
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ 

 
        Број 10.                                               05.  новембар  2014.  године                                                    Година 31.    

1. 
На основу члана 1. Закона о безбедности 

саобраћаја на путевима („Сл. гласник РС“ бр. 
41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 – одлука УС и 
55/2014), члана 86. став 4. Закона о локалној 
самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/2014), тачке 
2. Одлуке о распуштању Скупштине општине 
Лучани и образовању Привременог органа 
општине Лучани („Сл. гласник РС“ бр 113/2014 ) 
и члана 3. Пословника Привременог органа 
општине Лучани („Сл. гласник општине Лучани“ 
бр. 8/2014) 

Привремени орган општине Лучани, на 
седници одржаној 5.11.2014. године, донео је 
 

О  Д  Л  У  К  У 
О РЕГУЛИСАЊУ САОБРАЋАЈА У 

НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА ОПШТИНЕ 
ЛУЧАНИ 

 
 
 

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
II.   

Члан 1. 
Овом одлуком се прописују забране, 

ограничења и обавезе свих учесника у саобраћају 
у циљу повећања безбедности саобраћаја и 
његовог несметаног одвијања у насељеним 
местима општине Лучани. 

Члан 2. 
Забране, обавезе и ограничења прописана 

овом Одлуком саопштавају се учесницима у 
саобраћају видном вертикалном и хоризонталном  
саобраћајном сигнализацијом, а санкције за 
непоступање по забранама, обавезама и 
ограничењима се могу изрицати само ако је 
сигнализација постављена, осим у случајевима 
предвиђеним Законом.  

 

Члан 3. 
Већа насељена места у смислу ове Одлуке 

су: Лучани, Гуча и Котража. 
Остала насељена места у смислу ове 

Одлуке су сва насељена места  поред државних и 
општинских путева у којима постоје школе. 
 

II. ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 4. 
Највећа дозвољена брзина кретања свих 

моторних возила у насељеним местима из члана 3. 

ове Одлуке износи 40 км/час, а поред школа и 
предшколских установа 20 км/час. 

У улицама и општинским путевима поред 
школа и предшколских установа могу се, у циљу 
додатног регулисања брзине, постављати „лежећи 
полицајци“. 
 Постављање „лежећих полицајаца“ у 
већим насељеним местима врши ЈП „Дирекција за 
изградњу“ Лучани, а у осталим насељеним 
местима месна заједница. 
             Такође у циљу повећања безбедности свих 
учесника у саобраћају на раскрсницама и другим 
потребним местима биће обележени пешачки 
прелази. 

Члан 5. 
Улице са правом првенства су: 
 

1. У Лучанима:  
Улица Др Драгише Мишовића, улица Вука 

Караџића, улица Драгачевски батаљон до 
раскрснице са улицом Др Драгише Мишовића, 
осим у односу на улицу Вука Караџића и улица 
Браће Марковић од раскрснице са улицом ЈА. 

 

2. У Гучи:  
Улица Републике од моста код 

Ветеринарске станице до моста на Дупљају, улица 
Браће Јечменић, улица Богдана Капелана од улице 
Чеде Васовића до раскрснице са улицом Милоша 
Обилића, улица Чеде Васовића, осим у односу на 
улицу Проте Гучанина, улица Проте Гучанина до 
раскрснице са улицом Републике, делом улице 
Републике до почетка улице Албанске споменице 
и улица Албанске споменице од улице Републике 
према „Фармакому“. 

 
3. У Котражи:  
Скретање са Р-117 код “Воћар Драгачево” 

Котража до улице Цара Душана, Улица Цара 
Душана од улице Војводе Степе па до укључења 
на регионални пут Р-117 Чачак - Ивањица у 
правцу Вучковице (у целој дужини). 

Остале улице сматрају се споредним. 
 

Члан 6. 
Једносмерне улице су: 
1. У Лучанима: 
– у старом насељу: улица Воје Пајића са 

смером кретања возила према новој трафо 
станици, Омладинска улица са смером кретања од 
улице Воје Пајића ка хотелу "Каблар" и од 
раскрснице са улицом Иве Андрића ка улици ЈА. 
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– у новом насељу: улица 4. децембар са 
смером кретања од Основне школе ка 
степеништу, улица Ратка Јоковића са смером 
кретања од Основне школе ка улици Драгачевски 
батаљон, улица Ранка Тајсића са смером кретања 
од улице Драгачевски батаљон ка Основној 
школи и од улице Драгачевски батаљон ка 
Првомајској улици, Првомајска улица од 
раскрснице са улицом Ранка Тајсића  са 
смеровима лево и десно ка улици Драгачевски 
батаљон. 

- Улица Југословенске армије са смером 
кретања од раскрснице са Радничком улицом до 
тријангла на  раскрсници са улицом Др Драгишe 
Мишовићa и обавезним скретањем десно ка улици 
Др Драгише Мишовића. 

- Део улице Југословенске армије од 
тријангла до раскрснице са улицом Драгачевски 
батаљон, са смером кретања од улице 
Драгачевски батаљон.  

 

2. У Гучи : 
– део улице Републике од моста на 

Дупљају до раскрснице са улицом Проте 
Гучанина.  

 

Члан 7. 
Забрањено је кретање: 
 

1. У Лучанима: 
– камиона носивости преко 5 тона, 

аутобуса, трактора, запрежних возила улицом ЈА 
од раскрснице са улицом Др Драгишe Мишовићa 
до раскрснице са улицом Браће Марковић, као и 
улицом Ратка Јоковића и Ранка Тајсића на новом 
насељу, 

– свих возила улицом Југословенске 
армије, од раскрснице са Радничком улицом до 
раскрснице са Цветном улицом. Ова забрана 
реализоваће се постављањем физичких препрека 
на раскрсници улице Југословенске армије и 
Радничке улице испред зграде општине Лучани. 
Овај део улице може се користити за несметан 
улазак и паркирање возила на за то предвиђеним 
местима. 

 

             2. У Гучи: 
 

- свих теретних возила, трактора и 
запрежних возила у делу улице Републике од 
моста на Дупљају до раскрснице са улицом Проте 
Гучанина и у делу улице Богдана Капелана од 
улице Браће Јечменић до Пионирске улице, 

- свих возила у делу улице Републике од 
раскрснице са улицом Богдана Капелана до 
раскрснице са улицом Проте Гучанина у периоду 
од 1800 до 2400 часа, 

 

 
 - камиона носивости преко 5 тона и 
аутобуса (осим улицама: Албанске споменице и 
Милоша Обилића према Горњој Краварици, 
Републике (поред Дома здравља) до раскрснице 
са Првомајском, Првомајском преко новог моста 
према кружном путу и аутобуској станици до 
раскрснице према хелиодрому). 
 

Члан 8. 
Забрањено је заустављање и паркирање: 

- свих возила у  Гучи у улици Републике од 
раскрснице са улицом Богдана Капелана до 
раскрснице са улицом Проте Гучанина у периоду 
од 1800 до 2400 часа, 

- свих возила на простору испред 
службеног улаза у просторије ЈП „Телеком 
Србија“ и ЈП ПТТ „Србија“ у Лучанима и Гучи и 
улаза у просторије Службе одржавања грејања 
„МБ Наменска“ Лучани. 
 

Члан 9. 
Одређује се простор за паркирање возила, 

и то: 
1. У Лучанима: 
а) За путничка возила: 

 - на уређеном паркиралишту испред зграде 
општине Лучани (шест места предвиђених за 
возила општине Лучани и госте општине, 1 место 
за инвалиде, а остала места за грађане), 

  - на тротоару преко пута књижаре 
„Стеван Сремац“ до стазе, 

 - на тротоару испред пословно стамбене 
зграде и поште у Радничкој улици, 

 - на тротоару у ул. ЈА на обележеним 
паркинг местима од бившег аутобуског  
стајалишта до „тријангла“ (према улазу у ХИ 
„Милан Благојевић“) и за возила МУП-а, 
Министарства одбране и Јавног предузећа 
„Дирекција за изградњу“ Лучани на  простору 
бившег аутобуског стајалишта испред зграде 
Одељења унутрашњих послова, 

- са доње стране зграда у улици ЈА (од 
броја 8 до броја 20), обележеном паркингу поред 
Дома здравља и тротоару према згради поште, 

- поред зграда у новом насељу „Центар“  
- на паркиралишту испред хотела 

„Каблар“ и испред ХИ „Милан Благојевић“ у 
Радничкој улици (паркинг испред хотела 
„Лучани“ резервише се за госте хотела), 

- са десне стране једносмерних улица на 
старом и новом насељу (члан 6. ове Одлуке), осим 
дела Омладинске улице од хотела „Каблар“ до 
раскрснице са улицом Иве Андрића, дела улице 
Ранка Тајсића од улице Драгачевски батаљон до 
Првомајске улице и Првомајске улице. 

