруке обавезују на основу 

широког глобалног концензуса којим су установљени. За Србију је посебно важна 

регулатива Уједињених нација и Савета Европе, јер је Србија чланица ових организација, 

али и смернице Европске Уније, чија Србија жели да буде чланица. Без пуног поштовања 



и примене принципа родне равноправности нема придруживања Унији. Међународни 

документи (осим на забрану дискриминације и повећање досптупности положаја) 

најчешће се односе на унапређење законске регулативе (укључујући и прописе), мере 

подршке за жене и систем праћења односно мониторинг. 

На међународном нивоу, првенствено CEDAW конвенција - Конвенција о 

елиминацији свих облика дискриминације жена (1979), дефинише активности које је 

потребно да државе потписнице предузимају са циљем елиминисања дискриминације 

жена у области политике и обезбеђивању њиховог потпуног учешћа у одлучивању, као и 

Протоколи 5, 8 и 23 који иду уз ову Конвенцију. Члан 7. дефинише обавезе држава да 

омогуће женама да користе своје бирачко право, учествују у креирању и спровођењу 

владине политике и да обављају све јавне функције, учествују у раду невладиних 

организација и удружења која се баве јавним политикама и да представљају своју земљу у 

међународним организацијама и делегацијама. 

Пекиншка декларација и платформа за акцију (1995) такође дефинишу 

одлучивање и политичку партиципацију као једну од 12 области „које изазивају 

забринутост“, односно у којима је изражена неравноправност жена. У складу са тим 

дефинише активности које је потребно да државе и друге институције и организације 

предузимају са циљем унапређења учешћа жена у одлучивању. У оквиру стратешких 

циљева у области власти и одлучивања то су: равноправни приступ власти и одлучивању 

и повећање способности жена да учествују у доношењу одлука и управљању.  

Осим ових, под окриљем Уједињених Нација (УН) усвојени су и други документи 

од изузетног значаја за политичка права жена и партиципацију у политичком животу: 

Конвенција о политичким правима жена (1952.), Међународни пакт о грађанским и 

политичким правима (1966.), Универзална декларација о демократији (1997.), Резолуција 

1325 (2000.) Савета безбедности УН, Миленијумска декларација УН (2000) и Резолуција 

58/142 (2003.) о женама и политичкој партиципацији која подвлачи значај креирања 

политичке воље за унапређење учешћа жена у доношењу одлука. 

Веома важни документи усвојени на нивоу Европске Уније (где је родна 

равноправност принцип и у оквиру спољне политике Уније). Осим Стратегије за 

равноправност жена и мушкараца коју је донела Европска комисија и других докумената 

Уније који се односе на родну равноправност, документи Савета Европе који се посебно 

односе на учешће жена у одлучивању су: Декларација о једнакости између жена и 

мушкараца као фундаменталном критеријуму демократије; Резолуција о увођењу начела 

родне равноправности на локални и регионални ниво; Резолуција о интегрисању родног 

аспекта у јавну политику; Резолуција учешћу жена у политичком животу европских 

регија; Резолуција о уравнотеженом учешћу жена и мушкараца у политичком и јавном 

одлучивању; Резолуција стандардима и механизмима за постизање родне 

равноправности; Резолуција о репрезентовању жена у изборном систему. Савет Европе је 

усвојио и Резолуцију о родној квоти за кандидате за судије Европског суда за људска 

права. Улога локалних и регионалних власти у промоцији родне равноправности 

дефинисана је и 1998. године Светском декларацијом Међународног савеза локалних 

власти о женама у локалној управи.  



За локални ниво је од посебног значаја Европска повеља о равноправности жена и 

мушкараца на локалном нивоу, коју је увојио Савет европских општина и региона. Овај 

документ базира се на поштовању принципа равноправности као фундаменталног 

предуслова демократије и обавезује локалне самоуправе да у одлучивању обезбеде пуно 

учешће жена, односно да у оквиру својих надлежности примењују принцип родне 

равноправности. Чланови 2. и 3. се односе на учешће жена у политичком и јавном 

животу, где се потписнице повеље обавезују да ће подстицати укључивање жена у све 

процесе одлучивања, да ће подстицати примену принципа равноправности у политичким 

партијама и другим организацијам, ревидирати сопствене процедуре, водити посебно 

рачуна о укључености жена из маргинализованих група, жена свих социјалних, 

старосних и других категорија, као и да ће у оквиру својих надлежности креирати 

програме за усклађивање породичног и професионалног живота за изабране 

представнике.  

Национални оквир, који је заокружен усвајањем Националне стратегија за родну 

равноправност 2016 – 2020. године гарантује равноправност у области одлучивања и 

предвиђа најмање 30% мање заступљеног пола на местима одлучивања на свим нивоима, 

на свим изборним функцијама у јавним службама. Национални нормативни оквир: У 

Србији је последњих година, између осталог и у склопу процеса придруживања 

Европској Унији, усвојен сет закона и одредби који имају за циљ да гарантују 

равноправност жена и мушкараца и дефинишу правце деловања на унапређењу родне 

равноправности. Устав Републике Србије, као највиши правни акт, у Члану 15. гарантује 

равноправност жена и мушкараца. Закон о равноправности полова (2009.) у Члану 7. 

предвиђа могућност посебних мера и афирмативних акција. У одељку В Закона, 

посвећеног учешћу у одлучивању у члану 35. дефинисане су обавезе политичких 

странака да предвиђају мере за унапређење учешћа жена у одлучивању. Члан 38. се 

односи на учешће жена у међународној сарадњи, односно на најмање 30% учешћа жена у 

делегацијама које представљају Републику Србију, покрајину и јединице локалне 

самоуправе. Чланом 39. Закон дефинише обавезе органа локалне самоуправе у примени 

принципа родне равноправности и једнаких могућности, као и обезбеђивању да одлуке и 

политике које се усвајају на локалном нивоу буду у функцији остваривања 

равноправности полова. Овај члан такође предвиђа формирање тела и/или именовање 

особа задужених за родну равноправност. Чланом 40. Закон обавезује на вођење родне 

статистике у свим областима и на свим нивоима (што је веома значајно и за праћење 

учешћа жена на местима одлучивања). Афирматција родне равноправности, предвиђена 

Законом о равноправности полова, уграђена је у изборне законе, за изборе на свим 

нивоима, а Законом о локалним изборима ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 34/2010 - 

одлука УС, 54/2011, 12/2020, 16/2020 - аутентично тумачење и 68/2020) одређује се да на 

изборној листи мора бити 40% мање заступљеног пола. Међу сваких пет кандидата по 

редоследу на листи (првих пет места, других пет места и тако до краја листе) мора бити 

најмање по два кандидата - припадника оног пола који је мање заступљен на листи. 

 

 



4. АНАЛИЗА СТАЊА РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ У ОПШТИНИ 

ЉУБОВИЈА 

 

 

4.1 Учешће жена у политичком и јавном животу 

 

Законодавне промене којима се прописују одредбе за равномерну заступљеност и једнаке 

могућности приступа позицијама одлучивања и уведене квоте за обавезно учешће мање 

заступљеног пола и у органима извршне власти у ЈЛС, управним одборима и другим 

позицијама доносиоца одлука, омогућавају већи степен родне равноправности у 

политичком и јавном животу. 

Без равноправности у политичком, економском и било ком другом облику одлучивања, не 

постоји могућност да родна равноправност буде интегрисана у креирање политика владе. 

Без активног учешћа жена у процесу изградње нашег друштва као модерног, европски 

профилисаног и демократског, није могуће остваривање демократије, равноправности и 

напретка друштва. 

У Скупштини општине Љубовије, на дан 16.04.2021. године има 8 одборница и 19 

одборника. Општинско веће општине Љубовија има 7 чланова од којих је једна жена.  На 

месту председника општине, његовог заменика, председника СО и његовог заменика, као и 

на месту секретара СО, налазе се мушкарци. Овакви подаци о структури функционера у 

локалној самоуправи указују да се, у општини Љубовија, жене неналазе на позицијама 

доносиоца политичких одлука.Са друге стране, битно другачија ситуација је када су у 

питању руководећа места у установама које функционишу на територији општине 

Љубовија. Жене су директорке следећих установа: Дом здравља Љубовија, Центар за 

социјални рад Љубовија, Средња школа „Вук Караџић“ Љубовија, Предшколска установа 

„Полетарац“ Љубовија, Библиотека „Милован Глишић“ Љубовија и Туристичка 

организација општине Љубовија. Мушкарци су директори Јавног предузећа за управљање 

грађевинским земљиштем и путевима „Љубовија“ Љубовија и Јавног комуналног 

предузећа „Стандард“ Љубовија. У наредном периоду неопходно је усмерити рад на 

подизање свести међу женама о важности учествовања у политичком и јавном животу. 

 

4.2 Родна равноправност на тржишту рада и предузетништво 

 

Родни јаз на тржишту рада опстаје упркос поклањању пажње овом проблему у 

националним стратегијама у области запошљавања и родне равноправности. Жене имају 

непрекидно и доследно мању стопу активности и запослености од мушкараца и већу стопу 

неактивности. 

Према наводима Стратегије запошљавања у Републици Србији за период од 2021. до 2026. 

године,родни и платни јаз је и дање присутан између мушкараца и жена. 

Жене су на тржишту рада посебно рањива група и један број мера активне политике 

запошљавања односи се управо на жене 

Потребно је обезбедити једнаке могућности у приступу или повратку на тржиште рада, а 

посебно женама које се суочавају са факторима вишеструке теже запошљивости и/или 

социјалне депривације. Жене старије од 50 година које остају без посла обесхрабрене су у 

покушају да се поново запосле, док су младе жене на тржишту рада често суочене са 

проблемом усклађивања радног и породичног живота. 



Унапређење положаја жена на тржишту рада захтева пружање системске помоћи. Ово се 

може постићи кроз интегрисан приступ институција различитих система и уз креирање 

додатних услуга/мера подршке. 

 

 

4.3 Родна равноправност у систему формалног образовања и васпитања 

 

У погледу родне равноправности, област образовања је неопходно посматрати из више 

углова а у анализи стања родне равноправности у ЈЛС неопходно је коментарисати 

могућности једнаког приступа образовања на свим нивоима. 

Када су у питању једнаке могућности приступа образовању и васпитању, родна 

равноправност је формално обезбеђена за сву децу, младе и одрасле. Проблем се јавља у 

доступности образовања деци из посебно осетљивих група (Роми, деца са инвалидитетом 

односно са тешкоћама у развоју). 

Према достављеним подацима Средњу школу „Вук Караџић“ Љубовија у школској 

2020/2021 години похађа пет ученика ромске националности и не постоји проблем 

осипања деце из тих група.  Основну школу „Петар Враголић“ Љубовија похађа 31 ученик 

ромске националности и указано је да код ових ученика постоји проблем редовног 

похађања наставе (посебно у ИО Доња Љубовиђа). 

Имајући у виду кључну улогу коју образовање и васпитање имају у отклањању родних 

стереотипа и предрасуда, неопходно је мењати политике ради обезбеђења родно 

осетљивих наставних програма и садржаја у формалном образовању на свим нивоима, као 

и ради спровођења политике једнаких могућности у образовним институцијама свих 

нивоа. Потребно је у наредном периоду сагледати податке који се односе на доступност 

образовања, као и податке који се односе на осипање деце из образовног система и да ли 

постоји неуједначеност између дечака и девојчица. На тај начин би могли да се осмисле и 

програми на локалном нивоу који би били одговор на ову проблематику. 

 

4.4 Родна равноправност у систему здравствене заштите 

 

Здравље на локалном нивоу је смештено у сектор примарне здравствене заштите и јавног 

здравља. Примарна здравствена заштита треба да је доступна, квалитетна и ефикасна. 

Друштвена брига за јавно здравље на локалном нивоу се остварује активностима у шест 

области јавног здравља, које су: физичко, ментално и социјално здравље; унапређење 

здравља и превенција болести; здравље и заштита животне средине, здравље и радна 

околина; функционисање и организација здравственог и система и здравље у кризним и 

ванредним ситуацијама. 

На територији општине Љубовија организован је рад Дома здравља „Љубовија“ Љубовија 

са стационаром. У оквиру Дома здравља функционише Одељење за здравствену заштиту 

жена са поливалентном патронажом. Током године служба поливантне патронаже обавља 

значајан део активности на превенцији и здравствено васпитном раду са свим категоријама 

становништва. Редовно се организују посете месним заједницама, школским и 

предшколским установама и другом институцијама. Посебна пажња се обраћа на значај 

превенције и раног откривања канцера дојке и грлића материце. Предавања на ову тему су 

сваке године изузетно посећена. 

 



 

4.5 Родна равноправност у систему социјалне заштите 

 

Ефикасна и добро усмерена социјална заштита подразумева скуп мера и програма које 

спроводе градови и општине, а којима се умањују последице социо - економских ризика, 

као што су болест, незапосленост, старост, социјална искљученост или 

инвалидитет.Центар за социјални рад реализује стручне послове из области социјалне 

заштите. Целокупна организација рада условљена је потребом да се прате и проучавају 

социјални проблеми, анимира заједница у правцу решавања ових проблема и спроводи 

превентивни и куративни рад кроз заштиту свих категорија: деце, одраслих и старих. 

Током 2020. године, општина Љубовија је издвојила 23 милиона динара за социјалну 

заштиту (за услуге и материјалну подршку). То представља удео од 4% у локалном буџету, 

што је дупло више у односу на републички просек у 2020. 

 

Укупан обухваћен број корисника је у 2020. години био 570 од тога је 62% жена.  

Корисници новчаних давања: 1) једнократна новчана помоћ - 69% жене, новчана социјална 

помоћ - 54% жене, додатак за помоћ и негу другог лица - 60% жена. 

 

 

4.6 Насиље над женама 

 

Насиље према женама је испољавање неједнаких односа друштвене моћи између 

мушкараца и жена који су довели до дискриминације и доминације над женама од стране 

мушкараца и до спречавања напретка жена. Насиље према женама је један од основних 

друштвених механизама којима се жене присиљавају да буду у подређеној позицији у 

односу на мушкарце.  Девојчице и жене су још увек често изложене озбиљним облицима 

насиља као што су насиље у породичним и партнерским односима, сексуално 

узнемиравање, злостављање и насиље, прогањање, итд. 

У 2020.години било је пријављено 16 случајева насиља у породици, где су жртве 

биле жене. У 2019.години Центру за социјални рад је пријављено 40 случајева насиља у 

породици, и то: 
Врсте Емоционално Физичко Занемаривање Укупно 

Број: 19 16 5 40 

Од стране полицијског службеника за 31 насилника су изречене хитне мере, удаљавање из 

стана и забана приласка и контакта са жртвама. Од стране надлежног суда све мере су 

подржане и продужене до 30 дана. У већини случајева су жртве насиља најчешће брачне 

партнерке, затим мајке, док су у два случаја у питању малолетна деца. У свим случајевима 

насилници су били мушкарци. 

У наредном периоду, у општини Љубовија, спроводиће се мере које за циљ имају смањење 

насиља над женама. У сарадњи са свим релевантним институцијама и актерима из ове 

области, радиће се на увођењу СОС телефонске линије за жене и децу жртве породичног 

насиља, увођењу услуге бесплатне првавне помоћи за жртве насиља, као и на јачању 

капацитета свих актера који раде на спречавању насиља над женама. 

 

4.7. Вишеструка дискриминација и рањиве групе жена 

 

Вишеструка дискриминација осим родних, указује на разлике у раси, боји, етничкој и 



друштвеној припадности, генетским карактеристикама, језику, вери или веровању, 

политичком или другом мишљењу, припадности националној мањини, имовини, рођењу, 

инвалидитету, старости, сексуалној орјентацији или друштвено-економском статусу, које 

морају такође бити узете у обзир приликом решавања питања равноправности између жена 

и мушкараца. (Европска повеља о родној равноправности на локалном нивоу, начело) 

У погледу вишеструке дискриминације је потребно радити на оснаживању жена из 

осетљивих група, посебно припадница Ромске популације. Кроз активност свих 

релевантних актера у локалној заједници је потребно обучити жене како да препознају 

дискриминацију и вишеструку дискриминацију и на који начин се могу заштитити ако су 

жртве дискриминације. 

 

4.8.Увођење родне равноправности у јавне политике 

 

Општина Љубовија је препознала значај увођења родне равноправнсти у целокупан 

друштвени систем из ког разлога континуирано ради на унапређењу родне 

равноправности кроз спровођење различитих пројеката на ову тему. Током 2013. и 

2014.године општина Љубовија је учествовала у пројекту NDI програм – Развијање 

родно сензитивних политика на локалном нивоу, када је донет и ЛАП за унапређење 

положаја жена у општини Љубовија. У 2021.години су у току два пројекта: у сарадњи са 

SWISS PRO и Центром за социјалну политику се ради на унапређењу капацитета за 

промоцију родне равноправности, а други пројекат који се реализује са партнерима 

SWISS PRO и UNOPS се односи на укључивање жена у доношење одлука на локалу. 

Родно одговорно буџетирање је интегрисано у редован буџетски процес. Скупштина 

општине Љубовија је на седници одржаној 15.05.2020. године усвојила 

Европску повељу о родној равноправности на локалном нивоу, која служи као полазни 

документ за израду овог Акционог плана. 

 Спровођењем свих наведених активности уочено је постоји доста простора за увођење и 

унапређење родне равноправностиу домену локалних политика. У општини Љубовија је за 

механизам за РР именована службеница запослена у Општинској управи која координира и 

бави се свим питањима везаним за РР. У току 2021. године очекује се да Скупштина 

општине Љубовија именује скупштинско тело задужено за РР. 

 

 

. 

 

5. ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ АКЦИОНОГ ПЛАНА 

 

Стратешки правац Локалног акционог плана за родну равноправност општине Љубовија је 

унапређење положаја жена у општини Љубовија. 

 

Очекујемо да ће реализација свих предвиђених активности у значајној мери подстаћи жене 

да се укључе у политички и јавни живот и допринети двосмерној комуникацији између 

грађанки/грађана и свих релевантних институција у циљу мапирања и решавања кључних 

проблема родне равноправности у нашој општини. 



 

Дефинисана су два општа циља и у оквиру њих посебни циљеви, мере и активности. У 

табеларном приказу ЛАП који следи за сваки општи циљ, посебне циљеве, мере и 

активности дефинисани суи сви форматом за ЛАП о родној равноправности предвиђени 

индикатори и  параметри (видети табеларни приказ ЛАП даље у тексту). 

 

Општи циљ 1.Подизање свести о важности равноправности жена и мушкараца и 

важности увођења родне перспективе у локалне јавне политике 

Посебан циљ 1.1. Успостављени функционални механизми за родну равноправност на 

нивоу локалне самоуправе 

Мера 1.1.1.Успостављање  Савета за родну равноправност, Женске одборничке групе и 

Тела за родно одговорно буџетирање. 