б) за аутобусе: 
– на простору аутобуске станице, 
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ц) за теретна моторна возила: 
– на слободној површини са леве стране 

улице Др Драгише Мишовића иза Дома здравља,   
– са леве стране Доситејеве улице, ван 

коловоза, гледано из правца Аутобуске станице на 
простору између Стадиона и ХИ „Милан 
Благојевић“ Лучани. 

д) за тракторе и запрежна возила: 
– на слободном простору између 

Аутобуске станице и новог стадиона а до 
Доситејеве улице, 

е) за путнички такси: 
– у улици Цветној уз десни тротоар 

гледајући од улице Др Драгиша Мишовић на 
обележеном простору пре скретања на паркинг 
хотела (два паркинг места). 

 

2. У Гучи: 
а) За путничка возила: 
- у улици Републике са десне стране од 

раскрснице са улицом Б. Дмитровић до тријангла 
на мосту на Дупљају, 

- на коловозу леве стране улице Богдана 
Капелана од улице Пионирске  до раскрснице са 
улицом Милоша Обилића, 

- на обележеном простору  коловоза ул.  
Браће Дмитровић и уређеном паркиралишту на 
тротоару исте улице (на страни просторија МЗ 
Гуча),  

- на уређеном паркиралишту хотела 
„Златна труба“ и испред круга „Фармакома“, 

- на простору тротоара испред хотела 
„Златна труба“  у улици Чеде Васовића и Браће 
Јечменића од раскрснице са улицом Војводе 
Степе до раскрснице са улицом Карађорђевом, 

- на обележеном делу Улице Републике 
(са леве стране од моста на Дупљају до 
раскрснице са улицом Богдана Капелана и са 
десне стране исте од улице Богдана Капелана до 
улице Проте Гучанина, с тим што се резервишу 
места за паркинг возила општине и госте општине 
испред зграде Начелства (3 места) и на тротоару 
са бочне стране зграде из улице Богдана Капелана 
(3 места), 

- на тротоару са леве стране улице Богдана 
Капелана од улице Браће Јечменић до улице 
Републике, 

- на тротоару десне стране улице Чеде 
Васовића, од зграде Националне службе за 
запошљавање па до улице Проте Гучанина, 

- на коловозу десне стране Карађорђеве 
улице од улице Браће Јечменић и на обележеном 
делу тротоара исте улице наспрам Аутобуске 
станице 

б) За аутобусе: 
- на простору аутобуске станице 
ц) За туристичке аутобусе: 

– на паркингу хотела „Златна труба“ 
д) За теретна моторна возила, тракторе и 

запрежна возила: 
–  на слободном простору ПДП „Воћар - 

продукт"  из улица Првомајске и Републике, 
- на простору поред хелиодрома 
е) За путнички такси: 
– преко пута Аутобуске станице (поред 

хелиодрома) 
 

3. У Котражи: 
а) За путничка возила: 
– са леве стране улице Цара Душана ван 

коловоза, 
– са десне стране Ариљске улице поред 

Основне школе 
б) За теретна возила: 
– испред „Воћара“ са леве стране 

регионалног пута Р-117 Чачак - Ивањица, ван 
коловоза до реке Вучковица на делу пута од моста 
напред према Ивањици у дужини од око 120 
метара, 

ц) За аутобусе: 
– испред кафане „Бели Камен“ и испред 

Робне куће „Драча“ на обележеном простору, 
д) За тракторе и запрежна возила: 
– са леве стране регионалног пута Р-117 

Чачак - Ивањица ван коловоза до реке Вучковица 
у дужини од око 200 метара из правца Гуче па до 
моста. 

 

Члан 10. 
Забрањено је стварати сувишну буку 

приликом истовара или утовара терета и другим 
манипулацијама, турирање возила и употреба 
возила са оштећеним издувним цевима. 

Забрањена је употреба звучних сигнала у 
насељеним местима из члана 3. ове Одлуке, осим 
у случајевима предвиђеним Законом о 
безбедности саобраћаја на путевима. 

 

Члан 11. 
На просторима за паркирање возила 

забрањено је гаражирање као и остављање 
неисправних и напуштених возила. 

Члан 12. 
У време одржавања Драгачевског сабора 

трубача у Гучи, предтакмичења трубачких 
оркестара у Котражи, и других већих 
манифестација у насељима из чл. 3. ове Одлуке, 
режим саобраћаја биће посебно регулисан од 
стране надлежног општинског органа. 

Правним и физичким лицима, у улицама у 
којима је забрањено кретање возила, дозвољено је 
снабдевање доставним возилима у времену од 6оо 
до 10оо часова. Задржавање доставних возила у 
зони забране траје само колико траје истовар, 
односно утовар робе. 
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Идентитет доставних возила за 

снабдевање утврђује се отпремницом, рачуном и 
сличним документом. 
 

III. НАДЗОР 
Члан 13. 

Нeпосредан надзор над постављеном 
саобраћајном сигнализацијом,  као и поступању 
учесника у складу са истом врши Министарство 
унутрашњих послова. 

Надзор над спровођењем ове Одлуке врши 
надлежни орган Општинске управе општине 
Лучани. 
 
IV. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 14. 
Против учесника у саобраћају који 

поступа супротно одредбама ове Одлуке 
примењиваће се казнене одредбе за прекршаје 
прописане Законом о безбедности саобраћаја на 
путевима. 
 
V. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 15. 
За све што није регулисано овом Одлуком 

примењиваће се важеће одредбе Закона о  
безбедности саобраћаја на путевима и други 
одговарајући прописи засновани на закону. 

 
Члан 16. 

Јавно предузеће „Дирекција за изградњу“  
Лучани у складу са Законом и овом Одлуком 
израдиће саобраћајно техничку документацију и 
постављање саобраћајних знакова тј. пројекат 
сигнализације у року од 30 дана од дана 
доношења ове Одлуке. 

 

Члан 17. 
     У осталим насељеним местима, ако се 
укаже потреба, постављање „лежећих 
полицајаца“, вршиће Јавно предузеће „Дирекција 
за изградњу“ Лучани  по налогу издатом решењем 
надлежног органа општине Лучани. 
 

Члан 18. 
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да 

важи Одлука о регулисању саобраћаја у насе-
љеним местима општине Лучани („Сл. гласник 
општине Лучани“ бр. 16/12 и 12/13). 

 
Члан 19. 

       Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику 
општине Лучани“. 
 

 
 

Привремени орган општине Лучани 
 

У Лучанима, 05.11.2014. г. бр. 06-67-2/2014-I  
       
   Председник 

 мр Слободан Јоловић, с.р. 
 
2. 
 На основу одредаба члана 86. став 4. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник РС 
број 129/2007, 83/14 –др закон), тачке 3. Одлуке о 
распуштању Скупштине општине Лучани и 
образовању Привременог органа општине Лучани 
(„Службени гласник РС“ број 113/2014) и члана 3. 
Пословника Привременог органа општине Лучани 
(„Службени гласник општине Лучани“ број 
8/2014),  
 Привремени орган општине Лучани, на 
седници одржаној дана 05.11.2014. године, донео је 
 

О Д Л У К У 
О РАДНОМ ВРЕМЕНУ 

 
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 
 

Члан 1. 
 Овом Одлуком уређује се радно време 
угоститељских, трговинских, занатских и 
објеката за приређивање игара за забаву на 
територији општине Лучани (у даљем тексту: 
радно време). 
 Угоститељским објектом у смислу ове 
Одлуке, сматра се објекат који испуњава услове 
сходно Правилнику о разврставању, минималним 
условима и категоризацији угоститељских 
објеката („Службени  гласник РС“ број 66/94, 
3/95 и 31/05). 
 Трговинским објектом у смислу ове 
Одлуке сматра се објекaт за обављање промета 
прехрамбених и непрехрамбених производа 
(трговинске радње, самоуслуге, тржни центри, 
робне куће, стоваришта грађевинског, огревног и 
отпадног материјала, продавнице намештаја, 
конфекције, дуванских производа, новина и 
слично). 
 Занатским објектом у смислу ове Одлуке 
сматра се објекат за обављање занатских 
делатности и пружање занатских услуга 
(занатске радње, пекарске, фризерске, 
козметичарске и кројачке радње, сервиси за 
поправку, одржавање и прање моторних возила и 
сличне радње и сервиси). 
 Објектом за приређивање игара за забаву 
у смислу ове Одлуке сматрају се објекти, 
просторије или простор у коме се приређују игре 
за    забаву  (на компјутерима,  покер   апаратима,  
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флиперима, билијару и објекти сличног 
карактера). 
 

Члан 2. 
 Под радним временом у смислу ове 
Одлуке, подразумева се време у коме 
угоститељски, трговински, занатски и објекти за 
приређивање игара за забаву, могу да раде, 
односно обављају своју делатност.  
 

Члан 3. 
 Рад у угоститељском, трговинском, 
занатском и објекту за приређивање игара за 
забаву, мора бити организован на такав начин да 
се не ремети јавни ред и мир. 
 

Члан 4. 
 У оквиру радног времена уређеног овом 
Одлуком, правно лице, односно предузетник који 
обавља угоститељску, трговинску, занатску и 
делатност приређивања игара за забаву, утврђује 
распоред, почетак и завршетак радног времена. 
 Радно време и нерадни дан 
угоститељског, трговинског, занатског и објекта 
за приређивање игара за забаву, као и 
обавештење о привременој обустави вршења 
делатности, мора бити видно истакнуто на 
улазним вратима објекта и мора се поштовати. 
 

II РАДНО ВРЕМЕ 
II 1. Угоститељски објекти 

 
Члан 5. 

 Угоститељски објекти могу да раде 
сваког дана од 0600 до 2300 часа, изузев петка и 
суботе када могу да раде од 0600 до 2400 часа. 
 Изузетно од става 1. овог члана,  
угоститељски објекти, у периоду од 01. јула до 
31. августа, могу да раде сваког дана од 0600 до 
0100 часа наредног дана. 
 Изузетно од става 1. и става 2. овог члана, 
угоститељски и пекарски објекти који пружају 
услугe припремања и продаје брзе хране, 
безалкохолних пића и напитака могу да раде 
сваког дана од 0600 до 2400 часа, изузев петка и 
суботе и периода од 01. јула до 31. августа, када 
могу да раде од 0600 до 0100 часа наредног дана. 
 У дане Драгачевског сабора трубача у 
Гучи, угоститељски објекти могу да раде сваког 
дана од 0600 до 0200 часа наредног дана. 
 Угоститељски објекти који се налазе у 
оквиру стамбених зграда колективног становања, 
могу да раде сваког дана од 0700 до 2200 часа, 
изузев петка и суботе када могу да раде од 0700 
до 2300 часа. 
 

 
 За време новогодишњих празника (31. 
децембар – дочек Нове године, 1. и 2. јануар), на 
први дан православне Нове године (13. – дочек, и 
14. јануар), Сретења – Дан државности Србије  
(15. и 16 фебруар), Празника рада (30. април и 1. 
и 2. мај), Дан примирја у Првом светском рату 
(11. новембар), први дан Божића (7. јануар) и 
васкршњих празника, сви угоститељски објекти 
могу да раде од 0600 до 0200 часа наредног дана. 
 

Члан 6. 
 Изузетно од става 1. става 2. члана 5. ове 
Одлуке, на писани захтев, ноћни бар, диско бар, 
дансинг бар и кабаре бар могу да раде сваког 
дана oд 0600 до 0200 часа наредног дана, изузев 
петка и суботе када могу да раде од 0600 до 0400 
часа наредног дана, уколико је грађевински 
објекат у коме је регистровано обављање ове 
угоститељске делатности саграђен од материјала 
који обезбеђује одговарајућу топлотну, звучну и 
хидро изолацију и који испуњава грађевинске 
услове у погледу санитарне, противпожарне и 
заштите животне средине, као и услове заштите 
на раду прописане за ту врсту и намену објеката. 
 Испуњеност услова из става 1. овог 
члана, решењем утврђује Општинска управа 
општине Лучани, на основу увида у грађевинску 
и употребну дозволу и друге исправе којима се 
документују услови из става 1. овог члана, а за 
које службено лице оцени да су потребни. 
 Решење из претходног става доноси 
Општинска управа општине Лучани у року од 15 
дана од дана подношења захтева. 
 

Члан 7. 
 Угоститељски објекти за смештај, морају 
да буду отворени свакога дана од 0000 до 2400 
часа. 

Члан 8. 
 

 У летњој башти угоститељског објекта, 
односно другом отвореном простору, музички 
програм се може изводити сваког дана у времену 
од 1800 до 2200 часа, а петком и суботом од 18,00 
до 24,00 часа, у складу са одредбама Одлуке о 
мерама за заштиту од буке (''Службени гласник 
општине Лучани“ број 8/2011). 
 Изузетно од става 1. овог члана, у летњим 
баштама у оквиру стамбених зграда колективног 
становања, музички програм може да се изводи 
најдуже до 2200 часа, у складу са одредбама 
одлуке из става 1. овог члана.  
 Угоститељски објекти из члана 6. ове 
Одлуке, не могу емитовати музику или изводити 
забавни програм у летњој башти и било ком 
другом   отвореном простору, него само у оквиру 
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затвореног угоститељског објекта, са додатном 
звучном изолацијом којом се обезбеђује заштита 
од буке свих који живе у непосредној близини 
угоститељског објекта, у складу са чланом 15. 
Правилника из члана 1. став 2.  
 Музички програм може да се изводи само 
у летњој башти угоститељског објекта, односно 
другом отвореном простору, за који је 
Општинска управа општине Лучани издала 
решење о праву и условима коришћења у те 
сврхе. 

Члан 9. 
 Правно лице, односно предузетник који 
обавља угоститељску делатност, исту може 
обаљати дуже од прописаног радног времена 
поводом организовања свадби, рођендана, 
матурских прослава, испраћаја у војску  и 
слично, најдуже од 0200 часа наредног дана, под 
условом да је обезбедио заштиту јавног реда и 
мира. 
 Рад са дужим радним временом, у случају 
из става 1. овог члана, може се вршити у 
угоститељском објекту, под  условом: 
 - да је објекат затворен, односно не 
прима госте и не пружа угоститељске услуге 
припремања и служења хране и пића,  
 - да је на улазу видно истакнуто 
обавештење да објекат у току дана не ради у 
времену које је такође видно истакнуто на истом 
обавештењу, 
 - да се емитовање музике и извођење 
забавног програма обавља у складу са oвом 
Одлуком и Одлуке о мерама за заштиту од буке 
(''Сл. гласник општине Лучани“ број 8/2011).  
 

II 2. Трговински објекти 
 

Члан 10. 
 Трговински објекти могу да раде свакога 
дана од 0600 до 2400 часа. 
 Трговински прехрамбени објекти, у 
оквиру радног времена из става 1. овог члана, 
морају бити отворени сваког радног дана од 0700 
до 1200 часова и од 1700 до 2000 часова, а суботом 
и недељом од 0700 до 1300 часова. 
 Трговински непрехрамбени објекти, у 
оквиру радног времена из става 1. овог члана, 
морају бити отворени сваког радног дана од 0800 
до 1200 часова и од 1700 до 2000 часова, а суботом 
од 0800 до1200 часова. 
 

Члан 11. 
 На дан државног и другог празника за 
који је прописано да се не ради један дан, 
трговински прехрамбени и непрехрамбени 
објекти могу бити затворени. 

 
 За време државног и другог празника за 
који је прописано да се не ради два или више 
дана, трговински непрехрамбени објекти могу 
бити затворени, а трговински прехрамбени 
објекти раде по следећем распореду: 
 -  првог дана празника могу бити 
затворени, 
 -  другог и трећег дана празника, морају 
бити отворени од 0700 до 1200 часова. 
 У дане васкршњих празника, у периоду 
од Великог петка до понедељка (четири нерадна 
дана), трговински непрехрамбени објекти могу 
бити затворени, а трговински прехрамбени 
објекти раде по следећем распореду: 
 - првог дан празника – Велики петак, 
морају бити отворени у периоду 0800 до 1200 
часова; 
 - другог дана – Велика субота, морају 
бити отворени од 0700 до 1300 часова; 
 - трећег дана - Васкрс, могу бити 
затворени; 
 - четвртог дана – Васкршњи понедељак, 
морају бити отворени од 0800 до 1200 часова. 
 

II 3. Остали објекти 
 

Члан 12. 
 Занатски објекти радно време уређују 
самостално и морају се истог придржавати. 
 

Члан 13. 
 Објекти за приређивање игара за забаву 
могу да раде сваког дана од 0800 до 2300 часа. 
 

III НАДЗОР 
 

Члан 14. 
 Надзор над применом одредаба ове 
Одлуке врши Општинска управа општине 
Лучани, преко комуналног инспектора, у оквиру 
законских овлашћења. 

 
IV КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 15. 

 Новчаном казном од 100.000,оо до 
500.000,оо динара казниће се за прекршај правно 
лице: 
 1. ако угоститељску делатност обавља у 
радно време супротно радном времену из члана 
5. ове Одлуке; 
 2. ако угоститељску делатност обавља у 
радно време и супротно члану 6. ове Одлуке; 
 3. ако извођење музичког програма у 
летњој башти организује у радно време и 
супротно одребама члана 8. ове Одлуке; 
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 4. ако угоститељску делатност обавља 
супротно одредбама члана 9. ове Одлуке. 
 За прекршај из става 1. овог члана, 
казниће се и одговорно лице у правном лицу 
новчаном казном у износу од 15.000,оо до 
25.000,оо динара. 
 За прекршај из става 1. овог члана, 
казниће се предузетник новчаном казном у 
износу од 100.000,оо до 250.000,оо динара. 
 