Активност 1.1.1.1. Доношење одговарајућих одлукеа ЈЛС о успостављању Савета за родну 

равноправност, Женске одборничке групе и тела за родно одговорно буџетирање 

Активност 1.1.1.2. Перманентна едукација чланова/ца Савета за равноправност полова, 

чланица женске одборничке групе и руководилаца/руководитељки и запослених у 

органима  локалне самоуправе о родној равноправности  и вештини  комуникације на 

принципима уважавања и поштовања различитости 

Посебан циљ 1.2.Увођење родне перспективе у рад јединице локалне самоуправе 

Мера 1.2.1.Осигурати примену  родне анализе  буџета,  стратешких докумената, 

политика, програма и мера у ЈЛС 

Активност 1.2.1.1.Развити методологију, одговарајуће алате и процедуре и програме 

обуке  за увођење родне перспективе у политике, програме и буџет ЈЛС 

Мера 1.2.2. Увођење  родно осетљивог  језика и  успостављена родно осетљива 

статистика и евиденција у документа ЈЛС 

Активност 1.2.2.1.Употреба родно осетљивог језика у свим документима ЈЛС  и 

прикупљање родно разврстаних података у извештајима свих институција  на локалном 

нивоу 

Активност 1.2.2.2.Информисање  и оснаживање кључних локалних актера, за примену 

примена родно осетљивог језика и родно осетљиво прикупљање података. 

 

Општи циљ 2. Повећана равноправност жена и мушкараца применом политика и мера 

једнаких могућности 

Посебан  циљ 2.1.Жене и мушкарци равноправно одлучују у јавном и политичком 

животу  



Мера 2.1.1.Јачање женске одборничке мрежу и  њеног утицаја  дефинисањем интерних  

процедура које ће омогућити консултације о питањима значајним за родну равноправност 

и равноправну заступљеност жена и мушкараца у представничким телима, извршним 

органима и на руководећим местима. 

Активност 2.1.1.1.Припрема и усвајање интерних процедура обавезних консултација 

женске одборничке мреже о питањима значајним за родну равноправност и за  

равноправну заступљеност жена и мушкараца у представничким телима, извршним 

органима и на руководећим местима. 

Посебни циљ 2.2.Унапређење доступности тржишта рада посебно рањивим групама 

жена 

Мере: 2.2.1. Планирати и реализовати мере подршке и подстицаја запошљавања жена и 

посебно жена из угрожених група 

 

Активност2.2.1.1.Реализација мера подршке и подстицаја запошљавања жена и посебно 

жена из угрожених група 

Посебан циљ 2.3.Унапређење здравствене заштите жена  и подстицај здравим 

стиловима живота  

Мера 2.3.1. Повећана доступност здравствених услуга и промоцији превенције здравља 

Активност 2.3.1.1.Интензивирати рад одељења за здравствену заштиту жена и преко 

патронаже здравствене услуге учинити доступним и женама из угрожених група. 

Активност 2.3.1.2.Организовање  акција промоције здравих стилова живота 

Посебан циљ 2.4.Повећање нивоа социјалне  заштите жена из посебно осетљивих 

група 

Мера 2.4.1. Развијање услуга социјалне заштите из надлежности  ЈЛС које недостају као  

подршка угроженим групама; старије жене са села, жене са инвалидитетом, жене из 

сиромашних породица, једно родитељске породице, жртве насиља, жене оптерећене 

самосталном бригом о немоћним члановима домаћинства жене из маргинализованих 

група 

Активност 2.4.1.1.Доношење одлука о успостављању нових услуга или унапређењу 

постојећих сагласно утврђеним потребама жена из посебно осетљивих група 

Посебан циљ 2.5.Унапређење система за сузбијање насиља над женама и заштиту 

жена које су претрпеле насиље 

Мера 2.5.1.Подизање капацитета институција надлежних за сузбијање и процесуирање 

насиља над женама и развој програма  подршке   жртвама                           

Активност 2.5.1.1.Организовање обука  и подизање нивоа знања запослених о заштити 

жртава насиља у институцијама надлежним за сузбијање насиља. 



Активност 2.5.1.2. Увођењу СОС телефонске линије за жене и децу жртве породичног 

насиља, 

Активност 2.5.1.3. Увођењу услуге бесплатне правне помоћи за жртве насиља 

 

6. Спровођење ЛАП за родну равноправност 
 

ЈЛС је одговорна за остваривање, примену и заштиту људских права на основу принципа 

равноправности и недискриминације и за вођење политике једнаких могућности.        

Имајући у виду да овај ЛАП  обухвата више области јавног живота, реализација циљева и 

мера, захтева међу-секторски и координисани приступ свих одговорних институција. 

укључујући организације цивилног сектора. Њихово  деловање и активности координисаће  

Савет за родну равноправност ЈЛС. 

Савет за родну равноправност ЈЛС  је одговоран и  за праћење  успешности примене овог 

ЛАП. 

Кључни партнери у примени Локалног акционог плана за родну равноправност поред  

Савета за родну равноправност ЈЛС, органа и служби ЈЛС су и  надлежна филијала 

Националне службе за  запошљавања, женска и друга удружења у оквиру цивилног 

сектора, Центар за социјални рад, Дом здравља, Група за заштиту од насиља у породици, 

образовне институције, укључујући установе предшколског образовања и васпитања, 

полиција и тужилаштва и Стална конференција градова и општина.  

Савет за родну равноправност ЈЛС  ће успоставити механизам континуираног 

прикупљања појединачних извештаја свих одговорних органа институција и организација   

за примену ЛАП за родну равноправност. 

Одговорни органи ЈЛС, институције  и организације   достављаће Савету за родну 

равноправност годишње извештаје о спроведеним активностима, по потреби и по захтеву 

Савет за родну равноправност  и додатне извештаје и податке. 

Савет за родну равноправност ЈЛС  ће припремати годишње извештаје са оценом 

успешности примене  ЛАП  и достављати  Скупштини општине  до 31. марта текуће 

године за претходну календарску годину.  

Ради мерења ефеката примене ЛАП урадиће се  евалуације  након две године примене 

ЛАП  а  на крају  периода за који је ЛАП сачињен биће спроведена  прва независна, 

спољна евалуација реализације Акционог плана, чији резултати ће представљати основ за 

израду и усвајање Акционог плана за наредни период. 

 



Локални акциони план за родну равноправност у општини Љубовија, за период 2021-

2024.године, припремила је Радна група у саставу: 

- Јелена Петровић, руководилац Одељења за општу управу, друштвене делатности, 

заједничке и скупштинске послове, 

- Нешковић Славица, одборница у Скупштини општине Љубовија, 

- Видосава Вићентић, запослена у Регионалној развојној агенцији, 

- Милорад Јовановић, секретар Скупштине општине Љубовија и 

- Александар Реновчевић, члан Општинског већа општине Љубовија 



Табеларни приказ Локалног акционог плана за родну равноправност општине Љубовија 

Општи циљ 1 Подизање свести о важности равноправности жена и мушкараца и важности увођења родне перспективе у 

локалне јавне политике 

 

Плански документ из ког је циљ 

преузет 
Национална стратегија за родну равноправност 

Показатељ ефекта    Почетна вредност Циљна вредност Извор потврде 

 

Успостављен систем и процедуре за 

увођење родне перспективе у локалне 

политике и  доношење буџета и остале 

активности локалне самоуправе . 

 

 

Општина Љубовија је препознала значај 

увођења родне равноправности у  јавне 

политике на локалном нивоу. Током 2013. 

и 2014.године општина Љубовија је 

учествовала у пројекту NDI програм – 

Развијање родно сензитивних политика на 

локалном нивоу, када је донет први  ЛАП 

за унапређење положаја жена у општини 

Љубовија. 

 Родно одговорно буџетирање је 

интегрисано у редован буџетски процес. 

Скупштина општине Љубовија је на 

седници одржаној 15.05.2020. године 

усвојила Европску повељу о 

родној равноправности на локалном нивоу,. 

Родна равноправност је део 

јавних политика, програма и 

буџета. 

 

Извештај о 

евалуацији ЛАП 

Посебни циљ 1.1.  Успостављени функционални механизми за родну равноправност на нивоу локалне 

самоуправе 

Показатељ исхода Почетна вредност Циљна вредност Извор потврде 

Развијени  механизми за родну 

равноправност у ЈЛС 

У општини Љубовија је за механизам за РР 

именована службеница запослена у Општинској 

управи која координира и бави се свим питањима 

Институционални 

механизми за родну 

Извештаји о 

евалуацији ЛАП и 



везаним за РР. У току 2021. године очекује се да 

Скупштина општине Љубовија именује 

скупштинско тело задужено за РР. Родно 

одговорно буџетирање је интегрисано у редован 

буџетски процес али посебно тело за родно 

одговорно буџетирање као институционални 

механизам за родну равноправност није 

успостављено. 

равноправност ефикасно 

делују на свим нивоима на 

основу јасно дефинисаних 

надлежности уз обезбеђену 

буџетску, материјалну и 

кадровску подршку.  

буџета ЈЛС 

Мера 1.1.1. Успостављање  Савета за родну равноправност, Женске одборничке групе и Тела за родно 

одговорно буџетирање 

Показатељ резултата Почетна вредност Циљна вредност Извор потврде 

Донете одговарајуће одлуке 

Скупштине општине о 

успостављању Савета за родну 

равноправност, Женске 

одборничке групе и тела за родно 

одговорно буџетирање 

Покренута је иницијатива за оснивање 

Савета за родну равноправност. Родно 

одговорно буџетирање је интегрисано у 

редован буџетски процес. 

Институционални 

механизми за родну 

равноправност ефикасно 

делују на свим нивоима на 

основу јасно дефинисаних 

надлежности уз обезбеђену 

буџетску, материјалну и 

кадровску подршку.  

 

Извештај о 

евалуацији ЛАП и 

буџет ЈЛС 

 

Активност 1.1.1.1. Доношење одговарајућих одлука ЈЛС о успостављању Савета за родну равноправност, Женске 

одборничке групе и тела за родно одговорно буџетирање 

Показатељ резултата 
Носиоци Потребна средства и извор 

финансирања 

Период спровођења 

Одговарајуће одлуке Скупштине 

Општине 
Скупштина општине Љубовија 

Буџет ЈЛС, донаторска 

средства 

 

2021-2022 

Активност 1.1.1.2. Перманентна едукација чланова/ца Савета за равноправност полова, чланица женске одборничке 

групе и руководилаца/руководитељки и запослених у органима  локалне самоуправе о родној 



равноправностии  и вештини  комуникације на принципима уважавања и поштовања различитости 

Показатељ резултата 
Носиоци Потребна средства и извор 

финансирања 

Период спровођења 

Број програма обуке и број лица 

која су учествовали у програмима 

обуке 

Савет за родну равноправност, Организације 

цивилног друштва 

Буџет ЈЛС, донаторска 

средства 

 

2021-2025 

Посебан циљ 1.2. Увођење родне перспективе у рад јединице локалне самоуправе 

Показатељ исхода Почетна вредност Циљна вредност Извор потврде 

Родна анализа политика, програма и 

мера 
Родно одговорно буџетирање је интегрисано у 

редован буџетски процес. 

Предлози политика, програма и 

мера  и Буџет ЈЛС се усвајају 

након анализе утицаја 

родности. 

 

Мера 1.2.1. Осигурати примену  родне анализе  буџета,  стратешких докумената, политика, програма и мера у 

ЈЛС  

Показатељ резултата Почетна вредност Циљна вредност Извор потврде 

Успоставњени механизми, 

примењена методологија, 

одговарајућеи алати и процедуре  за 

родну анализу буџета политика, 

стратешких докумената, програма и 

мера  

Постигнути почетни резултати у примени 

приступа родне анализе буџета ЈЛС 

Успостављена 

институционална структуру 

са одговарајућим људским 

ресурсима за увођење родне 

равноправности у јавне 

политике, нарочито за родно 

одговорно буџетирање. 

Извештај о 

евалуацији ЛАП 

Активност 1.2.1.1. 
Развити методологију, одговарајуће алате и процедуре и програме обуке  за увођење родне 

перспективе у политике, програме и буџет ЈЛС 

Показатељ резултата Носиоци Потребна средства и извор Период спровођења 



финансирања 

Развијена методологија и процедуре 

за родну анализу  буџета, политика, 

стратешких докумената, програма и 

мера и реализовани програми обуке 

ѕа примену родне анализе 

докумената ЈЛС 

Скупштина општине Љубовија 

Савет за родну равноправност 

Тело за родно одговорно буџетирање 

Женска одборничка група 

Буџет ЈЛС 

Донаторска средства 

2021-2025 

Мера  1.2.2. Увођење  родно осетљивог  језика и  успостављена родно осетљива статистика и евиденција у 

документа ЈЛС 

Показатељ резултата Почетна вредност Циљна вредност Извор потврде 

Родно осетљив језик у докумтима 

ЈЛС и родно разврстани 

статистички и други подаци. 

Родно осетљив језик као и прикупљање и 

евидентирање родно разврстаних података се 

спорадично примењују. 

ЈЛС прикупља и евидентира 

родно разврстане податке и 

у свим документима 

користи родно осетљив 

језик 

Извештај о 

евалуацији ЛАП 

Активност 1.2.2.1. Употреба родно осетљивог језика у свим документима ЈЛС  и прикупљање родно разврстаних 

података у извештајима свих институција  на локалном нивоу 

Показатељ резултата 
Носиоци Потребна средства и извор 

финансирања 

Период спровођења 

Написана и усвојена обавезна 

упутства за примену родно 

осетљивог језика и  родно 

осетљиво вођење и анализу 

података и достављена кључним 

партнерима на локалном нивоу  

Савет за родну равноправност и надлежне 

службе ЈЛС 

Буџет ЈЛС 2021-2024 

Активност 1.2.2.2. Информисање  и оснаживање кључних локалних актера, за примену примена родно осетљивог 

језика и родно осетљиво прикупљање података 



Показатељ резултата 
Носиоци Потребна средства и извор 

финансирања 

Период спровођења 

Број организованих тематских 

састанака  и промотивних 

активности  за примену родно 

осетљивог језика и  родно 

осетљиво вођење и анализу 

података 

Савет за родну равноправност  у сарадњи са 

организацијама цивилног друштва 

Буџет ЈЛС 2021-2024 

Општи циљ 2. Повећана равноправност жена и мушкараца применом политика и мера једнаких 

могућности 

 

Плански документ из ког је циљ 

преузет 
Национална стратегија за родну равноправност 

Показатељ ефекта    Почетна вредност Циљна вредност Извор потврде 

Напредак у области  родне 

равноправности у доменима ; јавни 

и политички живот, положаја жена 

на тржишту рада, образовање, 

здравствена и социјална заштита, 

посебно жртава насиља 

Доминирају традиционалне вредности 

везане за улогу жена у јавном и политичком 

животу а положај жена на тржишту рада 

захтева унапређење као и здравствена и 

социјална заштита жена, посебно жртава 

насиља. 

Жене и мушкарци 

равноправно одлучују у 

јавном и политичком 

животу,  унапређен положај 

жена на тржишту рада као и 

социјална и здравствена 

заштита жена, посебно 

жртава насиља 

Извештај о 

евалуацији ЛАП 

Посебан циљ 2.1. Жене и мушкарци равноправно одлучују у јавном и политичком животу 

Показатељ исхода Почетна вредност Циљна вредност Извор потврде 

Процентуално учешће жена у 

саставу извршне власти у ЈЛС 

У Скупштини општине Љубовије, има 8 

одборница и 19 одборника. Општинско веће 

У саставу органа извршне  

власти у ЈЛС најмање је 30% 

жена а жене и мушкарци 

Родно структуирана 

званична листа  



  

  

општине Љубовија има 7 чланова од којих 

је једна жена.  На месту председника 

општине, његовог заменика, председника 

СО и његовог заменика, као и на месту 

секретара СО, налазе се мушкарци. Овакви 

подаци о структури функционера у локалној 

самоуправи указују да се, у општини 

Љубовија, жене не налазе на позицијама 

доносиоца политичких одлука. Са друге 

стране, битно другачија ситуација је када су 

у питању руководећа места у установама 

које функционишу на територији општине 

Љубовија. 

Општина Љубовија реализује пројекат 

„Укључивање жена у процес доношења 

одлука“ у оквиру програма „Подршка Владе 

Швајцарске развоју општина кроз 

унапређење доброг управљања и социјалне 

укључености – SWISS PRO“, који спроводи 

Канцеларија Уједињених нација за 

пројектне услуге у партнерству са Сталном 

конференцијом градова и општина. 

равноправно учествују у 

одлучивању у јавном и 

политичком животу 

 

 

састава органа 

извршне власти 

Мера 2.1.1. 

Јачање женске одборничке мрежу и  њеног утицаја  дефинисањем интерних  процедура које ће 

омогућити консултације о питањима значајним за родну равноправност и равноправну 

заступљеност жена и мушкараца у представничким телима, извршним органима и на руководећим 

местима 

Показатељ резултата Почетна вредност Циљна вредност Извор потврде 

Дефинисане интерне процедуре 

обавезних консултација женске 

одборничке мреже о питањима 

Нису дефинисане интерне процедуре Женска одборничка мрежа 

има  утицаја  у доношењу 

свих одлука   значајних за 

Извештај о 

евалуацији ЛАП 



значајним за родну равноправност 

и равноправну заступљеност жена 

и мушкараца у представничким у 

представничким телима, извршним 

органима и на руководећим 

местима 

родну равноправност, 

обезбеђено равноправно 

учешће у представничким  

телима, извршним органима 

и на руководећим местима 

Активност 2.1.1.1. 

Припрема и усвајање интерних процедура обавезних консултација женске одборничке мреже о 

питањима значајним за родну равноправност и за  равноправну заступљеност жена и мушкараца у 

представничким телима, извршним органима и на руководећим местима 

Показатељ резултата 
Носиоци Потребна средства и извор 

финансирања 

Период спровођења 

Дефинисане и усвојене интерне 

процедуре 

Савет за родну равноправност 

Женска одборничка група 

Буџет ЈЛС 

Донаторска средства 

2021-2022 

Посебан циљ 2.2. Унапређење доступности тржишта рада посебно рањивим групама жена 

Показатељ исхода Почетна вредност Циљна вредност Извор потврде 

 Смањен удео жена у укупном 

броју незапослених и  повећан број 

програма намењених  

запошљавању и економском 

оснаживању жена  

Потребно је обезбедити једнаке могућности у 

приступу или повратку на тржиште рада, а 

посебно женама које се суочавају са факторима 

вишеструке теже запошљивости и/или социјалне 

депривације. Унапређење положаја жена на 

тржишту рада захтева пружање системске 

помоћи. Ово се може постићи кроз интегрисан 

приступ институција различитих система и уз 

креирање додатних услуга/мера подршке. 