Члан 16. 
 Новчаном казном од 50.000,оо до 
300.000,оо динара казниће се за прекршај правно 
лице: 
 1. ако угоститељски објекат за смештај 
није отворен свакога дана у време из члана 7. ове 
Одлуке; 
 2. ако делатност у трговинским прехра-
мбеним објектима не обавља у радно време 
прописано чланом 10. ове Одлуке; 
 3. ако трговинску делатност не обавља 
по распореду утврђеном чланом 11. Одлуке; 4.
 ако се у занатским објектима не 
придржава распореда, почетка, и завршетка 
радног времена које је утврђено у складу са 
чланом 12. ове Одлуке; 
 5. ако делатност приређивања игара за 
забаву не обавља у складу са чланом 13. ове 
Одлуке; 
 За прекршај из става 1. овог члана, 
казниће се и одговорно лице у правном лицу 
новчаном казном у износу од 3.000,оо до 
20.000,оо динара; 
 За прекршај из става 1. овог члана, 
казниће се предузетник новчаном казном у 
износу од 30.000,оо до 200.000,оо динара; 

 
Члан 17. 

 Новчаном казном од 5.000,оо до 50.000,оо 
динара казниће се за прекршај правно лице ако 
радно време угоститељског, трговинског и 
занатског објекта и објекта за приређивање игара 
за забаву, и обавештење о привременој обустави 
вршења делатности, не истакне на видно место 
на улазним вратима објекта и не поштује га (члан 
4. став 2. ове одлуке). 
 За прекршај из става 1. овог члана, 
казниће се и одговорно лице у правном лицу 
новчаном казном у износу од 500,оо до 5.000,оо 
динара. 
 За прекршај из става 1. овог члана, 
казниће се предузетник новчаном казном у 
износу од 2.000,оо до 20.000,оо динара. 

 
 

 
V ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 18. 

 Ступањем на снагу ове Одлуке престаје 
да важи Одлука о радном времену („Службени 
гласник општине Лучани“ број 8/08 и 1/09). 
 

Члан 19. 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику 
општине Лучани“. 

 
Привремени орган општине Лучани 

 

У Лучанима, 05.11.2014. г. бр. 06-67-3/2014-I  
       
   Председник 

 мр Слободан Јоловић, с.р. 
 

3. 
 
 На основу члана 86. став 4. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС број 
129/2007, 83/14-др Закон), тачке 3. Одлуке  о 
распуштању Скупштине општине Лучани и 
образовању Привременог органа општине Лучани 
(„Службени гласник РС“ број 113/2014) и члана 3. 
Пословника Привременог органа општине Лучани 
(„Службени гласник општине Лучани“ број 
8/2014),  
 Привремени орган општине Лучани, на 
седници одржаној дана 05.11.2014. године, донео 
је 

  
О Д Л У К У 

О ДРАГАЧЕВСКОМ САБОРУ ТРУБАЧА У 
ГУЧИ 

 
 

         I  ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 Овом Одлуком уређује се организовање 
Драгачевског сабора трубача у Гучи (у даљем 
тексту: Сабор), надлежности организатора и 
других учесника у организацији, права и обавезе 
других лица за време и у вези са одржавањем 
Сабора, као и прекршаји. 
 Овом Одлуком образује се организациони 
одбор Сабора под називом Саборски одбор и 
утврђују његове надлежности. 
 

Члан 2. 
 Сабор је културно туристичка манифе-
стација од посебног значаја за неговање и развој 
традиционалне  трубачке музике. 
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 На Сабору се подстиче изворно народно 
стваралаштво у традицији националне културе и 
промовише привредни развој општине Лучани. 
 На Сабору је забрањено организовање 
концерата народне и забавне музике, уз извођење и 
емитовање било које, осим трубачке музике.  
 

Члан 3. 
 Сабор се традиционално одржава у Гучи, 
сваке године у трајању од 5 дана, и то у: среду, 
четвртак, петак, суботу и недељу у месецу августу. 
 Јубиларни сабор се одржава сваке пете 
године у трајању од 7 дана.  
 Време (термин) одржавања Сабора 
утврђује Саборски одбор, најкасније до краја 
текуће за наредну годину. 

 
Члан 4. 

 Организатор Сабора је општина 
Лучани. 
 Послове организације Сабора општина 
обавља преко својих органа, јавне установе и 
јавног предузећа, у складу са законом, општим 
и појединачним актима надлежних органа, 
установа и предузећа. 

 
          II  САБОРСКИ ОДБОР 
 

Члан 5. 
 Саборски одбор разматра и решава питања 
из области организације и обезбеђивања средстава 
за финансирање и суфинансирање програма и 
пројеката Сабора који се врши преко општинских 
органа, јавне установе и јавног предузећа, у складу 
са законом, општим и појединачним актима 
надлежних општинских органа, јавних установа и 
предузећа и овом одлуком. 
 Председник Саборског одбора је 
председник општине, заменик председника 
Саборског одбора је заменик председника 
општине, а чланови Саборског одбора су: 
председник Скупштине општине, начелник 
Општинске управе, директор јавне установе, 
директор јавног предузећа и председник савета 
месне заједнице Гуча. 
 У раду Саборског одбора учествује 
начелник Моравичког управног округа, који 
повезује и усклађује рад организатора и других 
учесника у организацији Сабора са ресорним 
министарствима Владе РС и референтним 
организацијама и установама које се баве 
пословима од значаја за обезбеђивање услова за 
организовање Сабора, у складу са законом и 
својим овлашћењима.  
 

 
 

 
Члан 6. 

 Саборски одбор, у оквиру послова из члана 
5. ове одлуке: 
 - представља Сабор, 
 - усмерава и усклађује рад других 
учесника у организацији Сабора, 
 - доноси појединачне акте којима се 
операционализују акти општинских органа, јавне 
установе и предузећа, 
 - доноси јединствен и оперативни план 
организације Сабора у коме утврђује опис и 
динамику послова којима задужује поједине 
извршиоце у оквиру њихових права и обавеза и 
функционалне оспособљености, 
 - стара се о благовременом спровођењу 
оперативног плана од стране појединих 
извршилаца и усклађује њихове активности у 
планирану целину организације,  
 - даје сагласност (одобрење) на планске и 
друге опште и појединачне акте које доносе 
учесници у организацији Сабора, 
 - врши надзор над радом и даје 
обавезујућа упутства и налоге учесницима у 
организацији Сабора, 
 - обезбеђује услове за ангажовање у 
пословима организације Сабора и координацију 
међусобног рада начелника Моравичког управног 
округа и других државних органа, јавних установа 
и предузећа који се баве пословима од значаја за 
организовање Сабора,  
 - врши друге послове у вези са 
организацијом Сабора. 
 Саборски одбор одлучује већином гласова 
свих чланова, а изузетно, ако за време званичног 
трајања Сабора, објективно није у могућности да 
се састане, председник Саборског одбора може сам 
да донесе појединачни акт који се тиче појединог 
текућег питања чије се решавање не може 
одложити без штете за организацију. 
 

Члан 7. 
 Председник Саборског одбора: 
 - заступа, представља, организује рад и 
председава седницама Саборског одбора,  
 - предлаже начин решавања питања о 
којима одлучује Саборски одбор,  
 - утврђује текст аката које доноси 
Саборски одбор, 
 - непосредно извршава и стара се о 
извршавању одлука Саборског одбора, 
 - самостално доноси одлуку о неодложном 
питању, у складу са овом Одлуком, 
 - обавља друге послове које му Саборски 
одбор повери. 
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Члан 8. 
 Одлуке Саборског одбора и његовог 
председника донете у складу са њиховим 
овлашћењима у организацији Сабора су 
обавезујуће за све општинске органе, јавне 
установе, предузећа и месну заједницу Гуча, који 
учествују у организацији Сабора. 
 

 III ПОСЛОВИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 
 

Члан 9. 
 Послове организације Сабора, у оквиру 
својих права и обавеза, као непосредни извршиоци 
послова врше: Општинска управа општине 
Лучани, јавна установа, јавно предузеће и Месна 
заједница Гуча. 
 Поједине послове које им повери Саборски 
одбор, сходно својим правима, обавезама и 
функцијама које имају у општини Лучани, врше и 
председник Скупштине општине Лучани, чланови 
Општинског већа и друга изабрана, именована и 
постављена лица у општини Лучани. 
 Уколико неки извршилац из става 1. овог 
члана не врши поједине послове из члана 10. 11. 
12. и 13. овог акта, те послове привремено 
преузима и непосредно врши општина Лучани као 
организатор, преко Општинске управе општине 
Лучани и својих других органа.  

 

Члан 10. 
 Општинска управа општине Лучани, у 
припреми и за време Сабора, обавља послове у 
оквиру права и обавеза утврђених законом, 
Статутом општине Лучани, овом и другим 
одлукама надлежних органа општине, а нарочито: 
 - стручне, техничке и административне 
послове за Саборски одбор; 
 - утврђивање и наплату локалних јавних 
прихода; 
 - организује и врши послове јавних 
паркиралишта на јавним и другим површинама; 
 - обезбеђење простора за јавна 
паркиралишта; 
 - наплата накнаде за паркирање возила на 
јавним паркиралиштима, сагласно закону и 
одлукама надлежних општинских органа; 
 - инспекцијски надзор у оквиру својих 
законских права и обавеза; 
 - ангажује маркетиншке агенције за 
потребе организације Сабора;  
 - утврђује посебан режим саобраћаја за 
време Сабора;  
 - протокол за пријем министара и других 
функционера из Владе РС, акредитованих 
амбасадора, пријатеља Сабора и других лица које 
као госте Сабора примају председник и други 
функционери општине Лучани и начелник 
Моравичког управног огруга; 

 
 - конференције за медије; 
 - правна помоћ за странке и индиректне 
кориснике буџета општине Лучани; 
 - координирање послова са државним 
органима и другим лицима у вези организације; 
 - утврђује финансијски план својих 
трошкова 

 
Члан 11. 

 Јавна установа обавља послове у оквиру 
права и обавеза утврђених законом, Статутом 
општине Лучани, овом и другим одлукама 
надлежних органа општине, својим оснивачким 
актом и статутом, а нарочито: 
 - доноси опште и појединачне акте из 
делокруга свога рада којима планира, утврђује, 
организује и спроводи програм, програмске 
садржаје, приредбе и друге манифестације на 
Сабору; 
 - доноси опште и појединачне акте из 
делокруга свога рада којима планира, утврђује, 
организује и спроводи програмска такмичења и 
предтакмичења;  
 - стара се о учешћу, доласку, смештају и 
трошковима учесника у програму; 
 - утврђује план и организује обезбеђење 
програмских приредби; 
 - утврђује финансијски план својих 
трошкова. 

Члан 12. 
 Јавно предузеће, обавља послове у оквиру 
права и обавеза утврђених законом, Статутом 
општине Лучани, овом и другим одлукама 
надлежних органа општине, својим оснивачким 
актом и статутом, а нарочито: 
 - припрема, опрема и обележава јавне 
површине које се дају на коришћење у пословне 
сврхе; 
 - набавља, припрема и поставља 
вертикалну и обележава хоризонталну саобраћајну 
сигнализацију на јавним паркиралиштима; 
 - набавља и припрема опрему и материјал 
и обезбеђује прикључке на комуналну 
инфраструктуру и електро мрежу за све потребе 
организације Сабора и вршење привредних 
делатности на Сабору;  
 - одржава јавну расвету; 
 - утврђује финансијски план својих 
трошкова. 

              
Члан 13.  

 Месна заједница Гуча, обавља послове у 
оквиру права и обавеза утврђених законом, 
статутом општине Лучани, овом и другим 
одлукама надлежних органа општине својим 
оснивачким актом и својим статутом, а нарочито: 
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 - у оквиру свог годишњег финансијског 
плана, планира улагања у саборску инфра-
структуру; 
 - утврђује финансијски план својих 
трошкова; 
 - обавља друге послове. 

 

           IV  ПРИХОДИ И РАСХОДИ ОД САБОРА 
 

Члан 14. 
 Приходи од Сабора су приходи буџета 
општине Лучани, и чине их: 
 - локална административна такса; 
 - локалне комуналне таксе; 
 - боравишна такса; 
 - новчане казне за прекршаје изречене у 
прекршајном поступку, као и одузета имовинска 
корист у том поступку; 
 - приходи од давања у закуп, односно на 
коришћење непокретности у својини Општине, као 
и непокретности у државној својини које користи 
општина Лучани и индиректни корисници њеног 
буџета; 
 - прихода које својом делатношћу остваре 
органи и организације општине Лучани; 
 - прихода по основу донација општини 
Лучани; 
 - други приходи утврђени законом. 

 
Члан 15. 

 Расходи и издаци Сабора су расходи и 
издаци буџета општине Лучани који се 
финансирају приходима и примањима из члана 14. 
ове одлуке, у складу са законом и Одлуком о 
буџету општине Лучани, ако овом Одлуком није 
другачије регулисано, и чине их: 
 - расходи и издаци Сабора, до износа 
њиховог потпуног намирења;  
 - расходи и издаци за изградњу или 
реконструкцију комуналне инфраструктуре која је 
непосредно у функцији организације Сабора, који 
су за исте намене предвиђени годишњим 
финансијским планом надлежног индиректног 
буџетског корисника, до износа средстава 
преосталих по намирењу расхода и издатака 
Сабора. 

Члан 16. 
 Из дела прихода од комуналних такси за 
коришћење простора на јавним површинама или 
испред пословних просторија у пословне сврхе, а 
по основу давања на коришћење главног и 
помоћног фудбалског терена у Гучи, финансира се 
рад ФК „Драгачево“ Гуча, у целокупном 
наплаћеном износу.   
 Одлуком о буџету општине Лучани и 
финансијским   планом    надлежног    индиректног 
 

 
корисника, билансираће се средства из става 1. 
овог члана.     

        
             V  КОРИШЋЕЊЕ ПРОСТОРА  
 

Члан 17. 
 За потребе организације Сабора и у 
пословне сврхе, може се користити простор, 
односно земљиште и објекти у својини Општине, 
као и у државној својини на којима право 
коришћења има општина Лучани (јавне 
површине);   
 - у државној својини на којима право 
коришћења имају друга лица; 
 - у приватној својини (приватне 
површине).   

Члан 18. 
 Јавне површине се могу користити у 
пословне сврхе само у случајевима, за намене и 
под условима који су утврђени законом и овом 
Одлуком. 
 Површине у државној својини на којима 
право коришћења имају друга лица и приватне 
површине могу се користити на основу писаног 
споразума о уступању између носиоца права 
коришћења или права својине и општине Лучани, 
односно Општинске управе, као и јавног предузећа 
или установе. 
 Површине из става 2. овог члана, општина 
Лучани, односно Општинска управа, јавно 
предузеће или установа могу користити за послове 
из својих надлежности или их дати другом лицу на 
привремено коришћење, уз наплату прописаних 
накнада и локалних јавних прихода. 
 На површинама из става 2. овог члана, 
општина Лучани, односно јавно предузеће или 
установа, имају иста права, обавезе и надлежности 
као на јавним површинама у државној својини. 

 
             V 1. Накнада  

 
Члан 19. 

 Споразумом из члана 18. став 2. ове 
Одлуке утврђују се површина и намена (употреба) 
уступљених површина и накнада коју општина 
Лучани, односно Општинска управа, јавно 
предузеће или установа, због ограничавања 
конституисаног права на површинама (својине, 
коришћења, службености или другог права) 
исплаћује носиоцу ових права. 
 Накнада из става 1. овог члана има 
карактер накнаде штете. 
 Износ накнаде за простор који је дат 
другом лицу на привремено коришћење у 
пословне сврхе, уз наплату прописаних локалних 
јавних прихода, може се исплатити: 
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 - накнада за коришћење непољопри-
вредног земљишта у висини до 40% од износа 
наплаћене локалне комуналне таксе, према 
подацима из евиденције коју води Општинска 
управа општине Лучани; 
 - накнада за коришћење јавне површине 
која је уређена и користи се као улаз у стамбене 
зграде, дворишта, пословни, или други простор, за 
коју је корисник дао писану сагласност о 
коришћењу за потребе организације Сабора, у 
висини до 50% од износа наплаћене локалне 
комуналне таксе, према подацима из евиденције 
коју води Општинска управа општине Лучани; 
 - накнада за коришћење пољопривредног 
земљишта које се користи за потребе паркирања 
возила, до износа од 1.000 евра по хектару, у 
динарској противвредности по средњем кусру НБС 
на дан исплате. 

 
 V 2. Привредне делатности 
 

Члан 20. 
 На простору из члана 17. ове Одлуке, могу 
се вршити делатности, у складу са законом, 
подзаконским актима донетим на основу закона, 
овом и другом одлуком органа општине Лучани, и 
то: 
 - услуге смештаја и исхране; 
 - трговина на мало, осим продаје: меса и 
производа од меса, рибе, алкохолних и других 
пића, фармацеутских и медицинских производа и 
моторних горива; 
 - рекламирање; 
 - организовање сајмова; 
 - уметност, забава и  рекреација, осим 
коцкања и клађења.  
 Физичка лица, која се баве уметничким и 
старим занатима и пословима домаће радиности, а 
немају регистровану делатност, могу користити 
јавне површине у пословне сврхе на основу писане 
изјаве Општинској управи општине Лучани да се 
наведеним видовима делатности баве. 