Напредак у нивоу родне 

равноправности у домену 

новца, рада и времена.  

 

Релевантни 

статистички подаци 

и Извештај о 

евалуацији  ЛАП 

Мера 2.2.1. 
Планирати и реализовати мере подршке и подстицаја запошљавања жена и посебно жена из 

угрожених група 

Показатељ резултата Почетна вредност Циљна вредност Извор потврде 



Број  програма намењених  

запошљавању и економском 

оснаживању жена, посебно жена из 

угрожених група и у руралном 

подручју 

Планирају се мере подршке Економско оснаживање жена 

приоритет у програмима 

запошљавања подржаних од 

стране локалне самоуправе 

 

Извештај о 

евалуацији ЛАП 

Активност 2.2.1.1. Реализација мера подршке и подстицаја запошљавања жена и посебно жена из угрожених група 

Показатељ резултата 
Носиоци Потребна средства и извор 

финансирања 

Период спровођења 

Број креираних програма за 

економско оснаживање жена и 

женског предузетништва и број 

жена са села укључених у програм 

подршке  

ЈЛС 

Савет за равноправност полова 

Национална служба запошљавања 

Организације цивилног друштва 

Буџет ЈЛС,  

Донаторска средства 

 

2021-2025 

Посебан циљ 2.3. Унапређење здравствене заштите жена  и подстицај здравим стиловима живота  

Показатељ исхода Почетна вредност Циљна вредност Извор потврде 

Приступ здравственим услугама и 

промоција здравих стилова живота 

Надлежност ЈЛС везана је за примарну 

здравствену заштити и јавно здравље 

На територији општине Љубовија организован је 

рад Дома здравља у оквиру кога је одељење за 

здравствену заштиту жена са поливалентном 

патронажом.  

Унапређен приступ 

здравственој заштити и 

ставови о здравим 

стиловима живота 

Извештај о 

евалуацији ЛАП 

Мера 2.3.1. Повећана доступност здравствених услуга и промоцији превенције здравља 

Показатељ резултата Почетна вредност Циљна вредност Извор потврде 

Доступност здравствених услуга 

посебно женама из угрожених 

група и број активности на 

Током године служба патронаже обавља 

значајан део активности на превенцији и 

здравствено васпитном раду са свим 

Очување и  унапређење 

општег здравља  

Извешај о 

евалуацији ЛАП 



промоцији превенције здравља категоријама становништва. Редовно се 

организују посете месним заједницама, 

школским и предшколским установама и 

другом институцијама. Посебна пажња се 

обраћа на значај превенције и раног 

откривања канцера дојке и грлића материце. 

Активност 2.3.1.1. 
Интензивирати рад одељења за здравствену заштиту жена и преко патронаже здравствене услуге 

учинити доступним и женама из угрожених група. 

Показатељ резултата 
Носиоци Потребна средства и извор 

финансирања 

Период спровођења 

Број жена из угрожених група 

обухвађених здравственим 

услугама 

Савет за родну равноправност 

Дом здравља 

 

Буџет ЈЛС 2020-2025 

Активност 2.3.1.2. Организовање  акција промоције здравих стилова живота 

Показатељ резултата 
Носиоци Потребна средства и извор 

финансирања 

Период спровођења 

Број промотивних активности 

Дом здравља 

Организације цивилног друштва 

 

Буџет ЈЛС 2020-2025 

Посебан циљ 2.4. 
 Повећање нивоа социјалне  заштите жена из посебно осетљивих група 

 

Показатељ ефекта    Почетна вредност Циљна вредност Извор потврде 

Ниво социјалне  заштите жена из 
Током 2020. године, општина Љубовија је 

издвојила 23 милиона динара за социјалну 
Женама из осетљивих група Извештај о 



посебно осетљивих група заштиту (за услуге и материјалну подршку). То 

представља удео од 4% у локалном буџету, што 

је дупло више у односу на републички просек у 

2020. 

доступна социјална заштита  евалуацији ЛАП 

Мера 2.4.1. Развијање услуга социјалне заштите из надлежности  ЈЛС које недостају као  подршка угроженим 

групама; старије жене са села, жене са инвалидитетом, жене из сиромашних породица, једно 

родитељске породице, жртве насиља, жене оптерећене самосталном бригом о немоћним 

члановима домаћинства жене из маргинализованих група 

Показатељ резултата Почетна вредност Циљна вредност Извор потврде 

Успостављене услуге социјалне 

заштите доступне женама из 

угрожених група 

Доступност успостављених услуга  

социјалне заштите женама из посебно 

осетљивих група није посебно анализирана 

Женама из осетљивих група  

приоритетно доступне 

успостављене услуге 

социјалне заштите 

Извештај о 

евалуацији ЛАП и 

Центра за социјални 

рад  

Активност 2.4.1.1. 
Доношење одлука о успостављању нових услуга или унапређењу постојећих сагласно утврђеним 

потребама жена из посебно осетљивих група 

Показатељ резултата 
Носиоци Потребна средства и извор 

финансирања 

Период спровођења 

Успостављене нове услуге и 

унапређене постојеће 

Скупштина општине, надлежни 

секретаријати, Центар за социјални рад 

Буџет ЈЛС 

Донаторска средства 

2021- 2024 

Посебан циљ 2.5. Унапређење система за сузбијање насиља над женама и заштиту жена које су претрпеле 

насиље  

Показатељ исхода Почетна вредност Циљна вредност Извор потврде 

Институције надлежне за 

сузбијање насиља над женама 

ефикасније у спречавању и 

процесуирању насиља 

У 2020. години било је пријављено 16 случајева 

насиља у породици, где су жртве биле жене.  

У свим случајевима насилници су били 

мушкарци. 

Заштита од насиља 

доступна свим жртвама, 

благовремена и ефикасна 

Извештај центра за 

социјални рад, 

полицијска и судска 

евиденција 



У наредном периоду, у општини Љубовија, 

спроводиће се мере које за циљ имају смањење 

насиља над женама. У сарадњи са свим 

релевантним институцијама и актерима из ове 

области, радиће се на увођењу СОС телефонске 

линије за жене и децу жртве породичног насиља, 

увођењу услуге бесплатне правне помоћи за 

жртве насиља, као и на јачању капацитета свих 

актера који раде на спречавању насиља над 

женама. 

Мера 2.5.1. 
Подизање капацитета институција надлежних за сузбијање и процесуирање насиља над женама и 

развој програма  подршке   жртвама                           

Показатељ резултата Почетна вредност Циљна вредност Извор потврде 

Ефикасност и благовременост у 

поступању надлежних институција 

и повећан број  процесуираних 

насилника 

Од стране полицијског службеника за 31 

насилника су изречене хитне мере, удаљавање из 

стана и забрана приласка и контакта са жртвама. 

Од стране надлежног суда све мере су подржане 

и продужене до 30 дана..  

Институције надлежне за 

сузбијање насиља над 

женама ефикасније у 

спречавању и 

процесуирању насиља 

Извештај центра за 

социјални рад, 

полицијска и судска 

евиденција 

Активност 2.5.1.1. 
Организовање обука  и подизање нивоа знања запослених о заштити жртава насиља у 

институцијама надлежним за сузбијање насиља 

Показатељ резултата 
Носиоци Потребна средства и извор 

финансирања 

Период спровођења 

Институције надлежне за 

сузбијање насиља над женама 

организовале професионално 

усавршавање својих кадрова у 

области заштите жена од насиља  

Судови, полиција, Центар за социјални рад, 

организације цивилног сектора 

Буџет ЈЛС, буџет РС, 

донаторска средства 

 

2021-2024 

Активност 2.5.1.2. Увођењу СОС телефонске линије за жене и децу жртве породичног насиља, 



Показатељ резултата 
Носиоци Потребна средства и извор 

финансирања 

Период спровођења 

Развијен програм подршке 

жртвама насиља кроз СОС 

телефонску линију   

Надлежне службе ЈЛС, Центар за социјални 

рад у сарадњи са релевантним партнерима у 

ЛЗ и организацијама цивилног друштва 

Буџет ЈЛС 

Донаторска средства 

2021-2025 

Активност 2.5.1.3. Увођењу услуге бесплатне правне помоћи за жртве насиља 

Показатељ резултата 
Носиоци Потребна средства и извор 

финансирања 

Период спровођења 

Уведена услуга бесплатне правне 

помоћи за жртве насиља 

ЈЛС у сарадњи са релевантним партнерима у 

ЛЗ и организацијама цивилног друштва 

Буџет ЈЛС 

Донаторска средства 

2021-2025 

 

 

 

 

 



 

 На основу члана 19. став 2. Одлуке о грађевинском земљишту („Службени лист 

општине Љубовија“ број 3/2021) и члана 40. Статута општине Љубовија(„Службени лист 

општине Љубовија“ број 3/2019 Скуштина опшине Љубовија на седници одржаној дана      

24.06.2021. године доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

1. Образује се Комисија за грађевинско земљиште (у даљем тексту: Комисија) коју 

чине председник и четири члана, на период од 5 година, у саставу: 

- Драган Павловић, председник комисије, 

- Бошко Пантић, члан, 

- Мирјана Арсеновић, члан, 

- Весна Ракић, члан и 

- Дарко Васић, члан. 

 

2. Комисија доноси одлуке већином гласова присутних чланова Комисије. За 

пуноважно одлучивање неопходно је присуство већине чланова Комисије. 

 

3. Задаци Комисије су: 

- да спроводи поступак јавног надметања односно прикупљања писмених понуда за 

располагање грађевинским земљиштем сагласно закону и Одлуци о грађевинском 

земљишту, 

- да спроводи и да утврђује основаност приликом располагања грађевинским 

земљиштем непосредном погодбом у случајевима из члана 64. став 1. тачке 1., 5., 7., 9., 

10., 11. и 12. Одлуке о грађевинском земљишту, 

- да објављује оглас о спровођењу поступка јавног надметања или прикупљања 

писаних понуда за прибављање непокретности у јавну својину, 

- да надлежном органу доставља Предлоге за избор најповољнијег понуђача након 

спроведеног поступка, 

- да води записник о раду, као и друге записнике у складу са Одлуком о 

грађевинским зељмиштем, 

- да обавља друге послове у складу са законом и Одлуком о грађевинском 

земљишту. 

 

4. Стручне и административно-техничке послове за потребе Комисије обавља 

организациона јединица Општинске управе надлежна за имовинско-правне послове. 

 

5. Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објављује се у „Службеном листу 

општине Љубовија“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА 

 

 

Број:06- 186/21-03 ПРЕДСЕДНИК 

 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 Горан Јосиповић 

  



На основу члана 42. Закона о туризму (Сл. гласник РС“, број:6/19) члана 32. Закона 

о локалној самоуправи (''Сл гласник РС'', бр. 129/07, 83/14- др.закон и 101/16-др.закон, 

47/18), члана 40. Статута општине Љубовија („Службени лист општине Љубовијa, број: 

3/19), члана 40. став 1. тачка 21. Статута општине Љубовија( „Сл.лист општине Љубовија, 

број: 3/19), члана 121. Пословника Скупштине општине Љубовија („Сл. лист општине 

Љубовија“, број: 6/08), Скупштина општине Љубовија на седници одржаној дана    

24.6.2021. године, донела је  

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ 

1. Даје се сагласност на Одлуку о изменама и допунама Статута Туристичке 

организације општине Љубовија („Сл. лист општине Љубовија“,број 19/19), коју је 

донео Управни одбор Туристичке организације општине Љубовија, број: 93/21 од  

27.05.2021. године. 

 

2. Саставни део Решења је Одлука о изменама и допуна Статута Туристичке 

организације општине Љубовија. 

 

 

3. Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављања у „Сл. листу општине 

Љубовија. 

 

Доставити: Туристичкој организацији општине Љубовија и архиви. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА 

Број: 06-158 /21-03       П Р Е Д С Е Д Н И К 

           Горан Јосиповић с.р. 

 

 





           

 

На основу члана  32. Закона о локалној самоуправи (''Сл гласник РС'', 

бр. 129/07, 83/14- др.закон и 101/16-др.закон, 47/18), члана  40. став 1.тачка 

22. Статута општине Љубовија („Службени лист општине Љубовијa, број 

3/19) и члана 121. Пословника Скупштине општине Љубовија („Службени 

лист општине Љубовија“, 6/08) Скупштина општине Љубовија, на седници 

одржаној дана 24.06.2021. године, донела је 
 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

1. Усваја се Извештаја о  раду Центра  за социјални рад ''Љубовија'' 

и Установе за одрасле и старије ''Љубовија'' ( при Центру за социјални  рад  

''Љубовија'') у Љубовији за 2020 годину. 

 

2. Саставни део овог Решења је Извештај о раду Центра за 

социјални рад ''Љубовија'' и Установе за одрасле и старије ''Љубовија''  (при 

Центру за социјални рад ''Љубовија'') у Љубовији за 2020. годину. 

 

3. Решење ступа на снагу осмог дана од објављивања  у „Службеном 

листу општине Љубовија“. 

 

4. Решење доставити: Центру за социјални рад ''Љубовија'' и 

Установи за одрасле и старије ''Љубовија'' ( при Центру за социјални рад 

''Љубовија'') у Љубовији, рачуноводству  и архиви. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА 

 

 

Број: 06 -143 /2021-03 

                                                                                            

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                                                  Горан Јосиповић с.р 

 

 

 

 



     

 

Р Е П У Б Л И К А   С Р Б И Ј А 

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД “ ЉУБОВИЈА“ 

 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ 

 

 

 

 О РАДУ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД “ЉУБОВИЈА” 

ЉУБОВИЈА 

 

                                                 И   

 

УСТАНОВЕ ЗА ОДРАСЛЕ И СТАРИЈЕ “ЉУБОВИЈА” 



 (ПРИ ЦЕНТРУ ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД “ЉУБОВИЈА”) 

 

ЗА 2020. годину 

 

 

 

 

АПРИЛ  2021. године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



САДРЖАЈ 

 

ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ЦЕНТРУ ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 

Делатност центра за социјални рад 

 

I ДЕО 

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД КАО ПРУЖАЛАЦ УСЛУГА 

Запослени радници00 

Услови рада 

Обука и усавршавање радника 

II ДЕО 

КОРИСНИЦИ УСЛУГА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 

Укупан број корисника према старосним групама (деца,млади,одрасли,старији) на активној 

евиденцији 

Старосне групе корисника према оствареним правима примењеним мерама и пруженим 

услугама (деца , млади, одрасли, старији) 

Посебно осетљиве групе корисника 

Број корисника који се финансира из Републичког буџета 

Број корисника права који се финансира из буџета локалне заједнице 

III ДЕО 

ПОСЛОВИ ЦСР НА ОСТВАРИВАЊУ ПРАВА, ПРИМЕНИ МЕРА И ОБЕЗБЕЂИВАЊУ УСЛУГА 

Стручни послови ЦСР 

Неодложне интервенције 

Сарадња са другим институцијама у локалној самоуправи и другим институцијама у Републици 

Извештавање 

Аналитичко истраживачки рад 

Закључак 

УСТАНОВА ЗА ОДРАСЛЕ И СТАРИЈЕ „ЉУБОВИЈА“ 



ПРИ ЦЕНТРУ ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ,ЉУБОВИЈА 

 
Делатност установе 
Корисници на активној евиденцији установе 
Социо-анамнестички показатељи корисника 

Флуктуација корисника 

Услуге радне и окупационе терапије, културно забавне и рекреативне активности 

Здравствене услуге 

Запослени радници 

Технички карактеристике и опремљеност простора 

Закључак 

 

 

ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ЦЕНТРУ ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 

 

 

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 
 

Љубовија 

ОПШТИНА Љубовија 

ГОДИНА ОСНИВАЊА 1976.год. 

ДИРЕКТОР Верица  Милутиновић 

Е-маил  ljubovija.csr@minrzs.gov.rs 

БЛОГ СТРАНИЦА czsrljubovija.blogspot.com 

ПОШТАНСКИ БРОЈ 15320 

АДРЕСА ЦСР Милана Тешића 28Љубовија 

ТЕЛЕФОНИ Тел/факс 015/561-782 

 

Уводни део: 



Предмет извештавања су: 

(a) подаци о Центру за социјални рад као пружаоцу услуга 
(b) број, структура, крактеристике  и значајна обележја коринсика услуга, као и старосне 

групе корисника према оствареним правима примењеним мерама и пруженим 
услугама   

(c) послови ЦСР на остваривању права,примени мера и обезбеђивању услуга 
(d) извештај о раду Установе за одрасле и старије при Центру за социјални рад Љубовија 

Подаци за изради извештаја су добијени на основу података из  евиденције ЦСР, података, 

добијених,по захтеву од: НСЗ, РФПИО, РФЗО, ОУ –Љубовија,Дом Здравља, Основног суда 

Лозница. 

Извештај се доставља на усвајање  УО ЦСР ,СО Љубовија и  Републичком заводу за социјалну 

заштиту. 

 

Делатност Центра за социјални рад: 

 Центар за социјални рад ''Љубовија'' у Љубовији је основан 30.06.1976. године и 

Одлуком  СО Љубовија бр. 06-4/92,  а оснивачка права и обавезе ЦСР  усклађена су са 

актуелним Законом о социјалној заштити. Одлуком број 06-187/2011-03, СО Љубовија од 

15.09.2011. године регулисана су проширена права из области социјалне заштитe. Права из 

наведене одлуке финансирају се из Буџета СО, а права предвиђена Законом из Буџета 

Републике Србије.  

Деловање Центра за социјални рад остварује се реализовањем његових основних 

фунција. Најважније функције ЦСР су: 

1. непосредно остваривање социјалне заштите грађана и  њихових породица; 
2. остваривање фунције Органа старатељства; 
3. непосредно остваривање социјалне заштите грађана и  њихових породица; 
4. остваривање фунције Органа старатељства; 
5. праћење и проучавање социјалних потреба и проблема; 
6. превентивна делатност; 
7. планирање и програмирање социјалне заштите; 
8. координирање активности на спровођењу социјалне заштите и социјалног рада у 

општини; 
        У спровођењу социјалне заштите и социјалног рада ЦСР врши следећа јавна овлашћења: 

• решава у првом степену о остваривању права утврђених  законом 

• пружа услуге социјалног рада у поступку о решавању о тим правима 

• врши исплату новчаних права утврђених законом 
Проширене облике заштите Општина регулише својом одлуком. 

Законом о социјалној заштити,регулисана су следећа права и услуге:  

   1. Новчана социјална помоћ 

   2. Додатак за помоћ и негу другог лица 



   3. Смештај у установу, или у другу породици. 