 
Члан 21. 

 Простор на коме се могу вршити 
привредне делатности из члана 20. овог акта, 
разврстава се према погодностима које има за 
кориснике (положају, степену уређености и 
комуналне опремљености), на зоне: 
 Прва зона која обухвата:  
 - Улица Републике: од раскрснице са 
Улицом Браће Дмитровића до раскрснице са 
улицом Проте Гучанина, укључујући и тржни 
центар;  
 - Улица Браће Јечменића;  
 

 
 - Улица Чеде Васовића од раскрснице са 
Улицом Републике до укрштања са улицом Проте 
Гучанина;  
 - Улица Проте Гучанина;  
 - Улица Богдана Капелана од раскрснице 
са Улицом Чеде Васовића до Пионирске и  
 - Трг слободе,  
 Друга зона која обухвата простор изван 
прве зоне из става 2. овог члана на подручју 
насељеног места Гуча. 
 Привредне делатности у зонама из става 1. 
и 2. овог члана, врше се само на простору који је за 
то обележен и евидентиран. 
 Обележавање простора из става 3. овог 
члана врши се најкасније до 30. априла текуће 
године. 

 

            V 3. Издавање у пословне сврхе 
 

Члан 22. 
 Простор у зонама из члана 21. ове Одлуке 
може се дати на коришћење у пословне сврхе из 
члана 20. ове Одлуке, у складу са законом, 
подзаконским актима донетим на основу закона, 
овом и другом одлуком органа општине Лучани, 
правном лицу или предузетнику који на дан 
подношења захтева, односно понуде за учешће у 
поступку уређеном овом Одлуком, достави 
документацију којом доказује: 
 - да је код надлежног државног органа 
регистрован за вршење одговарајуће делатности 
(решење органа надлежног за упис у одговарајући 
регистар привредних и других субјеката); 
 - да општинском буџету не дугује локалне 
јавне приходе (пореско уверење ако се пријављује 
на конкурс, а у другом случају увид у стање 
обавеза);  
 - да у евиденцијама које воде општински 
или надлежни државни органи није регистровано 
да се против њега води прекршајни поступак, или 
да је кажњаван за прекршаје прописане овом и 
другом општинском одлуком којом се уређује 
организација Сабора;  
 - да испуњава и друге услове који се 
захтевају конкурсом, које утврде Општинска 
управа општине Лучани, општинска јавна 
предузећа и установе. 
 Подносиоцу захтева за коришћење јавних 
површина за кога је утврђено да кумулативно 
испуњава услове из става 1. овог члана надлежни 
општински орган дозволиће вршење делатности уз 
прописну наплату утврђене локалне комуналне 
таксе или накнаде, а надлежно јавно предузеће или 
установа обезбедиће коришћење потребне 
комуналне инфраструктуре, уз прописну наплату 
фактурисаних    трошкова,   у   складу са законом и 
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одлукама органа, јавних предузећа и установа 
општине Лучани. 

 
Члан 23. 

 Све активности у вези са давањем на 
коришћење јавних површина за пословне сврхе 
врши Општинска управа општине Лучани, у 
складу са законом и општинским одлукама, почев 
од 01. маја године у којој се одржава Сабор, па док 
има слободних површина. 
 Постављање привременог објекта на јавне 
површине контролише Општинска управа 
општине Лучани, при чему је, пре постављања 
објекта корисник јавне површине дужан да 
овлашћеном раднику Општинске управе општине 
Лучани, стави на увид доказ о плаћеној локалној 
комуналној такси и решење о одобрењу за рад. 
 За вршење привредне делатности у првој 
зони, правна лица и предузетници морају 
користити мобилијар (столове, столице, тезге, 
сунцобране и друго) који је израђен у српском 
националном, односно етно стилу.  
 

Члан 24. 
 За коришћење јавних површина подноси се 
захтев на обрасцу који сачињава Општинска 
управа општине Лучани, уз који се достављају 
докази о испуњавању услова из члана 22. ове 
Одлуке. 
 Ако једно место тражи један корисник, 
њему ће се то место дати по понуђеном износу 
који ме може бити нижи од прописаног износа 
локалне комуналне таксе из одговарајућег 
тарифног броја или прописане накнаде. 
 Давање на коришћење јавних површина за 
вршење угоститељске делатности (шатра и 
роштиљ) и делатности забавних паркова, врши се 
на основу прикупљених затворених писаних 
понуда по оглашеном конкурсу, искључиво на 
основу највишег понуђеног износа за једно место. 
 Оглашавање и поступак избора корисника 
по конкурсу и јавном надметању организује и 
спроводи Општинска управа општине Лучани, 
односно посебна комисија коју именује начелник 
Општинске управе. 
 Комисија из става 4. овог члана утврђује и 
објављује конкурс у складу са овим актом који 
садржи податке о: оглашеним привременим 
објектима (намена, зона, површина, износ 
накнаде); лицима која имају право да учествују на 
конкурсу и јавном надметању; потребној 
конкурсној документацији; начину и року 
достављања понуда; месту, датуму, времену и 
правилима јавног надметања; рачуну за уплату 
кауције у износу од 10% оглашеног износа; 
условима   вршења  делатности;   као и  о   другим 

 
подацима од значаја за спровођење и учешће на 
конкурсу, сагласно закону и овој одлуци.   
 Ако на конкурс понуде за коришћење 
једног места достави више од једног корисника, 
избор ће се извршити у поступку усменог јавног 
надметања између два понуђача који су 
благовремено доставили уредне писане понуде са 
највишим износима за исто место, при чему се 
подизање понуде учесника у јавном надметању, 
почев од понуђених износа, утврђује на 5% од 
оглашеног најнижег износа. 
 О избору корисника путем јавног конкурса 
и надметања, комисија сачињава записник, а исход 
поступка по конкурсу саопштава учесницима, 
одмах по окончању поступка.  
 Конкурс и поступак из овог члана може се 
поновити за површине које нису издате или нове 
површине, с тим да се први поступак избора 
одржава најкасније 60 дана пре почетка Сабора, а 
конкурс се објављује најкасније 10 дана пре 
заказаног датума за избор. 
 Ако се из било ког разлога одређена 
површина никоме не изда на коришћење у 
поступку предвиђеном овим чланом, исте ће се 
дати на коришћење лицу које прво поднесе уредан 
захтев, у складу са овом и другом општинском 
одлуком. 

 
           V 4. Угоститељство 
 

Члан 25.  
 Угоститељска делатност може се вршити и 
у привременим угоститељским објектима за 
исхрану и пиће, у складу са законом, 
подзаконским актима донетим на основу закона, 
овом и другом одлуком органа општине Лучани. 
 Привремени угоститељски објекти се 
постављају на обележеним местима и димензијама 
које одреди организатор Сабора или лице које он 
овласти, у складу са овом Одлуком.          
 Угоститељска делатност може се вршити и 
испред угоститељског објекта регистрованог у 
складу са законом, односно у летњој 
угоститељској башти, под условима и на начин 
прописан овом и другом општинском одлуком. 
 Испред угоститељских објеката, у летњој 
башти, не може се вршити припрема и излагање 
хране (на роштиљима, ражњевима, кување крај 
отворене ватре и слично), нити точење пића (из 
бурића, апарата за точење и слично), већ само 
делатност служења хране и пића који се 
припремају и точе у угоститељским објектима. 
 У угоститељској летњој башти могу се 
постављати само подови, столови, столице и 
жардињере за украсно биље. 
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 У угоститељској летњој башти, нити на 
зиду грађевинског објекта до улице и на другој 
јавној површини, не могу се постављати, 
инсталирати нити користити  разглас, појачало, 
звучник нити сваки други уређај и компонента 
којом се и преко које се појачава звук музике која 
се репродукује, емитује или изводи. 
 У угоститељској летњој башти не могу се 
постављати ограде, нити подијум или други 
простор за плесање или играње, ако то изричито 
није дозвољено овом или другом одлуком 
надлежног општинског органа. 
 

              
            V 5. Трговина    
 

Члан 26. 
 Трговина на мало може се вршити и на 
тезгама и другим привременим објектима, у складу 
са законом, подзаконским актима донетим на 
основу закона, овом и другом одлуком органа 
општине Лучани. 
 Привремени трговински објекти се 
постављају на локацијама које одреди организатор 
Сабора.          
 Трговина на мало може се вршити и испред 
трговинских објеката регистрованих у складу са 
законом, под условима и на начин прописан овом 
и другом општинском одлуком. 
 Трговинска делатност изван продавница на 
тезгама и другим привременим објектима може се 
вршити на површинама из члана 19. ове одлуке, 
осим у улици Републике у делу обухваћеном 
првом зоном. 

 
            V 6. Остале пословне активности 
 

Члан 27. 
 Спонзори, који имају закључен писани 
уговор о спонзорству, јавне површине и објекте 
користе у обиму, под условима и на начин утврђен 
тим уговором. 
 Услуге рекламе и пропаганде (креирање и 
постављање реклама на отвореном простору путем 
рекламних табли, панела, излога, изложбених 
витрина, осликавање објеката, рекламирање из 
ваздуха), врше се на основу одобрења Општинске 
управе општине Лучани, сходно обавезама 
преузетим по закљученим уговорима о 
спонзорству. 
 Спонзорским уговорима се не може 
предвидети коришћење јавних и приватних 
површина за обављање привредних делатности од 
стране спонзора (угоститељство и трговина), нити 
спонзори исто могу вршити. 
 

 
 Приређивање сајма може се вршити на 
бетонским површинама објеката за спорт и 
рекреацију, у оквиру спортских објеката којима 
руководи јавна установа која се бави делатностима 
спорта.. 

 
Члан 28. 

 Културне активности, забавни паркови и 
друге забавне активности, организовање паркинга 
за моторна возила и камп насеља за посетиоце, 
могу се организовати и вршити на површинама 
које за те намене одреде и прибаве органи, јавне 
установе и предузећа општине Лучани. 

 
Члан 29. 

 На јавним површинама, у летњим баштама 
угоститељских објеката, испред трговинских и 
других објеката који се користе у пословне и друге 
сврхе за време Сабора, дозвољено је извођење и 
емитовање само трубачке музике. 
 Трубачку музику за време Сабора могу 
изводити само оркестри који учествују у 
званичном програму Сабора и оркестри који за то 
добију одобрење (акредитацију) од јавне установе 
која обавља послове организације саборског 
програма. 
 Угоститељски, трговински и други објекти 
у којима се врше привредне делатности не могу 
забрањивати или условљавати рад акредитованих 
трубачких оркестара у својим објектима или 
испред својих објеката. 

 
            VI  ИЗВЕШТАЈИ И ПЛАНОВИ 

 
Члан 30. 

 Одговорна лица учесника у организацији 
из члана 9. ове Одлуке извештаје о раду и 
трошковима на организацији Сабора, који су 
усвојени од стране њихових надлежних органа, 
достављају Саборском одбору најкасније до 20. 
септембра текуће године на даљи поступак. 
 Саборски одбор, по достављеним 
извештајима из става 1. овог члана доноси одлуке, 
најкасније до 30. септембра текуће године, 
доставља Општинском већу на даљи поступак. 
 Одговорна лица учесника у организацији 
Сабора, финансијске планове и нацрте аката за 
наредни Сабор из своје надлежности, који су 
усвојени од стране њихових надлежних органа, 
достављају Саборском одбору ради сагласности, 
најкасније до 25. септембра текуће године. 
 Финансијски план и нацрт акта из става 3. 
овог члана, по добијеној сагласности Саборског 
одбора, одговорна лица учесника у организацији, 
најкасније до 5. октобра текуће године, достављају 
Општинском већу ради даљег поступка. 



      Страна                                СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ                                Број  10/2014   14
 

 Одлуке донете у поступку разматрања 
аката из овог члана Општинско веће по прописаној 
процедури, доставља Скупштини општине Лучани, 
најкасније до 10. октобра текуће године. 

 
             VII  КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 31. 

 Новчаном казном у износу од 50.000,оо до 
200.000,оо динара казниће се за прекршај  правно 
лице ако: 
 - привремени угоститељски или 
трговински објекат постави супротно овој и другој 
општинској одлуци или на локацији коју није 
одредио организатор Сабора или лице кога је он 
овластио (члан 22.став 1. и 2 и члан 24. став 1. и 2);  
 - угоститељску делатност испред 
регистрованог угоститељског објекта у летњој 
башти не врши на начин прописан овом и другом 
општинском одлуком ( члан 25. став 3.);  
 - испред угоститељског објекта у летњој 
башти врши припрему или излагање хране или 
точење пића ( члан 25. став 4.); 
 - на јавним површинама, у летњим 
баштама угоститељских објеката, испред 
трговинских и других објеката у којима се врше 
привредне делатности и које се користе у пословне 
и друге сврхе, изводи или емитује музику која се 
не изводи на трубачким инструментима. 
 За прекршај из става 1. овог члана казниће 
се одговорно лице у правном лицу новчаном 
казном у износу од 10.000,оо до 40.000,оо динара. 
 

Члан 32. 
 Новчаном казном у износу од 100.000,оо 
до 500.000,оо динара казниће се за прекршај  
правно лице ако: 
 - у угоститељској летњој башти или на 
зиду угоститељског објекта до улице или на јавној 
површини постави, инсталира или користити  
разглас, појачало, звучник и сваки други уређај и 
компоненту којом се и преко које се појачава звук 
музике која се репродукује, емитује или изводи 
(члан 25. став 6.); 
 - у угоститељској летњој башти постави 
подијум или други простор за плесање или играње 
без изричите дозволе надлежног општинског 
органа (члан 25. став 7.); 
 За прекршај из става 1. овог члана казниће 
се одговорно лице у правном лицу новчаном 
казном у износу од 20.000,оо до 100.000,оо динара. 
 

Члан 33. 
 Новчаном казном у износу од 30.000,оо до 
50.000,оо динара, казниће се за  прекршај из члана 
 

 
29. став 1. ове одлуке предузетник или друго 
физичко лице. 
 Новчаном казном у износу од 50.000,оо до 
100.000,оо динара, казниће се за прекршај из члана 
28. став 1. ове одлуке предузетник или друго 
физичко лице. 

 
Члан 34. 

 Новчаном казном у износу до 20.000,оо 
динара казниће се за прекршај: 
 - капелник, односно шеф оркестра који 
изводи трубачку музику а не учествује у 
званичном програму Сабора или за то нема 
одобрење (акредитацију) од јавне установе  која 
обавља послове организације саборског програма 
(члан 29. став 2.); 
 - власник угоститељског и другог објекта у 
коме се врши привредна делатност који забрањује 
или условљава рад акредитованих трубачких 
оркестара у свом објекту или испред свог објекта 
(члан 29. став 3.). 

 
            VIII НАДЗОР  
 

Члан 35. 
 

 Надзор над спровођењем ове одлуке 
обавља Општинска управа општине Лучани, а 
инспекцијску контролу врши комунални 
инспектор. 

 
              IX  ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 36. 
 Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да 
важи Одлука о организацији Драгачевског Сабора 
трубача у Гучи („Службени гласник општине 
Лучани“ број 13/2012, 6/2013, 10/2013, 12/2013 и 
4/2014). 

 
Члан 37. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику 
општине Лучани“. 
 
 

Привремени орган општине Лучани 
 

У Лучанима, 05.11.2014. г. бр. 06-67-4/2014-I  
       
   Председник 

 мр Слободан Јоловић, с.р. 
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4. 
 На основу члана 86. став 4. Закона о 
локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ број 
129/07 и 83/14-др. закон), тачке 3. Одлуке о 
распуштању Скупштине општине Лучани и 
образовању Привременог органа општине Лучани  
(„Сл. гласник РС“ број 113/14) и члана 3. 
Пословника („Сл. гласник општине Лучани“ бр. 
8/2014), a сагласно члану 54. став  2. Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(«Сл.гласник РС» бр. 62/03, 64/03 и 58/04), 
 Привремени орган општине Лучани на 
седници одржаној 05.11.2014. године, донео је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу и именовању чланова Школског 
одбора Основне школе „Милан Благојевић“  

у Лучанима 
 

1. Разрешавају се следећи чланови 
Школског одбора Основне школе „Милан 
Благојевић“у Лучанима: 

- Представници локалне самоуправе  
1. Божидар Ракић из Лучана 
2. Ратко Мосић из Лучана 
 

2. Именују се следећи чланови Школског 
одбора Основне школе „Милан Благојевић“у 
Лучанима: 

- Представници локалне самоуправе  
1. Љиљана Јовановић, дипломирани 
 технолог из Лучана 
2. Станојла Теофиловић, медицинска 
 сестра из Лучана 

 
3. Ово Решење објавити у «Службеном 

гласнику општине Лучани». 
 