   4. Услуге социјалног рада 

   5. Опрема корисника за смештај у установу социјалне заштите или другу породицу 

   6. Једнократне помоћи 

Поред наведенога, а у складу са и применом  Породичног закона ЦСР има следеће обавезе: 

    -  врши послове старатељства над малолетним и одраслим лицима, учествује у поступку 

одлучивања о одузимању пословне способности и непосредно, преко овлашћеног радника, 

врши послове старатељства за поједине кориснике 

       -     врши општи и стални надзор над вршењем родитељског права  

       -  учествује у поступку остваривања права на издржавање и води евиденцију о 

издржаваним лицима 

      -      врши послове усвојења 

− пружа помоћ у сређивању поремећних породичних и брачних односа 

− врши медијацију у бракоразводном спору,као и предлог одлуке о поверавању деце, 
регулисању личних односа са другим родитељем 

− процењује и даје мишљење о подобности малолетног лица за закључење брака 

− пружа помоћ у развојним проблемима деце, посебно деце са поремећајем понашања 

− пружа помоћ и подршку жртвама насиља у породици и партнерским односима и 
поступа у складу са Законом о спречавању насиља у породици 

       -  учествује у припремном поступку према малолетним извршиоцима кривичних и 

прекршајних дела, даје предлог за изрицање дисциплинских мера и извршава изречене 

васпитне мере према одлуци суда 

         - у складу са Законом о финансијској подршци породици са децом пружа услуге у оквиру 

својих надлежности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

I  Д  Е  О 

 

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД КАО ПРУЖАЛАЦ  

 

Запослени радници 

 

Врста посла Број  

Руководећи (директор, руководилац) 1 

Стручни 3 

Административни 1 

УКУПАН БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ 5 

Број стално запослено у Центру за социјални рад је шест радника .Један радник (правник) је 

запослен на одређено време,услед замене радника ком мирује радни однос. 

 ЦСР има три стручна радника,директора,административног радника. Пет радника су са 

седмим степеном стручне спреме (два  социјална радника, правник, психолог-

директор,економиста).Радник на техничким пословима је 2019.год. отишао у пензију. Друго 

лице  није ангажовано јер од  надлежног Министарства није добијена сагласност за пријем 

радника. 

Услови рада 

Услови рада и техничка опремљеност су добри. Сваки стручни радник има рачунар,штампач  и 

посебну канцеларију што омогућава несметан рад са корисницима.Сала за састанке и 

реализацију контаката са корисницима (у неспецифичним ситуацијама) је савремено 

опремљена.Од опреме, поред рачунара и штампача располаже се са  два скенера. Простор је 

опремљен савременим канцеларијским намештајем.Просторије  се  греју 

термоакумулационим пећима,а  уштеди енергије  доприноси термоизолациона фасада. 

Простор је лоциран код зелене пијаце, незнатно удаљен  од административног центра, али 

веома доступан.Зграда има сутерен у ком се налази гаража за ауто и простор који је издат за 

закуп и приземље у ком се налазе  службене просторије ЦСР.У циљу побољшања приступа 

објекту, за  особе  са инвалидитетом постоји урађена  рампа.  



Центар располаже путничким возилом. 

Обука и усавршавање радника 

Организација посла је таква да два радника обављају послове водитеља случаја (оба радника 

седмог степена) при чему послове супервизора обавља стручни радник са половином радног 

времена, а друга половина је водитељ случаја. Правне послове обавља један радник,седмог 

степена, административно финансијске послове један радник, седмог степена, директор је 

дипломирани психолог. 

Стручни радници, водитељи случаја и супервизор су прошли основне обуке за рад у центру за 

социјални рад.Стручним радницима је у 2019 .год. од Коморе социјалне заштите обновљена 

лиценца за рад ,на период од шест година. 

Стручним радницима су омогућене едукације и усавршавања тиме што су дате могућности, 

благовременим информисањем и обезбеђењем финансијских средстава.  Запослени у 

2020.години због епидемиолошке ситуације  нису присуствовали семинарима, саветовањима и 

конференцијама. 

 

 

II ДЕО 

 

КОРИСНИЦИ УСЛУГА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 

 

Укупан број корисника на активној евиденција ЦСР 

 

Укупан број корисника на активној 

евиденција ЦСР 

 

 

2019.год. 
2020.год. 

 

УКУПАН БРОЈ КОРИСНИКА 

 

 

1083 

 

 

                1107 

 

 

На евиденцији Центра за социјални рад Љубовија у току 2020.године евидентирано је укупно 

1107корисника у свим старосним групама од чега 509 мушкараца и  598 жена. У односу на 

претходну годину промене броја корисника су незнатне.  



 

 

СТАРОСНЕ ГРУПЕ КОРИСНИКА ПРЕМА ОСТВАРЕНИМ ПРАВИМА ПРИМЕЊЕНИМ МЕРАМА И 

ПРУЖЕНИМ УСЛУГАМА У ЦЕНТРУ ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 

 

Кретање броја корисника по старосним групама 

Старосна група 

 

 

       2019.год. 

 

2020.год. 

Деца              (0-17) 212 188 

Млади          (18-25) 78 84 

Одрасли      (26-64) 546 579 

Старији      (65 и више) 236 256 

Непознате старости 11 - 

УКУПАН БРОЈ КОРИСНИКА 1083 1107 

 

 

Највећи број корисника,имајући у виду и највећи распон година у групи одраслих лица којих је 

укупно 579, а зависно од потреба и услуга, у свим категоријама доминантан је број 

материјално угрожених , укупно  519.  

Број старијих лица на евиденцији у току 2020. године било је 256, младих 84 и 188 деце, што 

значи да је у узрасном периоду од 0-26 година укупно 272 корисника. Незнатно смањење 

броја деце и повећање броја младих  је због развоја и преласка из категорије деце у категорију 

младих. 

У односу на претходну годину не постоје велике осцилације у броју корисника нити промене 

које би указале да се битно мења структура корисника или услуга. 

 

 

 

 



Деца 

Кретање укупног броја деце и омладине по основним категоријама  

 

Деца  2020 

Без родитељског старања 9 

Занемаривање или ризик од 

занемаривања 

30 

Жртве насиља 1 

Сметње у развоју и инвалидитет 20 

Проблеми у понашању 14 

Поремећени породични односи 11 

Материјална угроженост 86 

Остале врсте социјалне искључености 17 

УКУПНО  188 

Укупан број деце у 2020. години на евиденцији центра је 188. Разлог уласка деце у социјалну 

заштиту јесу сиромаштво, породично правна заштита, малолетничко преступништво.На 

хранитељству је петоро деце.  За сву децу на смештају регулисан је породично правни статус. У 

установама социјалне заштите је  смештено једно малолетне дете са комбинованим сметњама 

у развоју.  

 

Новчаном социјалном помоћи као члановима домаћинства било је обухваћено 86 деце.  

Деца са проблемима у понашању 

У 2020. години евидентирано је 14 деце са проблемом у понашању.Проблем младих у сукобу 

са законом је редукован у односу на претходну годину,када је на евиденцији било 27 лице. 

Испољено преступничко понашање није имало елементе тежих кривичних дела. 

Млади 

Кретање укупног броја одраслих лица по основним категоријама 

      



Млади 2020.год. 

Без родитељског старања 4 

Жртве насиља 5 

Сметње у развоју и инвалидитет 15 

Проблеми у понашању 2 

Поремећени породични односи 5 

Материјална угроженост 43 

Потребе за домским смештајем или 

услугама у локалној заједници 

- 

Остале врсте социјалне искључености 10 

УКУПНО  84 

 

 

У 2020.години евидентирано је укупно 84 младих особа.Највише младих као корисника јесу 

материјално угрожена лица 43  и лица са инвалидитетом 15. 

Известан број маладих  континуирано долази на саветодавне разговоре, најчешћи поводи су 

породичних неслагања, нереализованост на емотивном плану и финансијска несигурност.  На 

смештају у установама социјалне заштите су 3 младе особе са сметњама у развоју.  

 

Одрасли 

 

Кретање укупног броја одраслих лица по основним категоријама 

 

 

Одрасли 2020.год. 

Жртве насиља 20 

Старатељство 41 



Сметње у развоју и инвалидитет 129 

Проблеми у понашању 14 

Поремећени породични односи 10 

Материјална угроженост 270 

Потребе за домским смештајем или 

услугама у локалној заједници 

3 

Остале врсте социјалне искључености 92 

УКУПНО  579 

 

Највећи број корисника на евиденцији центра јесте из категорије одраслих лица, укупно 579. 

Углавном се обраћају породице са више деце, са тешко оболелим чланом домаћинства, и лица 

која су због година без могућности за запошљавање. Образовање је на врло ниском нивоу, без 

квалификација за било какав посао што отежава и запослење. Најтеже се живи у удаљеним, 

брдско-планинским селима, не постоји добра повезаност са градским центром, нису им 

доступни ресурси.  

Одрасла лица највише се обраћају за неки вид новчане помоћи, једнократне или новчане 

социјалне помоћи.У категорији одраслих лица једнако су заступљени и мушкарци и жене.  

Већи део одраслих лица је без стручне спреме и образовања. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старији 

Кретање укупног броја старијих по основним категоријама 

Старији 2020.год. 



Жртве насиља 3 

Старатељство 17 

Сметње у развоју и инвалидитет 74 

Проблеми у понашању 3 

Поремећени породични односи - 

Материјална угроженост 120 

Потребе за домским смештајем или 

услугама у локалној заједници 

14 

Остале врсте социјалне искључености 25 

УКУПНО  256 

 

Старијих лица, дакле у категорији преко 65 година на евиденцији је 256.  

Положај старијих суграђана, нарочито оних који живе на селу, није ни мало лак. Знатан број 

материјално угрожених има имовину и одустаје од новчане социјалне помоћ.,јер је постојање 

имовине  често препрека за остваривање права ,а мали број њих  сагласан са уписом хипотеке. 

Због недоступних  ресурса и  недостатка  адекватна брига, јер деца најчешће не живе са  

родитељима највећа је потреба  за домским смештајем,али се на тај вид збрињавају 

одлучују,тек када дођу у ситуацију да због здравственог стања не могу  да задовоље ни 

основне животне потребе.  

Велики број старих суграђана обраћа се за једнократне помоћи за потребе лечења. Право на 

смештај у установу социјалне заштите користило је 17 старих лица. 

 
Посебно осетљиве групе корисника 
 

Oсобе са инвалидитетом 

 

Број особа са инвалидитетом по врстама и старости 

 

Врста  инвалидитета Деца Млади Одрасли Старији Укупно 

Телесни 5 3 36 55 99 

Интелектуални 6 6 54 5 71 

Ментални 3 3 28 12 46 



Сензорни 2 0 3 1 6 

Первазивни поремећаји, 
(Аутизам,Ретов синдром) 

2 0 0 1 3 

Вишеструки 2 3 8 0 13 

Укупно 20 15 129 74 238 

 

 

Деца са сметњама у развоју  

На евиденцији Центра укупно је 20 деце са сметњама у развоју.У установама за децу са 

сметњама у развоју имамо једно дете на смештају. Сва остала деца су у својим породицама. 

Остварују различите видове новчане подршке, од једнократних до сталне  новчане социјалне 

помоћи и додатка за туђу негу и помоћ. 

ЦСР доноси решење за право на додатак за помоћ и негу другог лица, али одлуку о 

остваривању права, доноси лекарск комисије ПИО Лозница. 

 

Млади 

На евиденцији је 15 младих особа са инвалидитетом, од тога 3 у установи социјалне заштите за 

лица са сметњама у развоју. 

 

Одрасли 

Инвалидних лица у категорији одраслих укупно је 129, највише са интелектуалним 

инвалидитетом 54. У установама социјалне заштите укупно је било 20 лица са инвалидитетом. 

 

Старији 

Са инвалидитетом на евиденцији центра је 74 старих лица,17 особа је у установи социјалне 

заштите. Већина остварују право на додатак за помоћ и негу другог лица, а онима који не 

остварују право помаже се кроз једнократне новчане помоћи.  

Ромска популација 

На евиденцији Центра укупно је 95 Рома, највише у категорији одраслих лица 52  и деце 24, 12 

младих и 7 старијих. 

Социоекономски положај ових породица је различит од оних који немају основне услове за 

живот (којих је веома мало), до оних који су врло интегрисани у својој заједници имају 

адекватне услове становања као и споствене приходе од пољопривреде и других делатности. 



Такође су обаухваћени пакетима из Црвеног Крста, помаже им се и у набавци гардеробе и 

школског прибора. 

Афирмативно је што је у овој години једна ромска породица усвојила двоје деце. 

Постоји дугогодишњи проблем похађања наставе деце ромске популације које је додатно 

отежано због новонасталих околности и он лајн наставе. 

 

Жртве трговине људима, бескућници, повратници нису евидентирани у протеклом 

извештајном периоду. 

 

БРОЈ КОРИСНИКА ПРАВА КОЈА СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ РЕПУБЛИЧКОГ БУЏЕТА 

 

Број корисника смештаја у установи социјалне заштите 

 

 

Старосна група 2020.год 

Деца и омладина 4 

Одрасла лица 21 

Старији 17 

УКУПАН БРОЈ КОРИСНИКА 42 

 

Укупан број лица смештених у установе социјалне заштите 42, На дан 31.12.2020. 
године у Установи у Љубовији је боравило 21 корисникa са пребивалиштем на 
територији општине Љубовија,12 одраслих и 9 старијих лица, Међу одраслим лицима 
која су на смештају у установама социјалне заштите су управо лица са сметањама у 
менталном и душевном здрављу.  
 
Број лица су на смештају у хранитељској породици у 2020.год 

 

 

 деца млади одрасли Стари      УКУПНО     



         

Сродничко  хранитељство 2 0 1 2 5 

Смештај у другу породицу 3 0 0 0 3 

 5 0 1 2 8 

 

Број деце на породично смештају је 8, од чега су два детета смештена у породицу бабе и деде, 

а остали троје у другу хранитељску породицу.Сродничко хранитељство је реализовано  код 

категорија одрасли и стари и углавном у породице браће и сестара. 

 

Број социо-материјално угрожених корисника у ЦСР који су у 2020.години остварили права 

на неку врсту новчане социјалне помоћи 

 

Врсте новчане социјалне 

помоћи 

Деца Млади Одрасли Старији Укупно 

Новчана социјална помоћ 74 28 144 7 253 

Увећану нсп 32 13 42 38 125 

Једнократну новчану помоћ 5 2 140 50 197 

 

Број  корисника новчаних социјални помоћи ( редовних и увећаних ) је  378  .Број старијих лица 

која имају потребу за сталном новчаном социјалном помоћи је већа,али не могу да остваре 

право јер,су то лица која живе на селу и имају имовину која прелази законски лимитиран ниво, 

а  не желе да ставе хипотеку на земљу, или не желе да туже децу,која имају обавезу 

издржавања,што је такође законски услов. Укупан број ЈНП је 347 исплата у износу од 

2.700.000,00 динара.Број лица је 197 ,јер су неки корисници више пута користила ово право. 

 

Додатак за туђу негу и помоћ 

 

Старосна група 

 

Број корисника додатка за 

помоћ и негу 2020.год. 

Број корисника 

увећаног ДПН 

2020.год. 

 

 

Укупно 



 

Деца и омладина 18 5 23 

Одрасла лица 44 32 76 

Старији 25 45 70 

УКУПНО 87 82 169 

 

Одлуку о остваривању права доноси лекарска комисија ПИО Лозница, а ЦСР ради решење на 

основу одлуке.Број корисника ДНП  у 2020 год. је био 87 ,а увећаног ДПН 82 што укупно износи 

169.Због епидемиолошке ситуације комисија се ређе састајала тако да неки корисници чекају 

и по годину дана на коначну процену. 

 

БРОЈ КОРИСНИКА ПРАВА КОЈА СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

 

Услуге у заједници и друга права која су у функцији локалне самоуправе 

 

Број лица која су користила дневне услуге у заједници 

 

Дневна услуга 2020.год. 

Помоћ у кући  60 

УКУПАН БРОЈ КОРИСНИКА 60 

 
Једнократне новчане помоћи 

 

Укупан број ЈНП је 347 исплата у износу од 2.700.000,00 динара.Број лица је 197 ,јер су неки 

корисници више пута користила ово право. 

Пунолетни и радно способни корисници при остваривању права за једнократну новчану 

помоћ,имају обавезу обављања рада у јавном интересу. Центар за социјални рад је у складу са 

општинском Одлуком о услугама социјалне заштите у општини Љубовија потписао Споразум о 

сарадњи са ЈП , ЈКП и Општином Љубовија о  процедури и поступку извршења радне 

обавезе,за лица која су радно способна.У  2020.години незнатан број лица је извршио радну 

обавезу,јер су право остваривала лица, углавном радно неспособна тј. старији корисници,деца 

и велики број  одраслих за потребе лечења. 



 

III ДЕО 

 

ПОСЛОВИ ЦСР НА ОСТВАРИВАЊУ ПРАВА, ПРИМЕНИ МЕРА И ОБЕЗБЕЂИВАЊУ УСЛУГА 

 

Стручни послови 

Центар за социјални рад ’’Љубовија’’ бележи константан број корисника без већих одступања 

неколико година уназад.  Највећи број новоевидентираних је из категорије 

старијих.Најзаступљенија категорија корисника јесу одрасла лица, jer je и најшири распон 

година.потом стара лица, и на крају деца и млади. Већина корисника јесу лица и породице 

којe су дужи низ година на евиденцији. 

У односу на проценат становништва у сеоском и градском подручју нема значајне разлике у 

броју корисника. 

Материјална угроженост је најчешћи разлог због ког се корисници обраћају и улазе у систем 

социјалне заштите. Број породица које су корисници сталне новчане помоћи варира у току 

године због оних којима је право ограничено.  Повећан је број захтева за једнократну помоћ и 

највеће потребе су за лечењем од деце до старијих лица.Углавном су тешки и хронични 

болесници, тако да се обраћају и више пута за исте намене.  

У току 2020. године Центру за социјални рад пријављено је 39 случајева насиља у породици, 

који су забележени у посебном интерном регистру жртава насиља који ажурира правник 

Центра. Такође се води посебна евиденција о изреченим хитним мерама. 

 

Врсте насиља: Емоционално фузичко занемаривање 

Број: 12 22 5 

 

Број мера -34 пријава Удаљавање из стана и забрана пприласка и контаката са жртвама. 

У двадесетдва случаја реч је о физичком насиљу док је у седамнаест случајева у питању 

психичко насиље. Од стране полицијског службеника, за тридесет четири насилника  изречене 

су хитне мере, удаљавање из стана и забрана пприласка и контаката са жртвама. Од стране 

надлежног суда све мере су подржане и продужене до тридесет дана.  У већини случајева 

жртве су жене, најчешће брачне партнерке, затим мајке, и у два случаја малолетна деца. У 

свим наведеним ситуацијама насилници су мушкарци. Анализом је утврђено да су то 

мушкарци у одраслом добу, радно способни, ниског образовања. Насиље се у свим 

ситуацијама дешавало у породичном окружењу. Већина породица је са сеоског подручја. 

Насилници су у већем броју била лица која имају проблем са алкохолизмом. У породицама где 



није присутан алкохолизам, до насиља најчешће долази због лоших партнерских односа, или 

због присуства душевних обољења. Већина породица је већ била на евиденцији Центра из 

различитих разлога, неки су били корисници одређених права у социјалној заштити, а неки су 

већ евидентирани због насиља.  

Бенефит уведених мера јесте то што се према насилнику реагује одмах и не оставља им се 

простор да понове насиље, а породица има времена да се стабилизује и уз помоћ стручних 

радника одлучи о даљим мерама заштите. Применом заштитних мера насилнику се ставља до 

знања да се његово понашање санкционише што раније није био случај. Већина пријава 

завршавала се упозорењем или новчаном казном које немају ефекта.  Постоје сумње на 

злоупотребе хитних мера од стране жена али у занемарљивом броју. Такође, сада постоји 

ефикаснија размена информација између система. Оно што недостаје јесте повратна 

информација од стране Основног суда у Лозници јер Центар за социјални рад није упознат шта 

се даље дешава са пријавама за насиље у судским поступцима. Затим велики проблем јесте и 

лечење насилника који имају проблем са алкохолизмом, што је могуће једино изрицањем 

мере обавезног лечења, као и проблем лица са душевним обољењима. У таквим ситуацијама 

ризици за поновљено насиље су највећи. Иначе, у односу на сам почетак примене Закона о 

спречавању насиља, када је број пријава био највећи, сада је тај број смањен, што такође 

може бити позитиван ефекат примене Закона.  

Потреба за смештајем старих лица је увек актуелна како у Установу за одрасла и старија лица у 

Љубовији.  

У  2020. години није било случајева измештања деце из примарних породица. 

Рад са посебним груапама корисника најактуелнији кроз рад са ромском групом корисника. 

Осим различитих видова подршке стручни радници се суочавају са великим проблемима због 

нередовног похађања школе деце чије су породице на евиденцији центра.  

 

Неодложне интервенције 

Центар пружа непосредно и у сарадњи са другим службама и органима у локалној заједници 

услуге неодложне интервенције, када је потребно заштитити дете, одраслу или стару особу и 

предузети мере за осигурање безбедности, односно када би непредузимањем хитних мера и 

услуга из надлежности центра дошло до угрожавања живота, здравља и развоја особе којој је 

потребна заштита. У току 2020. године пружено је 39  услуга неодложних интервенција (7 

активног ангажовања) и то   на пословима заштите деце и младих. 

 

 

Сарадња са другим институцијама у локалној самоуправи и другим институцијама у 

Републици 

Зависно од потреба корисника, услуге социјалне заштите могу се пружати истовремено и 

комбиновано са услугама које пружају образовне, здравствене и друге установе. ЦСР Љубовија 



има квалитетну и континуирану сарадњу са локалном самоуправом, Полицијском станицом, 

Домом здравља, Основном и Средњом школом, Националном службом за 

запошљавање,Библиотеком,Испоставама РФЗО и РФПИО, Основним судом и ОЈТ у Лозници. 

 

Извештавање 

У складу са Статутом ЦСР Љубовија подноси годишњи извештај о раду ЦСР; оснивачу, 

Управном одбору и Заводу за социјалну заштиту.  

Почетком године се доставља  извештај;  Поверенику за информације од јавног значаја и 

заштиту података о личности; Републичком заводу са социјалну заштиту,Упитник о заштити 

жртава насиља у породици и партнерског насиља. 

Тромесечно се Министарству за рад,запошљавање,борачка и социјална питања доставља 

Извештај о поступањима Органа старатељства у случајевима злостављања и занемаривања 

малолетне деце ( „деца улице“ ),а шестомесечно Републичком заводу за социјалну заштиту 

Извештај –злоупотреба дечјег рада. 

ЦСР Љубовија сачињава и Информатор о раду Центра, који се редовно ажурира и може се 

наћи у штампаној форми у просторијама ЦСР и који је објављен на блог страници Центра ; 

czsrljubovija.blogspot.com. 

 

Аналитичко истраживачки рад 

1. Извештај о раду  за 2020. годину. 

2. Годишњи статистички извештај по корисницима, мерама и услугама социјалне 
заштите. 

3. Годишњи финансијски извештај 

4. Достављање разних статистичких и других извештаја на захтев републичких и 
општинских органа   

Закључак 

 

                  Центар за социјални рад “Љубовија” у Љубовији,без организационе јединице 
”Установе за одрасле и старије” , има шест запослених радника,пет 
високообразованих.Услови рада су добри.Сарадња са институцијама на локалном 
нивоу  је квалитетна.Стручни радници су мотивисани за стручно усавршавање и 
примену новина у систему социјалне заштите и непосредном раду са корисницима.  
Корисници се информишу о услугама које установа пружа преко огласне табле 
установе, где се истичу важна обавештења, кућни ред и правила понашања.О 
информацијама везаним за рад Центра за социјални рад и Установе за одрасле и 
старије,грађани се могу информисати на блог страници; czsrljubovija.blogspot.com  



  

УСТАНОВА ЗА ОДРАСЛЕ И СТАРИЈЕ „ЉУБОВИЈА“ 

ПРИ ЦЕНТРУ ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД „ЉУБОВИЈА“ 

 

НАЗИВ УСТАНОВЕ УСТАНОВА ЗА ОДРАСЛЕ И СТАРИЈЕ ''ЉУБОВИЈА''  

(ПРИ ЦЕНТРУ ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ''ЉУБОВИЈА'') 

МЕСТО ЉУБОВИЈА 

ГОДИНА ОСНИВАЊА 2012. 

В.Д. ДИРЕКТОРА ЦСР ВЕРИЦА МИЛУТИНОВИЋ 

РУКОВОДИЛАЦ УСТАНОВЕ ЗОРИЦА ЂОКОВИЋ 

E-MAIL ustanovaljubovija@yahoo.com  

БЛОГ СТРАНИЦА czsrljubovija.blogspot.com 

АДРЕСА И ПОШТАНСКИ 
БРОЈ 

ВОЈВОДЕ МИШИЋА 65, 15320 ЉУБОВИЈА 

ТЕЛЕФОН 015/560-060 

Уредбом о мрежи установа социјалне заштите (''Сл.гласник РС'' 16/2012) Установа за одрасле и 
старије ''Љубовија'' (при Центру за социјални рад ''Љубовија'') уврштена је у установе 
социјалне заштите које пружају услуге домског смештаја одраслим и старијим и одраслим и 
старијим са интелектуалним и менталним тешкоћама. Решењем Министарства рада и 
социјалне политике бр. 022-02-00022/2012-19 од 29.06.2012. године утврђено је да Установа за 
одрасле и старије ''Љубовија'' (при Центру за социјални рад ''Љубовија'') испуњава услове за 
почетак рада и обављање делатности смештаја и неге старих лица, одраслих лица ометених у 
менталном развоју и душевно оболелих лица. 

У 2017. години окончан је процес лиценцирања установе и Решењем Одељења за 
инспекцијски надзор Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања бр. 022-
02-00261/2016-19 од 14.04.2017. године утврђено је да Установа за одрасле и старије 
''Љубовија'' при Центру за социјални рад ''Љубовија'' испуњава услове и стандарде за пружање 
услуге домског смештаја одраслих и старијих и одраслих и старијих са интелектуалним и 
менталним тешкоћама, односно обављање делатности социјалне заштите и добијање лиценце 
на 5 година. 

Функционисање установе у ковид систему 

mailto:ustanovaljubovija@yahoo.com


Током 2020. године, услед пандемије корона вируса, рад и функционисање установе знатно је 
измењено. Од марта 2020. године Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална 
питања, Министарство здравља и Кризни штаб Републике Србије донели су низ инструкција, 
наредби и препорука везаних за рад установа социјалне заштите. Већина донетих прописа и 
даље је на снази. Забрањене су посете корисницима, корисницима је забрањено да напуштају 
установе, а пријеми нових корисника су дозвољени само под одређеним условима, уз 
прописану медицинску документацију и обавезну изолацију. Све набавке за потребе 
корисника два пута недељно обављају запослени. Уколико корисник мора да напусти установу 
услед погоршања здравственог стања, обавезно се спроводи двонедељна изолација. Након 
хоспитализације, корисник се тестира PCR методом и смешта у двонедељну изолацију. Након 
коришћења годишњег одмора или боловања запослени се пре повратка на посао тестира  PCR 
методом. Улазак трећих лица у установу није дозвољен, а уколико је то неопходно како би се 
обезбедило несметано функционисање установе, претходно се прибавља сагласност 
министарства. Формирана је Viber група у којој су представници министарства и руководиоци 
свих установа за смештај корисника који су дужни да два пута дневно поднесу извештај о 
стању у установи. Постоји и обавеза редовног извештавања инспекције социјалне заштите. 
Извештаји се редовно подносе и надлежном заводу за јавно здравље. Ресорно министарство 
континуирано пружа подршку запосленима у социјалној заштити и обезбеђује личну заштитну 
опрему за запослене и кориснике, као и дезинфекциона средства.   

Установа је током 2020. године три месеца функционисала у систему карантина, што значи да 
су запослени проводили 24 часа у установи, радећи у сменама од по 15 дана, без непосредног 
контакта са својим породицама  и лицима изван установе, како би се уношење вируса у 
установу свело на минимум. За време трајања ванредног стања установу су обезбеђивали 
припадници војске. 

Као подршке за запослене који су радили у системи карантина обезбеђени су од стране 
Општине Љубовија пакети,а крајем 2020. године корисници, запослени и руководилац 
установе добили су новогодишње поклон честитке из кабинета Председника Републике 
Србије. 

Делатност установе 

Установа за одрасле и старије ''Љубовија'' (при Центру за социјални рад ''Љубовија'') врши 
делатност смештаја и неге старих лица, одраслих лица ометених у менталном развоју и 
душевно оболелих лица, уз тенденцију унапређења квалитета услуга у складу са потребама 
корисника, уз истовремено поштовање актуелних нормативних аката. Основни задаци 
установе су: 

- Обезбеђење становања корисницима (простор и опрема), 

- Обезбеђење адекватне исхране корисницима, 

- Одржавање личне хигијене корисника и хигијене простора и опреме, 

-Општа нега зависних и полузависних корисника, 

-Обезбеђивање услуга социјалног рада,  

- Спровођење радно-окупационе терапије, 



- Помоћ у остваривању здравствене заштите,  

Мрежом установа социјалне заштите предвиђен је капацитет  Установе за одрасле и старије 
''Љубовија'' (при Центру за социјални рад ''Љубовија'') од 50 корисника. Капацитет установе у 
моменту отварања био је 30 корисника. У периоду од отварања установе извршена је 
адаптација поткровља и исто је опремљено потребним намештајем , тако да су се стекли 
услови за проширење капацитета за додатних 20 места. Установа постепено врши попуњавање 
додатних места у складу са бројем расположивих радника.  

У односу на сличне установе социјалне заштите, нарочито оне које врше смештај душевно 
оболелих лица, услови за смештај корисника у Установи за одрасле и старије ‘’Љубовија’’ су 
веома добри. Простор и опрема у установи у потпуности одговарају прописаним стандардима. 
Корисницима се обезбеђују средства за хигијену и пружа помоћ у одржавању личне хигијене. 
Хигијену простора и опреме одржавају запослени у установи уз партиципацију корисника у 
складу са њиховим способностима. Обезбеђена је општа нега за зависне и полузависне 
кориснике, која подразумева адекватну хигијену, редовно пресвлачење и храњење у постељи, 
као и негу декубиталних рана које се често јављају код непокретних корисника. Корисницима 
су доступне услуге социјалног рада, као и радно-окупациона терапија. Право на здравствену 
заштиту корисници остварују у Дому здравља у Љубовији и другим здравственим центрима у 
окружењу, уз пратњу и помоћ запослених. 

Корисници на активној евиденцији установе 

 
УЗРАСТ 

МУШКИ                 ЖЕНСКИ   

Укупно у 2020. 
години 

На дан 
31.12.2020. 

Укупно у 2020. 
години 

На дан 
31.12.2020. 

До 64 године 
(одрасла лица) 

7 6 13 13 

Од 65 година 
(старија лица) 

8 4 9 8 

УКУПНО 
 

15 10 22 21 

 
На дан 31.12.2020. године у установи је био смештен 31 корисник (10 корисника мушког и 21 

женског пола), а током 2020. године у установи је збринуто 37 корисника, од тога укупно 15 

мушкараца и 22 жене. 

 Током 2020. године у Установи за одрасле и старије ''Љубовија'' смештај је обезбеђен за 20 

лица старости до 64 године (7лица мушког и 13 лица женског пола) и 17 лица старијих од 65 

година (8 мушкараца и 9 жена) И даље је знатно веће интересовање корисница женског пола 

за смештај у установу.  

 
Током 2021. године установа ће вршити пријем нових корисника уколико буде располагала 
слободним местима и ако то дозволи епидемиолошка ситуација, а превасходно ће се 
задовољавати потребе локалног становништва за домским збрињавањем. 

Социо-анамнестички показатељи корисника 
На дан 31.12.2020. године у установи је боравио 21 корисник са пребивалиштем на територији 
општине Љубовија, а са територије других општина у установи је боравило 10 корисника. 
 



Током 2020. године, доминантан разлог за смештај у установу за 6 одраслих и 5 старијих  
корисника је чињеница да немају ближе сроднике (родитељи, деца, брачни или ванбрачни 
партнер). Једанаест одраслих корисника ( 3 мушкарца и 8 жена) је смештено у установу јер 
породица није спремна да води бригу о њима, као и 2 мушкарца и 4  жене старије од 65 
година. У установу је смештена  1 корисница због неадекватног породичног старања. Разлог 
смештаја код 1 одрасле кориснице  и 1 старије кориснице је социо-материјална угроженост 
породице и корисника.  Корисници се најчешће одлучују за смештај у установу због постојања 
више наведених разлога.  

Флуктуација корисника 
Током 2020. године за 1 одраслог корисника и 5 старијих корисника (4 мушкарца и 1 жена) 
престало је право на смештај у установи, услед смрти, а узрок смрти је болест.  
Током 2020. године у установу је смештено 7 нових корисника, 5 из категорије ораслих и 2 из 
категорије старијих лица. Током ове године извршен је пријем 4 корисника мушког и 3 
корисника женског пола. 
У извештајном периоду извршено је преиспитивање листе чекања на смештај, па су поједини 
корисници примљени на смештај, док је за друге утврђено да је престала потреба за 
смештајем, тако да је листа чекања сведена на једно лице са менталним и интелектуалним 
тешкоћама чији је смештај планиран за почетак 2021. године. 

Услуге радне и окупационе терапије, културно забавне и рекреативне активности 

У Установи за одрасле и старије ''Љубовија'' спроводи се радно окупациона терапија у циљу 
оплемењивања живота корисника садржајима који се не односе на задовољавање основних 
потреба. Корисници који учествују у радно окупационој терапији боље се адаптирају на услове 
живота у установи, унапређују сопствене радне способности и успешније се социјализују. 
Такође, корисници су фокусирани на активности и овладавају новим вештинама и навикама. 
Радни терапеут одређује врсту окупације на основу способности, мотивације и жеље 
корисника.  

Корисници су највеће интересовање показали за израду ручних радова, нарочито жене, а баве 
се и израдом предмета од папира и картона, украшавање предмета квилинг и декупаж 
техником, сликањем, узгајањем цвећа у дворишту установе, одржавањем хигијене дворишта и 
зграде и сл.  

У складу са инструкцијама надлежног министарства, све наведене активности спроводиле су 
се у мањим групама, до 5 лица, укључујући и радног терапеута. 

Ове године су, услед неповољне епидемиолошке ситуације, изостале посете  јавним 
културним манифестацијама (позоришне представе, приредбе, изложбе, концерте и сл), које 
су се до сада реализовале захваљујући доброј сарадњи са Библиотеком ''Милован Глишић'' у 
Љубовији. 

Стручни радници у установи пружају подршку и подстичу кориснике на одржавање контаката 
са породицом и блиским особама (помоћ при употреби телефона, у писању писама, честитки и 
сл.).  

Установа се крајем 2020. године нашла међу 20 установа социјалне заштите које су добиле 
донацију опреме предвиђене за комуникацију корисника са сродницима, као и за онлајн 
обуке и састанке запослених. Наведена опрема обухвата смарт телевизор са носачем, таблет и 
слушалице, а донатор је УНДП у саради са Министарством за рад запошљавање, борачка и 



социјална питања. Од тада надлежно министарство редовно организује онлајн састанке којим 
поред министарке и њених помоћника присуствују директори и руководиоци установа за 
домски смештај. Корисницима је пружена могућност да путем видео позива комуницирају са 
блиским особама, па су неки од њих после више година имали прилику да виде своје 
сроднике.  

Установа остварује добру сарадњу са Домом здравља, који током епидемије изазване корона 
вирусом пружа значајну подршку и помоћ корисницима и запосленима у установи. Запослени 
у Дому здравља су обавили велики број прегледа корисника у самој установи, како би се 
избегла обавезна превентивна изолација корисника, која по инструкцијама министарства, 
мора да се спроведе сваки пут када корисник напусти установу. 

Државни и поједини верски празници (Божић, Васкрс, Дан жена), као и рођендани корисника 
се обележавају у установи, корисници учествују у припремама за прославе и радују се истим.  

Током 2020. године нисмо били у могућности да организујемо излете за кориснике, због 
немогућности напуштања установе, у складу са инструкцијама министарства. 

Здравствена заштита 

Установа за одрасле и старије ''Љубовија'' током 2020. године својим корисницима није 
пружала услуге здравствене заштите . Корисници су право на здравствену заштиту остваривали 
у Дому здравља Љубовија, у пратњи запослених радника у установи или на тај начин што су 
запослени из Дома здравља прегледе вршили у установи. 

Обзиром да установа не пружа услугу здравствене заштите, здравствени картони корисника 
налазе се у дому здравља, а извештаји лекара специјалиста, као и отпусне листе корисника 
чувају се у досијеима корисника. 

За редовно узимање терапије одговорна је неговатељица, која је по струци медицински 
техничар. Прописана терапија се пакује у недељне дозере, а установа води евиденцију 
прописане терапије.  

По потреби корисници се воде на специјалистичке прегледе у Дом здравља у Љубовији и 
здравствене центре у окружењу. 

Центар за социјални рад ''Љубовија'' (у чијем саставу је установа) упутио је бројне захтеве 
Републичком фонду здравственог осигурања за закључивање уговора о пружању услуга 
здравствене заштите, као и захтеве Министарству здравља за утврђивање испуњености услова 
за обављање делатности здравствене заштите и Министарству за рад, запошљавање, борачка 
и социјална питања како би се решио проблем остваривања права корисника на здравствену 
заштиту у установи, али до сада није нађено решење овог проблема. Планирано је да се у 
2021. години поново покрене иницијатива за решавање овог проблема, уз подршку надлежног 
министарства. 