Привремени орган општине Лучани 
 

У Лучанима, 05.11.2014. г. бр. 06-67-8-1/2014-I  
       
   Председник 

 мр Слободан Јоловић, с.р. 
5. 
 На основу члана 86. став 4. Закона о 
локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ број 
129/07 и 83/14-др. закон), тачке 3. Одлуке о 
распуштању Скупштине општине Лучани и 
образовању Привременог органа општине Лучани  
(„Сл. гласник РС“ број 113/14) и члана 3. 
Пословника („Сл. гласник општине Лучани“ бр. 
8/2014), a сагласно члану 54. став  2. Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(«Сл.гласник РС» бр. 62/03, 64/03 и 58/04), 
 

 
 Привремени орган општине Лучани на 
седници одржаној 05.11.2014. године, донео је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу и именовању чланова 

 Школског одбора  Основне школе  „Академик 
Миленко Шушић“ Гуча 

 
 

1. Разрешавају се следећи чланови 
Школског одбора Основне школе „Академик 
Миленко Шушић“ Гуча:  

- Представници локалне самоуправе  
1. Радоје Милутиновић  
2. Радован Илић из Гуче 
3. Мићо Виторовић из Гуче 

 
2. Именују се следећи чланови Школског 

одбора Основне школе „Академик Миленко 
Шушић“ Гуча:  

- Представници локалне самоуправе  
1. Милка Нешовановић, 
       економиста из Гуче 
2. Срећко Вратоњић, предузетник 

из Гуче 
3. Владан Ковачевић из Гуче 

 
3. Ово Решење објавити у «Службеном 
гласнику општине Лучани». 

 
Привремени орган општине Лучани 

 

У Лучанима, 05.11.2014. г. бр. 06-67-8-2/2014-I  
       
   Председник 

 мр Слободан Јоловић, с.р. 
 
6. 
 
 На основу члана 86. став 4. Закона о 
локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ број 
129/07 и 83/14-др. закон), тачке 3. Одлуке о 
распуштању Скупштине општине Лучани и 
образовању Привременог органа општине Лучани  
(„Сл. гласник РС“ број 113/14) и члана 3. 
Пословника („Сл. гласник општине Лучани“ бр. 
8/2014), a сагласно члану 54. став  2. Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(«Сл.гласник РС» бр. 62/03, 64/03 и 58/04), 
 Привремени орган општине Лучани на 
седници одржаној 05.11.2014. године, донео је 
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Р Е Ш Е Њ Е 

о разрешењу и именовању чланова 
 Школског одбора  Основне школе  „Марко 

Пајић“ Вича 
 

1. Разрешавају се следећи чланови 
Школског одбора Основне школе „Марко Пајић“ 
у Вичи:  

- Представници локалне самоуправе  
1. Микош Милетић  из Виче 
2. Јелена Ранковић из Виче 
3. Радован Караџић из Доњег Дупца 

 
2. Именују се следећи чланови Школског 

одбора Основне школе „Марко Пајић“ у Вичи:  
- Представници локалне самоуправе  

1. Дејан Ивановић, из Виче 
2. Миомир Стојановић, из Доњег 
   Дубца 
3. Горан Главоњић, трговац из Виче 
 

3. Ово Решење објавити у «Службеном 
гласнику општине Лучани». 

 

Привремени орган општине Лучани 
 

У Лучанима, 05.11.2014. г. бр. 06-67-8-3/2014-I  
       
   Председник 

 мр Слободан Јоловић, с.р. 
 

7. 
 На основу члана 86. став 4. Закона о 
локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ број 
129/07 и 83/14-др. закон), тачке 3. Одлуке о 
распуштању Скупштине општине Лучани и 
образовању Привременог органа општине Лучани  
(„Сл. гласник РС“ број 113/14) и члана 3. 
Пословника („Сл. гласник општине Лучани“ бр. 
8/2014), a сагласно члану 54. став  2. Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(«Сл.гласник РС» бр. 62/03, 64/03 и 58/04), 
 Привремени орган општине Лучани на 
седници одржаној 05.11.2014. године, донео је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу и именовању чланова 

 Школског одбора  Основне школе  Горачићи 
 

1. Разрешавају се следећи чланови 
Школског одбора Основне школе Горачићи у 
Горачићима:  

- Представници локалне самоуправе  
1. Стојка Вукајловић из Губе-

реваца 
2. Милинко Кнежевић 
3.   Никола Јеринић из Горачића 

 
 

2. Именују се следећи чланови Школског 
одбора Основне школе Горачићи у Горачићима:  

- Представници локалне самоуправе  
1. Жаклина Новичић из Горачића 
2. Драган Јечменић из 

Губереваца 
3. Мирослав Стевановић из 

Горачића 
 

3. Ово Решење објавити у «Службеном 
гласнику општине Лучани». 

 
Привремени орган општине Лучани 

 

У Лучанима, 05.11.2014. г. бр. 06-67-8-4/2014-I  
       
   Председник 

 мр Слободан Јоловић, с.р. 
 
8. 
 
 На основу члана 86. став 4. Закона о 
локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ број 
129/07 и 83/14-др. закон), тачке 3. Одлуке о 
распуштању Скупштине општине Лучани и 
образовању Привременог органа општине Лучани  
(„Сл. гласник РС“ број 113/14) и члана 3. 
Пословника („Сл. гласник општине Лучани“ бр. 
8/2014), a сагласно члану 54. став  2. Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(«Сл.гласник РС» бр. 62/03, 64/03 и 58/04), 
 Привремени орган општине Лучани на 
седници одржаној 05.11.2014. године, донео је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу и именовању чланова 

 Школског одбора  Основне школе  у Котражи 
 
 

1. Разрешавају се следећи чланови 
Школског одбора Основне школе у Котражи:   

- Представници локалне самоуправе  
1. Милутин Радосављевић из 
  Котраже 
2. Вукашин Јовичић из Котраже 
3. Радован Филиповић из Котраже 

2. Именују се следећи чланови Школског 
одбора Основне школе у Котражи:   

- Представници локалне самоуправе  
1. Дејан Јанковић, пољопривредник 
   из Котраже 
2. Борко Радосављевић, пензионер 
   из Котраже 
3. Радован Доловић, пензионер из 
   Котраже 
 



      Страна                                СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ                                Број  10/2014   17
 

 3. Ово Решење објавити у «Службеном 
гласнику општине Лучани». 
 

Привремени орган општине Лучани 
 

У Лучанима, 05.11.2014. г. бр. 06-67-8-5/2014-I  
       
   Председник 

 мр Слободан Јоловић, с.р. 
 
9. 

 
 На основу члана 86. став 4. Закона о 
локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ број 
129/07 и 83/14-др. закон), тачке 3. Одлуке о 
распуштању Скупштине општине Лучани и 
образовању Привременог органа општине Лучани  
(„Сл. гласник РС“ број 113/14) и члана 3. 
Пословника („Сл. гласник општине Лучани“ бр. 
8/2014), a сагласно члану 54. став  2. Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(«Сл.гласник РС» бр. 62/03, 64/03 и 58/04), 
 Привремени орган општине Лучани на 
седници одржаној 05.11.2014. године, донео је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу и именовању чланова 

 Школског одбора  Основне школе  „Вук 
Караџић“ Каона 

 
1. Разрешавају се следећи чланови 

Школског одбора Основне школе „Вук Караџић“ 
у Каони:   

- Представници локалне самоуправе  
1. Милка Сарић из Горњег Дубца 
2. Саша Милићевић из Каоне 
3. Младомир Спасојевић из 
 Милатовића 

 

2. Именују се следећи чланови Школског 
одбора Основне школе „Вук  Караџић“ у Каони:  

 
- Представници локалне самоуправе  

1. Бранимир Радовић из Каоне 
2. Горан Ћурчић из Милатовића 
3. Веселин Кнежевић из Каоне 

 

 3. Ово Решење објавити у «Службеном 
гласнику општине Лучани». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Привремени орган општине Лучани 

 

У Лучанима, 05.11.2014. г. бр. 06-67-8-6/2014-I 
 

   Председник 
 мр Слободан Јоловић, с.р. 

 
 
10. 
 На основу члана 86. став 4. Закона о 
локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ број 
129/07 и 83/14-др. закон), тачке 3. Одлуке о 
распуштању Скупштине општине Лучани и 
образовању Привременог органа општине Лучани  
(„Сл. гласник РС“ број 113/14) и члана 3. 
Пословника („Сл. гласник општине Лучани“ бр. 
8/2014), a сагласно члану 54. став  2. Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(«Сл.гласник РС» бр. 62/03, 64/03 и 58/04), 
 Привремени орган општине Лучани на 
седници одржаној 05.11.2014. године, донео је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу и именовању члана Школског 

одбора  
Средње школе «Драгачево» Гуча 

 
 
1. Разрешава се Драгана Васић, сарадник у 

природним наукама из Гуче,  дужности члана 
Школског одбора Средње школе „Драгачево“ 
у Гучи, као представник локалне самоуправе. 

2. Именује се за члана Школског одбора 
Средње школе „Драгачево“ у Гучи, као 
представник локалне самоуправе:  

 
        Соња Радуловић, дипломирани економиста 
из Гуче 
 

 3. Ово Решење објавити у «Службеном 
гласнику општине Лучани». 
 

Привремени орган општине Лучани 
 

У Лучанима, 05.11.2014. г. бр. 06-67-8-7/2014-I  
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