Током извештајног периода три корисника у установи су била заражена вирусом SARS-CoV-2. 
Крајем 2020. године вршене су припреме за вакцинацију корисника смештаја и запослених у 
установи против овог вируса, прикупљене су сагласности корисника и њихових старатеља и 
достављени подаци о потребним количинама и врстама вакцина надлежном министарству и 
Заводу за јавно здраве Шабац. Вакцинација је планирана за јануар 2021. године, уз 
континуирани наставак током године за нове кориснике. 



Корисници се по пријему у установу вакцинишу против хепатитиса б у сарадњи са Заводом за 
јавно здравље у Шапцу, а у октобру је спроведена и имунизација корисника и запослених 
против сезонског грипа. 

 Запослени радници на неодређено време 

 
РАДНО МЕСТО БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА 

РУКОВОДИЛАЦ УСТАНОВЕ 1 

РАДНИ ТЕРАПЕУТ 1 

СОЦИЈАЛНИ РАДНИК 1 

СПРЕМАЧИЦА 1 

СЕРВИРКА 1 

ПОРТИР 2 

ПОРТИР 2 

НЕГОВАТЕЉИЦА 5 

У установи за одрасле и старије ''Љубовија'' (при Центру за социјални рад ''Љубовија'') на 
неодређено време запослено је укупно 13 радника и то руководилац установе, социјални 
радник, радни терапеут, 5 неговатељица, спремачица, сервирка, домар и 2 радника портира 
који обављају и послове телефонисте и чувара. Установа је добила сагласност Владе Р. Србије и 
ресорног министарства да од 01.06.2020. године прими у радни однос на неодређено време 5 
неговатељица услед повећаног обима посла изазваног ковид кризом.  Плате руководиоца 
установе, социјалног радника и радног терапеута се финансирају из републичког буџета, а 
плате осталих  радника се финансирају из цене смештаја.  

Нарочито велики проблем представља непостојање здравствених радника у установи. Од 
оснивања установе половином 2012. године упућен је велики број захтева и дописа 
надлежним институцијама (Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, 
Министарству здравља, Републичком фонду за здравствено осигурање, Филијали за мачвански 
округ и Заводу за јавно здравље Шабац) и организовано неколико састанака представника 
ових институција и директора Центра за социјални рад Љубовија у циљу решавања проблема 
пружања здравствене заштите у установи, али до данас није нађено решење овог проблема. 
Највећи део корисника смештаја су душевни болесницима од којих већина пролази кроз 
периодичне кризе, са епизодама агресивног понашања, када је неопходно стручно и 
благовремено реаговати. Такође, један део корисника су зависни корисници, везани за кревет, 
којима је неопходно обезбедити адекватну хигијену, редовно пресвлачење и храњење у 
постељи, као и негу декубиталних рана које се често јављају код непокретних корисника. 

Технички карактеристике и опремљеност простора 
Установа располаже са  26 смештајних јединица, од којих је највише једнокреветних соба – 11, 
7 двокреветних, 7 трокреветних и 1 четворокреветне собе. Свака смештајна јединица има 
сопствено купатило. У установи постоје и заједничке просторије и то: трпезарија, два  дневна 
боравка и соба за радно окупациону терапију. Установа располаже и скромним двориштем. 
Намештај у смештајним јединицама је задовољавајућег квалитета и сваки корисник има 
кревет, орман, сто и столицу. Зависни корисници користе специјализоване кревете са 
подесивим секцијама за узглавље и ноге и заштитном оградицом, са могућношћу подешавања 
висине и положаја  уз помоћ даљинског управљача, као и специјалне сточиће за храњење у 
постељи.  Корисници заједничке просторије користе за дружење, играње друштвених игара и 



праћење ТВ програма. Заједничке просторије су опремљене клима уређајима. У све собе и 
купатила корисника постављени су тастери болничке (сос) сигнализације, тако да корисници у 
сваком моменту могу да позову помоћ када им је потребна.  Објекат је опремљен видео 
надзором, као и системом за дојаву пожара. 
 
Установа је приступачна особама са инвалидитетом. У објекат је уграђен лифт што је значајно 
олакшало кретање особа са инвалидитетом. 
Улаз у установу је приступачан особама са физичким инвалидитетом, као и старијим особама, 
јер до улазних врата води фиксна рампа. Са бочне стране зграде постављена је још једна 
рампа која омогућава кретање инвалидних лица у део дворишта испод објекта, а спроведени 
су и одређени земљани радови у дворишту установе и урађене су стазе од бехатон плоча како 
би се лицима са инвалидитетом омогућило кретање у свим деловима дворишта. Приземље је 
такође приступачно тешко покретним лицима и особама у инвалидским колицима, а у свим 
купатилима и ходницима установе постављени су рукохвати.  
 
Установа се греје на пелет, а постоји и могућност алтернативниг грејања на лож уље. 
Обезбеђен је агрегат уз помоћ ког се објекат за смештај корисника снабдева електричном 
енергијом у случају прекида у снабдевању. Постављена је ограда на део дворишта испод 
зграде, а двориште се током године, уз учешће корисника, уређује, одржавају се травнате 
површине и сади цвеће и воће.  
 
Током 2020. године извршена је набавка туш кадица за купатила корисника, како и славина, 
јер су исте дотрајале и биће сукцесивно замењене током 2021. године. 

Закључак 

Установа сачињава годишњи извештај о раду који доставља Републичком заводу за социјалну 
заштиту, оснивачу и Управном одбору . Такође, за сваког корисника се сачињава извештај о 
адаптационом периоду, као и годишњи извештај, који се достављају упутним органима. 
Потенцијалним корисницима и другим заинтересованим лицима запослени дају информације 
о смештају у дому, потребној документацији и другим питањима везаним за смештај.  

Корисници се информишу о услугама које установа пружа преко огласне табле установе, где се 
истичу важна обавештења, кућни ред и правила понашања. О информацијама везаним за рад 
Центра за социјални рад и Установе за одрасле и старије, грађани се могу информисати на 
блог страници:  czsrljubovija.blogspot.com.  

 

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД „ЉУБОВИЈА“ ЉУБОВИЈА 
 



На основу члана  32. Закона о локалној самоуправи (''Сл гласник РС'', 

бр. 129/07, 83/14- др.закон и 101/16-др.закон, 47/18), члана  40.  Статута 

општине Љубовија („Службени лист општине Љубовијa, број: 3/19) и члана 

121. Пословника Скупштине општине Љубовија („Службени лист општине 

Љубовија“,број:6/08) Скупштина општине Љубовија, на седници одржаној 

дана 24.06.2021. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ 

1. Даје се сагласност на Програм рада Центра за социјални рад „Љубовија“ 

Љубовија и Установе за одрасле и старије „Љубовија“ (при Центру за 

социјални рад „ Љубовија“ ) у Љубовији за 2021. годину.  

 

2. Саставни део овог Решења је Програм рада Центра за социјални рад 

„Љубовија“ Љубовија и Установе за одрасле и старије „Љубовија“ ( при 

Центру за социјални рад ''Љубовија'' )  у Љубовији за 2021. годину. 

 

3. Решење ступа на снагу осмог дана од објављивања у „Службеном листу 

општине Љубовија“. 

 

4. Решење доставити: Центру за социјални рад „Љубовија“ Љубовија и 

Установи за одрасле и старије „Љубовија“ ( при Центру за социјални рад 

''Љубовија'' )  Љубовија,  рачуноводству и архиви. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА 

 

Број: 06 - 144/2021-03 

                                                                           

ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                          Горан Јосиповић с.р  
 

 

 

 

 

 

 



 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД “ЉУБОВИЈА“ 

И 

УСТАНОВА ЗА ОДРАСЛЕ И СТАРИЈЕ “ЉУБОВИЈА“ 

(ПРИ ЦЕНТРУ ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД “ЉУБОВИЈА“) 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДЛОГ ПЛАНА И ПРОГРАМА РАДА ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АПРИЛ 2021. ГОД 

          ЉУБОВИЈА 

 

УВОД 

Социјална заштита јесте организована друштвена делатност од јавног интереса чији је циљ 

пружање помоћи и оснаживање за самосталан и продуктиван живот у друштву појединаца и 

породица као и спречавање настајања и отклањања последица социјалне искључености.  

Циљеви социјалне заштите: 

• обезбедити доступност услуга и остваривање права у социјалној заштити  

• достићи односно одржавати минималну материјалну сигурност и независност породице и 

појединаца у задовољењу животних потреба 

• створити једнаке могућности за самосталан живот и подстицати на социјалну искљученост 

• предупредити злостављање, занемаривање или експлоатацију , односно отклонити 

њихове последице 

• очувати и унапредити породичне односе као и унапредити породичну, родну и 

међугенерацијску солидарност. 

Циљеви социјалне заштите се оставрују пружањем услуга социјалне заштите и другим 

активностима које предупређују, умањују или отклањају зависност појединаца и породица од 

социјалних служби.  

ПРАВО НА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ 

Сваки појединац и породица којима је неопходна друштвена помоћ и подршка ради савладавања 

социјалних и животних тешкоћа и стварања услова за задовољење основних животних потреба 

имају право на социјалну заштиту.  

Право на социјалну заштиту обезбеђују се пружањем услуга социјалне заштите и материјалном 

подршком. 

Центар за социјални рад “Љубовија“ је основан 1976.године и ради на заштити деце, одраслих и 

старих лица пружањем различитих облика социјалне и породично правне заштите које су 

утврђене Законом о социјалној заштити, Породичним законом и другим правним актима. У оквиру 

своје делатности Центар открива и прати социјалне потребе грађана, предлаже и предузима мере 

у решавању стања социјалних потреба и спроводи одговарајуће мере заштите ( смештај у установу 

социјалне заштите, породични смештај, старатељство, усвојење, даје мишљење о поверавању 

деце након развода брака родитеља...) 



Центар одлучује о остваривању права корисника утврђених Законом о социјалној заштити и о 

коришћењу услуга социјалне заштите које обезбеђује Република Србија и локална самоуправа и 

врши друге послове утврђене законом и прописима донетим на основу закона.  

ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ПЛАНИРАЊА РАДА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД  

Сходно тешкој економској ситуацији у којој се наша општина налази, очекује се и даље повећан 

број сиромашних међу грађанима који услед незапослености или болести нису у могућности да 

обезбеде и задовоље егзистенцијалне потребе.  У великом броју породица ови проблеми се 

рефлектују и на функционалност породице, па тако она није у могућности да задовољи 

егзистенцијалне потребе својих чланова што за последицу у већини случајева има 

дисфункционалност породице. Центру за социјални рад се свакодневно обраћају појединци, 

институције са захтевима за остварење права из домена породично-правне и социјане заштите 

грађана у складу са овлашћењима које има Центар (збрињавање деце без родитељског старања , 

достављање мишљења суду у вези вршења родитељског права, достава извештаја који се односе 

на насиље у породици, спровођење мера према малолетним починиоцима кривичних и 

прекршајних дела, збрињавање одраслих и старих лица, издавање уверења, захтеви за 

једнокартне новчане помоћи, итд.). 

Центар за социјални рад у складу са Законом: 

• предузима прописане мере, покреће и учествује у судским и другим поступцима 

• спроводи поступке и одлучује о правима на материјална давања и о коришћењу услуга 

социјалне заштите 

• процењује потребе и снаге корисника и ризике по њега и планира пружање услуга 

социјалне заштите 

• води прописану евиденцију и стара се о чувању документације корисника  

Послови који се односе на права и услуге социјалне заштите о чијем се обезбеђењу стара 

Република Србија обављају се као поверени, а организацију рада, нормативе и стандарде стручног 

рада у вршењу поверених послова прописује министар надлежан за социјалну заштиту.  

У вршењу јавних овлашћења Центар у складу са законом ради на: 

• остваривању права на материјално обезбеђење  

• остваривању права на додатак за помоћ и негу другог лица 

• остваривању права на увећани додатак за помоћ и негу другог лица 

• остваривању права на помоћ за оспособљавање за рад 

• остваривању права на смештај у установу социјалне заштите 

• остваривању права на смештај одраслог лица у другу породицу 

• хранитељству 



• усвојењу 

• старатељству 

• одређивању и промени личног имена детета 

• мерама превентивног надзора над вршењем родитељског права 

• мерама корективног надзора над вршењем родитељског права у вршењу јавних 

овлашћења 

 

 

 

Центар у складу са законом обавља следеће послове: 

-спроводи поступак посредовања – медијације у породичним односима (мирење и нагодба); 

-доставља налаз и стручно мишљење на захтев суда, у парницама у којима се одлучује о заштити 

права детета или о вршењу односно лишењу родитељског права; 

-доставља на захтев суда мишљење о сврсисходности мере заштите од насиља у породици коју је 

тражио други овлашћени тужилац; 

-пружа помоћ у прибављању потребних доказа суду пред којим се води поступак у спору за 

заштиту од насиља у породици; 

-спроводи поступак процене опште подобности хранитеља, усвојитеља и старатеља; 

-врши попис и процену имовине лица под старатељством; 

-сарађује са јавним тужиоцем, односно судијом за малолетнике у избору и примени васпитних 

налога; 

-спроводи медијацију између малолетног учиниоца и жртве кривичног дела; 

-подноси извештај о испуњењу васпитног налога јавном тужиоцу, односно судији за малолетнике; 

-присуствује по одобрењу суда радњама у припремном поступку против малолетног учиниоца 

кривичног дела (саслушање малолетног учиниоца кривичног дела, саслушање других лица), 

ставља предлоге и упућује питања лицима која се саслушавају; 

-доставља мишљење суду пред којим се води кривични поступак против малолетника у погледу 

чињеница које се односе на узраст малолетника, затим чињеница потребних за оцену његове 



зрелости, испитује средину у којој и прилике под којима малолетник живи и друге околности које 

се тичу његове личности и понашања; 

-присуствује седници већа за малолетнике и главном претресу у кривичном поступку против 

малолетног учиниоца кривичног дела; 

-обавештава суд надлежан за извршење заводске васпитне мере и орган унутрашњих послова 

када извршење мере не може да се започне или настави због одбијања или бекства малолетника; 

-стара се о извршењу васпитних мера посебних обавеза; 

-проверава извршење васпитне мере појачаног надзора од стране родитеља, усвојитеља или 

старатеља и указује им помоћ у извршењу мере; 

-проверава извршење васпитне мере појачаног надзора у другој породици и указује помоћ 

породици у којој је малолетник смештен; 

-спроводи васпитну меру појачаног надзора од стране органа старатељства тако што се брине о 

школовању малолетника, његовом запослењу, одвајању из средине која на њега штетно утиче, 

потребном лечењу и сређивању прилика у којима живи; 

-стара се о извршењу васпитне мере појачаног надзора уз обавезу дневног боравка у установи за 

васпитавање и образовање малолетника; 

-доставља суду и јавном тужиоцу за малолетнике извештај о току извршења васпитних мера о 

чијем се извршењу стара; 

-предлаже суду доношење  одлуке о трошковима извршења васпитних мера, 

-обавља друге послове утврђене законом. 

 

Центар у вршењу јавних овлашћења пружа услуге социјалног рада и покреће судске поступке када 

је законом на то овлашћен.  Центар за социјални рад у првом степену, уз примену Закона о 

општем управном поступку по захтевима грађана за оставривање права из области социјалне 

заштите, а у складу са Породичним законом, као орган старатељства врши послове заштите 

породице и старатељску заштиту.  

Центар за социјални рад пружа помоћ појединцу или породици са циљем да се достигне и одржи 

минимална материјална сигурност, да се очувају и унапреде породични односи, ојача способност 

корисника да самостално или уз помоћ стручњака превлада неповољну животну ситуацију у којој 

се нашао, да спречи настајање и отклоне последице социјалне или породично-правне 

угрожености. 

Центар за социјални рад по Закону о социјалној заштити пружа услуге процене и планирања-

процењује стање, потребе, снаге и ризике корисника и других значајних особа у његовом 



окружењу, процењује подобност старатеља, хранитеља, израђује индивидуални или породични 

план пружања услуга и мера правне заштите, као што врши и друге процене и планове.  

Поред непосредне заштите корисника, Центар за социјални рад је у обавези да у току године 

реализује послове праћења и извештавања о стању социјалне заштите грађана. Врло је битно 

утврдити актуелно стање и мапирати потребе различитих група корисника у локалној заједници а 

у циљу планирања и развоја услуга социјалне заштите у складу са финансијским могућностима 

Општине Љубовија.  

С тим у вези, Центар за социјални рад ће у наредом периоду најпре ревидирати и ажурирати 

евиденцију  корисника, и ангажовати се на изради годишњих извештаја и програма рада. Ова 

документа биће достављена ресорном Министарству, локалној самоуправи и другим 

заинтересованим субјектима на разматрање и усвајање. Надамо се да ће послужити у циљу 

доношења нових локалних стратегија. 

 

 

 

 

 

 

ФИНАНСИРАЊЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 

Права и услуге из домена социјалне заштите које грађани оставрују кроз делатност ЦСР, а које се 

финансирају  из буџета Републике Србије су: 

• новчана социјална помоћ 

• додатак за помоћ и негу другог лица 

• увећани додатак за негу и помоћ другог лица 

• смештај у установу социјалне заштите 

• смештај у другу породицу 

Из буџета Oпштине, а преко Центра за социјални рад ће се финасирати једнократне помоћи. 

 

 

КРЕТАЊЕ БРОЈА КОРИСНИКА ПО СТАРОСНИМ ГРУПАМА 

СТАРОСНА ГРУПА 2019 2020 



ДЕЦА (0-17) 212 188 

МЛАДИ(18-25) 78 84 

ОДРАСЛИ(26-64) 546 579 

СТАРИЈИ(65 И ВИШЕ) 236 256 

НЕПОЗНАТЕ СТАРОСТИ 11 - 

УКУПАН БРОЈ 

КОРИСНИКА 

1083 1107 

 

Партиципација корисника у креирању и коришћењу услуга, подразумева да корисници услуга 

треба да буду обавештени о својим правима на коришћење услуга. 

Најчешћи разлог због ког се корисници обраћају и улазе у систем социјалне заштите је 

материјална угроженост. Најзаступљенија категорија корисника јесу одрсала лица, потом стара и 

на крају деца и млади. Већина корисника су дужи низ година на евиденцији. Број породица које су 

корисници сталне новчане помоћи се мења у току године због оних којима је то право ограничено. 

Такође, уколико се у току године одржавају јавни радови, број корисника је смањен. Након 

завршетка јавних радова корисници се поново обраћају за помоћ. Повећан је број захтева за 

једнократну материјалну помоћ (највеће потребе су за лечење, плаћање рачуна струје, телефона..) 

па се тако обраћају више пута за исте намене. 

Стандарди услуга (једнакост, доступност, благовременост, најбољи интерес корисника идр.). 

 

 

 

 

Организација рада 

 

Врста посла Број запослених 

Директор/руководилац 1 

Стручни  радници (водитељ 

случаја/супервизор/психолог/правник 

4 



Административни 1 

УКУПНО 6 

 

Структура запослених:  

-Три  радника обављају послове водитеља случаја, при чему послове супервизора обавља 

стручни радник са половином радног времена а друга половина је водитељ случаја.  

-Шеф рачуноводства, који прати и и води комплетно финансијско пословање, израђује 

завршни рачун Центра, припрема и реализује готовинска и безготовинска плаћања и 

друге послове предвиђене позитивним законским прописима. 

-Правне послове обавља један радник са седмим степеном стручне спремe (правник је 

запослен на одређено време , услед радника ком мирује радни однос). 

-Радник на техничким пословима је отишао у пензију 2019.године. У наредном 

периодуангажовањем радника на техничким пословима покушаћемо да надоместимо 

преко конкурса јавних радова. (Мај 2021.год.) 

-Директор, одговоран за законитост рада, поштовање стручног рада, унутрашњу и спољну 

координацију, планирање,организовање и контролу рада запослених. 

      
 У складу са законом о Социјалној заштити и подзаконским актима, осим петодневне радне 

недеље, Центар за социјални рад непосредно и у сарадњи са другим службама 
грађанима пружа услуге неодложне интервенције. И то у случајевима када је потребно 
заштити дете, одраслу или стару особу и предузети мере за осигурање безбедности , 
односно када постоје оправдани разлози да би непредузимањем хитних мера и услуга из 
надлежности Центра довело до угрожавања живота , здравља и развоја особе којој је 
заштита потребна. 

 
 
       У складу са законском обавезом Центар за социјални рад oрганизује приправност. То је 

посебан облик рада ван радног времена код којег запослени мора бити стално доступан (у 
приправности) да би уколико затреба извршио неодложну интервенцију. Сваког радног 
дана по завршетку радног времена од 14.30 до 7ч наредног дана дежуран је један стручни 
радник, а по унапред утврђеном Плану дежурства за тај месец који прави директор. 
Стручни радници се циклично смењују на  недељу дана. Постоји активно дежурство  (када 
радник пружа неодложну интевенцију) и пасивно дежурство (када је само приправан). 
 

Заштита жртава породичног и партнерског насиља 

 



Од 1. јуна 2017 примењује се нови закон, Закон о спречавању насиља у породици.  

У току 2020. године пружено је 39 услуга неодложних интервенција ( у 2016. години је било 22, у 

2017. је било 55, у 2018-57, у 2019.-31). Центар пружа непосредно и у сарадњи са другим 

службама и органима у локалној заједници услуге неодложне интервенције, када је потребно 

заштитити дете, одраслу или стару особу и предузети мере за осигурање безбедности, односно 

када би непредузимањем хитних мера и услуга из надлежности центра дошло до угрожавања 

живота, здравља и развоја особе којој је потребна заштита. 

Центар за социјални рад ће и даље поступати у складу са одредбама Породичног закона  који се 

односе на породично насиље у породици и по захтеву суда пружати помоћ у прибављању 

потребних доказа те давати своје мишљење о траженим питањима и оправданости мере заштите, 

подносити тужбе за насиље, водити евиденцију и документацију о жртвама насиља и мерама које 

су изречене. Према насилнику се реагује одмах и не оставља им се простор  да понове насиље, а 

породица има времена да се стабилизује и уз помоћ стручних радника одлучи о даљим мерама 

заштите. Применом заштитних мера , насилнику се ставља до знања да се његово понашање 

санкционише. Центар ће пружати подршку и помоћ жртвама насиља кроз саветодавни рад и 

укључивати се у превентивне програме са Полицијском станицом Љубовија на плану спречавања 

и сузбијања насиља у породици.  

Заштита деце и младих општине Љубовија ће се у 2021. години одвијати уз примену метода 

вођење случаја у складу са одредбама Правилника о организацији, нормативима и стандардима 

рада ЦСР. У  оквиру збрињавања деце  без  родитељког  старања  примењиваће  се  стандарди  из 

Правилника о хранитељству а у циљу остваривања најбољег интереса детета избором   

хранитељске   породице   из   круга   сродничких   односно   других   хранитељских породица које 

имају општу подобност за хранитељство и које испуњавају услове за бављење хранитељством. 

Само у изузетним ситуацијама ће се вршити смештај деце у установе социјалне заштите уколико је 

према потпуној процени стручних радника тај облик заштите најцелисходнији уз претходну 

сагласност надлежног Министарства. Центар за социјални рад у наредном периоду ће 

континуирано улагати  напор за изналажење што стимулативније породичне средине за децу без 

родитељског старања, мотивисањем одговорних грађана за бављање хранитељством. У складу са 

потребама за хранитељским породицама, а по процени стручних радника вршиће се 

популарисање хрантиељства кроз локалне медије. 

Деца без родитељског старања пре смештаја у хранитељску породицу ће се систематски 

припремити за смештај као и њихове природне породице из које се издвајају. Центар од момента  

смештаја деце помаже родитељима да ангажују сопствене снаге у решавању проблема и помаже 

им у стварању  услова за повратак детета у биолошку породицу (саветодавни рад, материјална 

давања, упућивања и посредовање код других служби и институција у локалној заједници). 

Перманентно ће се радити на подстицању и одржавању личних односа између родитеља и детета 

као и других сродника блиских детету, уколико је то у најбољем интересу детета. 



Такође, Центар за социјални рад ће у 2021. години вршити праћење и увид у рад хранитеља кроз 

скуп континуираних тематских активности за процену остваривања сврхе хранитељства, 

сагледавања актуелних потреба и промена у хранитељској породици са циљем реализације плана 

услуга односно, утврђивања степена задовољавања потреба детета од стране хранитељске 

породице. Праћење функционисања хранитељске породице има за циљ да детету на 

хранитељству обезбеди довољно стимулативне услове који ће подржавати његов развој у складу 

са његовим индивидуалним потребама и потенцијалима. 

Центар за социјални рад ће током 2021. године наставити са покретањем поступка за лишавање 

родитељског права у складу са ПЗ чл.81 чл.82. ако се и поред предузетих активности на 

оснаживању биолошке породице  утврди да родитељи не прихватају да се старају о свом детету 

или су околности биолошких родитеља такве да никако није могуће задовољити потребе деце да 

живе са својим родитељима. Право деце да живе са родитељима се може ограничити једино 

судском одлуком када је то у најбољем интересу детета. Исто тако уколико се компетнције 

родитеља задовољавајуће коригују, односно уколико престану разлози због којих је родитељ био 

делимично или потпуно лишен родитељског права, покретаће се поступак за враћање 

родитељског права у складу са чл 83 Породичног закона. 

 

Обавезе центра су следеће: 

Дужни смо да откривамо и пратимо социјалне потребе грађана Општине Љубовија, да 

предузимамо одређене мере ради решавања потреба грађана, да развијамо и унапређујемо 

превентивне активности које доприносе спречавању и сузбијању социјалних проблема, да 

организујемо и спроводимо одговарајуће облике социјалне заштите и непосредно пружамо 

услуге социјалне заштите и социјалног рада, да подстичемо, организујемо и координирамо 

професионални и добровољни хуманитарни рад у области социјалне заштите.  

Обавеза стучних радника је проверавање услова живота грађана кроз теренске посете, али и 

кроз праћење у евиденцијама других служби.  

Центар за социјални рад ће у наредном периоду да учествовати у реализацији пројекта „БОЉИ 

ЖИВОТ ЗА СВЕ ГРАЂАНЕ ЉУБОВИЈЕ“ који се реализује у оквиру програма „Подршка ЕУ 

социјалном становању и активној инклузији“. 

 

Центар за социјални рад ће имати следеће активности на пројекту: 

-Сарадња и подршка пројектном тиму у имплементацији пројекта 

-Прикупљање података, комуникација са циљним групама, обављање процене потенцијалних 

корисника 



-Учествује у раду Комисије за избор корисника социјалног становања, као и крајњем дефинисању 

и избору корисника мера активне инклузије 

-Прати и даје квалитативну оцену спроведених активности из његове области 

-Активно учешће у изради предвођених докумената 

Такође,Центар за социјални рад ће у наредном периоду иницирати реализацију услуге ЛИЧНИ 

ПРАТИЛАЦ,  у сарадњи са Основном школом „Петар Враголић“ Љубовија. 

 

 

ЛИЦЕНЦИРАЊЕ И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ 

 

Стручно усавршавање стручних радника Центра мора бити континуирано, а на то нас подсећа 

управо законска обавеза лиценцирања. Запослени су изразили своје афинитете те се на основу 

тога сваке године прави ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА. 

 

Стручно усавршавање обухвата: 

-континуирано праћење развоја теорије и праксе социјалне заштите; 

-стицање знања и вештина који унапређују процес заштите и подршке (Стручни радници и 

сарадници имју право и дужност да у току професионалног рада стално прате развој науке и 

струке и да се стручно усавршавају ради одржавања и унапређивања професионалних 

компетенција и квалитета стручног рада. 

Стручно усавршавање стручних радника је услов за стицање и обанављање лиценце у складу са 

законом. 

У наредном периоду планирамо да присуствујемо што већем броју акредитованих програма, 

обука, семинара и стручним скуповима како би унапредили професионални рад и подигли 

квалитет пружених услуга. У складу са потребама планирамо и стручне посете другим центрима 

како би разменили примере добре праксе и унапредили свој рад и сарадњу. 

Планирано је да запослени у установи током 2021.године похађају следеће акредитоване 

програме: 

1.Позитиван приступ у раду са децом и младима са проблемима у понашању 

2.Заштита права деце у судским поступцима и поступку извршења судских одлука 



3.Утицај пандемије КОВИД 19 на рад јавног сектора 

4.Малолетничка деликвенција 

5.Насиље у породици 

6.Ефикасни односи са јавношћу 

7.Ефикасна комуникација са старима 

8.Обука за правнике у центрима за социјални рад 

 

У складу са Кодексом професионалне етике стручних радника социјалне заштите Србије 

руководилац и сви запослени су дужни да између осталог својим понашањем допринесу 

позитивној радној атмосфери у колективу, поверењу и поштовању међу запосленима, што је 

предуслов за напредовање и постизање позитивних резултата.  

 

САРАДЊА И ПАРТНЕРСТВА У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ 

За успешно функционисање Центра за социјални рад значајна је сарадња и успешна комуникација 

у наредном периоду коју Центар треба да има са локалном самоуправом, кроз директно и 

индиректно укључивање у рад изврсних и законодавних одсека, комсија и тела која су у функцији 

унапређења социјалне заштите на подручју Општине Љубовија. Радити континуирано на пољу 

пружања постојећих права и услуга из домена социјалне заштите, као и превентивног деловања 

на откривању лица која се налазе у стању социјалних потреба и тражења заједничких решења за 

унапређења њиховог положаја. 

Сем тога, у наредном периоду неопходно је обезбедити континуирану сарадњу са Националном 

службом за запошљавање како би се омогућило ангажовање незапослених лица путем 

различитих програма НСЗ, односно јавних радова, а истовремено ажурирала евиденција 

корисника новчане социјалне помоћи.  

Центар за социјални рад „Љубовија“ ће на основу Закона о социјалној заштити  и Уредбе о мерама 

социјалне укључености радно способних корисника новчане социјалне помоћи, а на основу 

потписаних Протокола о сарадњи, наставити у 2021.години да закључује споразуме са 

корисницима материјалне подршке о активном превазилажењу њихове неповољне материјалне 

ситуације који садржи активности и обавезе корисника, као и могућност умањења и престанка 

права на новчану социјалну помоћ у случају неоправданог неизвршавања обавеза и активности из 

споразума и индивидуалног плана актиавације.  

Циљ Протокола је боља и ефикаснија сарадња између Центра и Носиоца активности у 

непосредном раду са корисником кроз јасно дефинисање конкретних задатака и појединачних 



мера и активности, ради пружања подршке сваком индивидуалном кориснику у спровођењу мера 

социјалне укључености у превазилажењу неповољне социјалне ситуације, а на основу 

процењених потреба и потенцијала корисника у складу са индивидуалним планом активације. 

Наставиће се добра сарадња са Библиотеком, Испоставама РФЗО, И РФПИО, Црвени крст. 

Стално јавно заговарање за успоставу локалног система заштите деце, жена жртава насиља у 

породици  ( Локална Управа, Предшколска установа ПОЛЕТАРАЦ, школе (једна централна школа 

''ПЕТАР ВРАГОЛИЋ'' у Љубовији, пет матичних школа ''САША ВУЈАНОВИЋ ЖУЋА у Узовници, 

''МИЛАН ТЕШИЋ'' у Врхпољу, ''ВУК КАРАЏИЋ'' у Доњој Љубовиђи, ''ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ'' у Доњој 

Оровици и ''ГОРЊА ТРЕШЊИЦА'' у Горњој Трешњици и подручних школа у насељима, средња 

школа ''ВУК КАРАЏИЋ у Љубовији) Дом здравља Љубовија, Полицијска станица у Љубовији, НВО и 

локални медији) како би се унапредила заштита ових лица, предупредили евентуални ризици 

када је у питању безбедност најрањивијих група и уопште свих грађана Љубовије. У циљу 

постизања веће ефикасности у раду у наредном пероду неопходно је успоставити 

институционалну сарадњу са Судском влашћу, унапређивати сарадњу са Асоцијацијом центра за 

социјални рад и Удружењем стручних радника социјалне заштите на плану заузимања 

заједничких ставова, прибављања тумачења и узимања активног учешћа у раду тела ових 

удружења.  

Наставиће се са активностима на приближавању права, услуга и активности Центра грађанима, те 

обезбеђивања потпуне транспарентности рада Центра за социјални рад Љубовија. 

Посебну пажњу и ангажман треба усмерити ка успостави сврсисходног партнерства са локалним 

НВО И НВО у окружењу које у својим програмским циљвима и мисијама деловања имају 

активности из домена социјалне заштите свих циљаних група, са акцентом на најрањивије делове 

популације, како би се лакше и брже могла у наредном периоду користити могућност додатног 

финансирања из фондова страних и домаћих хуманитарних фондација. 

Центар за социјални рад  ће у наредном периоду јавност обавештавати путем своје блог странице, 

штампаних медија, јавних презентација, трибина и предавања о свим  значајним информација о 

раду и догађајима из своје делатности. Циљ правовременог информисања јавности јесте 

обавештење грађана о свим правима и услугама које пружамо а које могу бити одговор на њихове 

потребе. 

 

АНАЛИТИЧКО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД 

-Извештај о раду за 2020.годину. 

-Годишњи статистички извештај по корисницима, мерама и услугама социјалне заштите. 

-Достављање разних статистичких и других извештаја на захтев републичких и општинских 

интереса. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСТАНОВА ЗА ОДРАСЛЕ И СТАРИЈЕ „ЉУБОВИЈА“ 

(ПРИ ЦЕНТРУ ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД „ЉУБОВИЈА“) 

 

ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О УСТАНОВИ ЗА ОДРАСЛЕ И СТАРИЈЕ ''ЉУБОВИЈА'' 

ПРИ ЦЕНТРУ ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 

 
Установа за одрасле и старије ''Љубовија'' (при Центру за социјални рад ''Љубовија'') 
почела је са радом 01.07.2012. године, као посебна организациона  јединица Центра за 
социјални рад у циљу пружања услуга домског смештаја одраслим и старијим лицима, као 
и одраслим и старијим са менталним и интелектуалним тешкоћама. 
 

 

Циљеви и активности Установе: 

 

Установа ће током 2021. године  вршити делатност смештаја и неге старих лица, 
одраслих лица ометених у менталном развоју и душевно оболелих лица, уз тенденцију 
унапређења квалитета услуга у складу са потребама корисника, уз истовремено 
поштовање актуелних нормативних аката и прописаних стандарда. 



 

Услугом домског смештаја корисницима се обезбеђује становање и задовољење 

основних животних потреба, као и помоћ у остваривању здравствене заштите.  

У Установу могу бити смештене две основне групе одраслих (старији од 18 година) 

и старијих лица (старији од 65 година) оба пола: 

            а) одрасла и старија лица са менталним и интелектуалним тешкоћама (лица 

ометена у менталном развоју и душевно оболела лица 

Под групом лица ометених у менталном развоју, степен умерене и лаке 

ометености подразумевају се лица чији је IQ од 30-50 (умерена) и IQ 50-70 (лака)  којима 

је потребна нега и помоћ у свакодневном функционисању и комуникацији. 

Под групом душевно оболелих лица  подразумевају се лица која нису агресивна, 

којима није неопходно лечење и нега у психијатријској установи, а за које није могуће 

обезбедити одговарајуће услове за живот и негу у сопственој или туђој породици. 

            б) одрасла и старија лицакоја збогнеповољних здравствених, социјалних, 

стамбених и породичних прилика, нису у могућности да живе сама, односно у породици 

или домаћинству. 

 Услугу домског смештаја у Установи могу користити лица разврстана у сва 

четири степена подршке. Степен подршке се утврђује с обзиром на целокупно 

индивидуално функционисање корисника и врсте потребне помоћи у односу на 

способност непосредне бриге о себи и учествовање у активностима живота у заједници. 

С' обзиром да установа не пружа услугу здравствене заштите корисницима и нема 

запослено медицинско особље приликом доношења одлуке о пријему корисника детаљно 

се анализира упутна документација приложена уз захтев за смештај како би се што боље 

процениле потребе корисника као и капацитети установе да на исте адекватно одговори. 

 

Мрежом установа социјалне заштите предвиђен је капацитет Установе за одрасле 

и старије ''Љубовија'' (при Центру за социјални рад ''Љубовија'') од 50 корисника.  

 

Осим услуге домског смештаја установа тренутно не располаже капацитетима за 

обављање других делатности и пружање додатних услуга. 

 

 



• Програмске активности чија је реализација планирана за 2021. годину  
уУстанови за одрасле и старије ''Љубовија'' (при Центру за социјални рад 

''Љубовија'') 
 
 

 Услуге смештаја остварују се кроз програмске активности, којима се у 
складу са проценом потреба корисника, обезбеђује:  
  1) задовољавање основних животних потреба и осигурање безбедног и 
пријатног окружења; 
 2) развој и очување потенцијала корисника; 
 3) правна подршка; 
 4) подршка при школовању и запошљавању.  
 
Активности  усмерене ка задовољавању основних животних потреба и осигурању 
безбедног и пријатног окружења 

 
 

Активности помоћи и подршке усмерене су ка задовољавању основних потреба и 
осигурању безбедног и пријатног окружења корисника, и у складу са проценом потреба 
корисника, обухватају: 
  1) обезбеђивање исхране у складу са развојним и здравственим потребама 
корисника;  
 2) помоћ при облачењу и пресвлачењу; 
 3) помоћ при храњењу и обављању личне хигијене (туширање и купање); 
 4) помоћ при кретању; 

 5) помоћ при одржавању хигијене усне шупљине, ногу и ноктију; 
 6) помоћ при бријању и шишању;  
 7) помоћ при обављању физиолошких потреба; 
 8) помоћ при одржавању хигијене кревета и простора; 
 9) давање преписане терапије; 
 10) санирање и нега мањих повреда; 

 11) контрола виталних функција (притисак, температура, ниво шећера у 
крви, уношење и избацивање течности и сл.); 
 12) набавку одеће и обућу примерене узрасту и временским приликама;  
 13) обезбеђивање прикладне декорације која одражава индивидуалне укусе 
и жеље корисника;  
 14) обезбеђивање довољно простора и опреме који кориснику омогућавају 
приватност; 

 15) чишћење заједничких просторија, соба и припадајућих санитарних 
просторија; 
 16) прање и пеглање постељног рубља; 

 17) прање и пеглање личног рубља; 
 18) помоћи приликом одржавања простора у којем бораве и старања о 
личним стварима; 
 19) по потреби пратња корисника приликом одласка код лекара или до 
других потребних служби ван установе. 
 

 
Активности  усмерене ка развијању и очувању потенцијала корисника 

 
 



 Активности усмерене ка развијању и очувању потенцијала корисника, као и 
припреми за одржив независан живот, реализују се у складу са сврхом смештаја, 
карактеристикама корисничке групе, капацитетима корисника, индивидуалним планом и у 
складу са проценом потреба корисника обухватају појединачне и групне приступе ради:  
 1) подршке у изградњи и одржавању позитивних односа са другим лицима у 
окружењу; 
 2) организовања радно-окупационих и едукативних активности које подстичу 
стицање нових знања и вештина; 
 3) подршке у одржавању контакта са биолошком породицом  и другим 
лицима значајним за корисника; 
 4) организовања слободног времена у складу са потребама и 
интересовањима корисника; 
 5) организовања културно-забавних садржаја у складу са интересовањима, 
жељама и способностима корисника у установи и изван ње; 
 6) развоја вештина за препознавање и решавање проблема; 
 7) развоја комуникационих вештина; 
 8) развоја вештина за самозаштиту; 
 9) развоја вештина и знања потребних за живот и рад изван институције;  
 10) пружања рехабилитационих и терапијских услуга; 
 11) помоћи у учвршћивању стечених знања и вештина. 
 

 
Активности правне подршке  

 
 

 Активности правне подршке и усмеравања, у складу са проценом потреба 
корисника, обухватају: 

 1) утврђивање идентитета корисника; 
 2) иницирање утврђивања и решавања грађанско – правног статуса 
корисника; 
 3) обезбеђивање доступности правне помоћи и подршке у складу са 
потребама корисника; 
 4) обезбеђивање комуникације корисника страних држављана са 
дипломатско конзуларним представништвима;  
 5) друге послове правне подршке и усмеравања, у складу са посебним 
прописом. 

  
 
Уколико се код корисника препозна потреба за подршком при дошколовавању и 

запошљавању, у циљу напуштања институционалног система заштите или стицања нових 

знања и вештина, стручни радници установе ће на адекватан начин одговорити 

потребама корисника, односно пружити сву потребну помоћ и оснаживање у започињању 

програма обуке, односно школовања, помоћ при тражењу запослења и помоћ у периоду 

адаптације на нове животне околности. 

 

• Инфраструктурне инвестиције 

 



Реализација инфраструктурних инвестиција у наредном периоду зависиће од актуелне 

епидемиолошке ситуације. Тренутно важеће инструкције Министарства за рад, 

запошљавање, борачка и и социјална питања подразумевају забрану уласка трећих лица 

у установу, што онемогућава реализацију било каквих радова. За 2021. годину планиране 

су активности на кречењу фасаде и унутрашњих просторија уколико средства потребна за 

реализовање истог буду одобрена од стране надлежног министарства. У плану су радови 

на изради громобранске инсталације на објекту котларнице и уградња стубића за 

уземљење аутоцистерне за лож уље. 

 

• Подаци о основним кадровима у установи и развој кадрова 

 

У установи за одрасле и старије ''Љубовија'' (при Центру за социјални рад ''Љубовија'') 

запослено је укупно 14 радника и то руководилац установе (по струци дипл. правник који 

спроводи активности правне подршке корисницима), социјални радник, радни терапеут, 6 

неговатељица, спремачица, сервирка, домар и 2 портира.   

Решењем о систематизацији радних места Министарства рада и социјалне политике, 

Сектора за бригу о породици и социјалну заштиту, број: 112-01-269/2012-9,предвиђено је 

ангажовање 3 стручна радника које финансира Министарсво рада  и социјалне политике и 

20 радникаизвршилаца који се финансирају из цене смештаја. Закључком Владе Р. 

Србије 05 број 112-4022/2020 од 28.05.2020. године одобрен је пријем 5 неговатељица у 

радни однос на неодређено време. 

У установама социјалне заштите постоје четири извора финансирања плата запослених. 

Поред финансирања плата запослених од стране министарства и из цене смештаја (на 

ова два начина се финансирају плате у нашој установи), запослени се финансирају и од 

стране локалне самоуправе и Републичког фонда здравственог осигурања. Како у нашој 

установи изостају последња два извора финансирања, број радних места је половично 

попуњен, у складу са расположивим средствима. 

У складу са наведеним, Установа има у плану повећање броја ангажованих извршилаца у 

наредном периоду, а у складу са законским одредбама о запошљавању у јавном сектору 

и по прибављеној сагласности надлежног министарства, у складу са обезбеђеним 

средствима. 

У наредном периоду планира се замена обуће и униформе за запослене. 

Постоји заинтересованост радника Установе за сталном стручном едукацијом, па је 
планирано  да током 2021. године стручни радници учествују на семинарима и обукама 
везаним за рад установа социјалне заштите, рад са старим лицима, као и лицима са 
менталним и интелектуалним тешкоћама и другим стручним програмима чије би 
похађање допринело бољем раду установе. 
 
Планирано је да запослени у Установи похађају следеће акредитоване програме: 



-Ефикасна комуникација са старима  
-Спровођењепрограма радне терапије са одраслим и старијим лицима у оквиру домског 
смештаја 
-Неговатељ старих особа 
-Активирање корисника услуге смештаја за одрасле и старе за ангажовање у 
организованим активностима 
 

Установа ће се трудити да запосленима омогући похађање што већег броја 

акредитованих програма у циљу стварања услова за продужење лиценци 

стручних радника. У складу са важећим инструкцијама, у циљу поштовања 

епидемиолошких мера, запослени могу присуствовати скуповима само уз 

претходно прибављену сагласност министарства, па ће се акценат ставити на 

онлајн обуке и конференције. 
 

  

• Информисање шире и стручне јавности о услугама које се пружају и аналитичко-

истраживачки рад 

 
 
Информације везане за рад установе, услове и процедуре за смештај корисника могу се 
добити сваког радног дана у просторијама установе и Центра за социјални рад 
''Љубовија'' од стране стручних радника. Све потребне информације заинтересована лица 
могу добити и телефонским путем. Такође, информације везане за рад установе редовно 
се ажурирају на блог страници Центра за социјални рад ''Љубовија'' 
czsrljubovija.blogspot.comи доступне су широј јавности. 
 
У оквиру своје делатности, а у складу са прописаним обавезама, Установа за одрасле и 

старије ''Љубовија'' спроводи различите аналитичко-истраживачке поступке у циљу 

сачињавања одређених извештаја везаних за рад установе.  Установа сачињава следеће 

врсте извештаја: 

 
1. Извештај о раду  за 2020. годину доставља се Републичком заводу за социјалну 

заштиту и Скупштини општине Љубовија 
2. Извештаји о адаптационом периоду за сваког корисника достављају се упутним 

органима 
3. Годишњи извештаји за сваког корисника достављају се упутним органима 
4. Извештај о интерној евалуацији квалитета пружених услуга  
5. Достављање разних статистичких и других извештаја на захтев републичких и 

општинских органа. 
 

 

•  Развој услуге у односу на проширење броја корисника 



 

Установа настоји да збрине што већи број корисника који испуњавају услове за смештају 

нашој установи. Тренутне инструкције министарства налажу обавезну 14-дневну 

изолацију корисника након смештаја у установу, као и изолацију након напуштања 

установе или сумње на респираторну инфекцију, тако да је један део смештајних 

јединица опредељен за потребе спровођења изолације и капацитет је немогуће 

максимално попунити. Пријем нових корисника вршиће се континуирано, у складу са 

бројем расположивих места и актуелном епидемиолошком ситуацијом. У складу са 

интересовањима корисника и њиховим могућностима уводиће се нови садржаји у оквиру 

радно-окупационе терапије. 

 

 

 

 

             ДИРЕКТОР 

Милица Мијаиловић с.р. 

 



ЈАВНИ   КОНКУРС 

ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА  

ЈКП „СТАНДАРД“ ЉУБОВИЈА 

 

ПОДАЦИ О ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ: 

 Јавно комунално  предузеће „Стандард“ Љубовија. 

Скраћени назив: ЈКП „Стандард“ 

 ул.Карађорђева 10.Љубовија 

Матични број: 07169027  

 ПИБ: 101301758 

ПОДАЦИ О РАДНОМ МЕСТУ: 

 Директор Јавног Комуналног предузећа „Стандард“ Љубовија радни однос на одређено 

време, на период од 4 године. 

Послови директора: представља и заступа јавно предузеће, организује и руководи процесом рада, 

води пословање јавног предузећа, одговaра за законитост рада јавног предузећа, предлаже 

дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја и одговоран је за њихово спровођење, 

предлаже годишњи, односно трогодишњи програм пословања и одговоран је за његово спровођење, 

предлаже финансијске извештаје, извршава одлуке надзорног одбора, доноси акт о систематизацији, 

врши друге послове одређене законом, оснивачким актом и статутом јавног предузећа. 

УСЛОВИ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА: 

1.  Да је кандидат  пунолетно и пословно способно лице; 

2. Да има стечено всоко образовање на студијама у трајању од најмање четири године, 

односно на основним академским студијама у  у обиму од најмање 240 ESPB бодова, 

мастер академскским студијама, мастер струковнимн студијама, специјалистичким 

академским студијима или специјалистичким струковним  студијима; 

3. Да има најмање пет година радног искуства  на пословима за које се захтева високо 

образовање из тачке 2 ( овог члана); 

4.  Да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословањем 

јавног предузећа; 

5. Да познаје област корпоративног пословања; 

6. Да има радно искуство у организовању и вођењу послова; 

7. Да није члан органа  политичке странке, односно да му је одреређено мировање у вршењу 

функције у органу политичке странке; 

8. Да није осуђивано на казну затвора од најмање  шеест месеци; 

9. Да му нису изречене мере безбедности у складу са законом  којим се уређују кривична 

дела и то: 

1.обавезно психијатријско лечење у здраственој установи; 

2.обавезно психијатриско лчење на слободи; 

3.обавезно лечење наркомана; 

4. обавезно лечење алкохоличара; 

5. забрана вршења позива и делатности. 

МЕСТО РАДА: 

Љубовија, Карађорђева 10 

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА: 

Рок за подношење пријава на јавни конкурс  је 30 (тридесет) дана и почиње да тече наредног дана 

од дана његовог објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“. 



АДРЕСА НА КОЈУ СЕ ПОДНОСЕ ПРИЈАВЕ: 

Пријаве на конкурс са документацијом и доказима се подносе Скупштине општине  

Љубовија - Комисији за именовање директора, предајом на писарници Општинске управе Љубовија 

или препоручено поштом, у затвореној коверти, на адресу: Војводе Мишића  бр. 45, 15320 

Љубовија, са назнаком „Пријава на јавни конкурс за именовање директора ЈКП 

„СТАНДАРД“ Љубовија – НЕ ОТВАРАЈ“.  

 

ДОКАЗИ КОЈИ СЕ ПРИЛАЖУ УЗ ПРИЈАВУ: 

- уверење о држављанству не старије  од шест месеци  од дана издавања 

- извод из матичне књиге рођених;  

- потврда да је пунолетан и  пословно способан; 

- лекарско уверење о здравственој способности; 

- лична и радна биографија; 

- диплома о стеченом  образовању; 

-  сертификати, лиценце, уверења и друге исправе као доказ стручности и додатних знања које 

кандидат поседује;   

- доказ  о радном искуству (потврде, решења и друге исправе, издате од стране послодавца из 

којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено 

радно искуство); 

- исправе којима се доказује радно искуство на пословима који су повезани са пословима 

јавног предузећа (потврде  или други акти  из којих се доказује да лице има најмање три 

године  радног искуства са пословима који су повезани са пословима јавног предуѕећа, 

- исправе  којима се доказује радно искуство корпоративног управљања,  

- изјава кандидата дата под кривичном и материјалном одговорношћу да није члан органа 

ниједне политичке странке оверена од стране органа овлашћеног за оверу потписа, односно 

потврда надлежног органа политичке странке о мировању функције у органу политичке 

странке,  

Уз пријаву се подноси и Програм развоја и повећања добити јавног предузећа 

Уверење надлежног органа не старије од дана објављивљња конкурса, да лице није осуђивано 

на казну затвора од најмање шест месеци и да  му нису изречене мере безбедности из тачке 9 –

Услова за  за именовање директора.   

Сви докази се достављају у оригиналу или овереним фотокопијама. 

Неблаговремене, неразумљиве и непотпуне пријаве, Комисија ће одбацити закључком против 

кога није допуштена посебна жалба.  

Пријаве на конкурс са достављеном документацијом не враћају се подносиоцима, већ остају у 

документацији Комисије за именовање директора. 

Комисија за именовање директора јавних предузећа саставља списак кандидата који испуњавају 

услове за именовање директора и међу њима спроводи изборни поступак за проверу и оцену стручне 

оспособљености, знања и вештина и то разговором  и  усменом провером у складу са чланом 4 и 5. 

Уредбе о мерилима за именовање директора јавних предузећа (''Службени лист РС'', број 65/16), 

стручне оспособљености кандидата стеченe високим образовањем кандидата, стручне 

оспособљеност кандидата стеченe укупним радним искуством са високим образовањем и радним 

искуством на пословим  повезаним са пословима јавног предузећа у смислу члана  6. и 7. Уредбе о 

мерилима за именовање директора јавних предузећа. 

Ранг листу са највише три најбоље рангирана кандидата и записник  о спроведеном изборном 

поступку Комисија доставља Општинском већу општине Љубовија 

ЛИЦЕ ЗАДУЖЕНО ЗА ДАВАЊЕ ОБАВЕШТЕЊА: 



Владимир Петровић, тел: 015/561-411 

Јавни конкурс се оглашава у „Службеном гласнику Републике Србије“, у дневном листу „Куриру“  

и на званичној интернет страници општине Љубовија: www.ljubovija.rs. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА 
                                                                                                                     

  ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                                     Горан Јосиповић с.р 

 

 

 

http://www.ljubovija.rs/


На основу члана 116 и 117. Закона о основама система образовања и васпитања 

(„Службени гласник Републике Србије“, број 88/17,27/18-др закони и10/2019), на основу 

члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 

129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018) и члана 40. Статута општине 

Љубовија („Службени лист општине Љубовија“, број 3/2019), 121. Пословника Скупштине 

општине Љубовија („Службени лист општине Љубовија“, број 6/08), Скупштина општине 

Љубовија,  на седници  СО Љубовија  одржаној дана 24.06 2021. године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА 

ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ПОЛЕТАРАЦ“ ЉУБОВИЈА 

 

1.      Разрешава се дужности  члан Управног одбора Предшколске установе 

„Полетарац“ Љубовија пре истека мандата  због оставке то: 

   - Бојана Обрадовић из Љубовије - представник  локалне самоуправе. 

2.    Решење ступа на снагу даном доношења.  

            3.  Решење доставити: разрешенoм члану Управног одбора, П.У. „Полетарац“ 

Љубовија, архиви.   

О б р а з л о ж е њ е 

 

             Законом о основама система образовања и васпитања, чланом 116.и 117. 

прописано је да орган управљања у предшколској установи има девет чланова - три 

представника локалне самоуправе, три представника запослених и три представника 

родитеља, које именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе.  

 Бојана Обрадовић члан Управног одбора ПУ „Полетарац“, представник локалне 

самоуправе, поднела је оставку на место члана Управног одбора.  

 Комисија за избор и именовања, на својој седници разматрала је поднету оставку 

Бојане Обрадовићи утврдила Предлог Решења о разрешењу члана Управног одбора 

Предшколске установе „Полетарац“ Љубовија и предложила Скупштини општине 

Љубовија да исти усвоји као у материјалу.  

Имајући у виду напред наведено донето је решење 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- 175/2021-03 

                                                                                                                        ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                         СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                                     Горан Јосиповић с.р. 

 



На основу члана 116 и 117. Закона о основама система образовања и васпитања 

(„Службени гласник Републике Србије“, број 88/17, 27/18-др закон  и 10/2019),  члана 32. 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/07, 83/14-

др.закон, 101/16-др.закон и 47/2018), 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  24.06.2021. године, донела је  

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ  ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА 

ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ПОЛЕТАРАЦ“ ЉУБОВИЈА 

 

1.   У  Управни одбор Предшколске установе „Полетарац“ Љубовија  именују се 

представник локалне самуправе   и то :  

-Данијела Тешић из Љубовије,  члан.  

2.     Мандат новименованом члану траје до истека мандата Управног одбора 

Предшколске установе „Полетарац“ Љубовија, именованог Решењем Скупштине општине 

Љубовија, број: 06-382/2018-03 од 09.10.2018. године. 

3.    Решење ступа на снагу даном доношења.  

4.   Решење доставити: именованом члану Управног одбора, П.У. „Полетарац“ 

Љубовија, архиви.   

О б р а з л о ж е њ е 

             Законом о основама система образовања и васпитања, чланом 116. и 117. 

прописано је да орган управљања у предшколској установи има девет чланова - три 

представника локалне самоуправе, три представника запослених и три представника 

родитеља, које именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе.   

Одборничка група СДПС- Горан Јосиповић - Гиго је доставила Предлог за 

именовање члана Управног одбора ПУ „Полетарац“  представника локлне самоуправе и то 

данијеле Тешић из Љубовије. 

  Комисија за избор и именовања, на својој седници разматрала је достављени 

Предлог за именовање члана Управног одбора ПУ „Полетарац“ представника локалне 

самоуправе и утврдила предлог Решења о именовању члана Управног одбора 

Предшколске установе „Полетарац“ Љубовија и предложила Скупштини општине  

Љубовија да исти усвоји као у материјалу.  

 Имајући у виду напред наведено донето је решење 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: 06-176/2021-03 

                                                                                                                    ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                                  Горан Јосиповић с.р 

 


