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1. 

  

     На основу члана 86. став 4. Закона о 
локалној самоуправи(„Сл. гласник РС“ бр. 129/07 
и 83/14- др. закон), члана 18. Закона о јавним 
службама («Сл.гласник РС» бр. 42/91, 71/94, 
79/05, 81/05 и 83/05),члана 39. став 2. Закона о 
култури („Сл. гласник РС“ бр. 72/09), тачке 3. 
Одлуке о распуштању Скупштине општине 
Лучани и образовању Привременог органа 
општине Лучани („Сл. гласник РС“ бр. 113/14) и 
члана 3. Пословника Привременог органа 
општине Лучани („Сл. гласник општине Лучани“ 
бр. 8/14), 

Привремени орган општине Лучани на 
седници одржаној 26.02.2015. године, донео је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
1. Разрешава се АДАМ ТАДИЋ, 

дипломирани машински инжењер из Гуче, 
дужности директора Центра за културу и спорт 
општине Лучани, са 26.02.2015. године. 

2. Ово решење објавити у „Службеном 
гласнику општине Лучани“. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 Привремени орган општине Лучани 
именовао је стручну комисију за сагледавање рада 
Центра за културу и спорт општине Лучани, која 
је сачинила извештај број 06-64/2014-I од 
15.12.2014. године. 

На основу наведеног извештаја, који је 
прослеђен Управном одбору Установе, Управни 
одбор Центра за културу и спорт општине Лучани 
је утврдио је  да је  нестручним, несавесним и 
неправилним пословањем,  на имовини ове јавне 
установе проузрокована штета у знатном износу. 
 Управни одбор је својом Одлуком од 
17.12.2014. године навео да је из тог разлога, као 
и процене да је за настанак штете одговоран 
директор  Центра за културу и спорт општине 
Лучани, који је у периоду од 01.06.2012. до 
28.10.2014. године обављао дужност директора 
ове јавне установе супротно одредбама закона и 
нестручним неправилним и несавесним радом 
проузроковао исту штету,  настао законски разлог 
да директору Центра за културу и спорт општине 
Лучани престане дужност пре истека времена на 
које је изабран. 
 

 
 Ова Одлука достављена је Привременом 
органу општине Лучани са предлогом да 
директора Центра за културу и спорт општине 
Лучани разреши дужности пре истека времена на 
које је изабран, у складу са законом. 
 Сагласно одредбама члана 23. и  24. 
Статута Центра за културу и спорт општине 
Лучани, Привремени орган је, пошто је упознат са 
предлогом за разрешење и подржао исти, одредио 
рок од 30 дана у којем је директор дужан да се у 
писаној форми изјасни о наводима из предлога за 
разрешење. 
 У остављеном року директор је доставио 
изјашњење и предложио да Привремени орган 
одбије предлог Управног одбора Центра за 
културу и спорт општине Лучани за његово 
разрешење, као неоснован. 
 Привремени орган општине Лучани, 
међутим, остаје при ставу да је у раду директора 
Центра за културу и спорт општине Лучани било 
низ неправилности, а пре свега: 
 - Директор Центра за културу и спорт 
општине Лучани Адам Тадић именован је 
решењем Скупштине општине на мандатни 
период од четири године, али је са Управним 
одбором Центра за културу и спорт општине 
Лучани закључио уговор о раду број 487 од 
25.10.2012. године, којим се тачком 3. утврђује да 
директор заснива радни однос на неодређено 
време, што није у складу са решењем Скупштине 
општине Лучани, која је директора именовала на 
мандатни период од четири године, па је са 
директором Центра за културу и спорт општине 
Лучани могао бити закључен само уговор о раду 
на одређено време од четири године; 
 - Према наводима у Извештају, обим 
послова Центра за културу и спорт општине 
Лучани није се значајније повећао, али је 
директор извршио пријем три нова радника, и то 
изигравањем закона, и на тај начин неоправдано 
повећао расходе Центра за културу и спорт 
општине Лучани; 
 - Расходе Центра за културу и спорт 
општине Лучани је повећавао и неоснованим 
трошковима репрезентације, плаћајући рачуне 
које не спадају у трошкове репрезентације, као 
што су угоститељски рачуни за Управни одбор, 
Окружни одбор СПС и други; 
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 - Послујући са предузетничком радњом 
којој је издао у закуп мотел АС, киоск и базен уз 
мотел, Центар за културу и спорт општине 
Лучани није наплатио месечну закупнину за 
август 2013. године, иако је то био дужан по 
уговору, а иако није био обавезан, Центар је 
супротно уговору и закону, сасвим неосновано 
предузетнику – закупцу, из сопствених средстава 
платио трошкове за електричну енергију, 
телекомуникационе и комуналне услуге у износу 
од 791.661,92 динара; 
 - Осим тога, по записнику број 182 од 23. 
јула 2014. године Центар за културу и спорт 
општине Лучани је у базен и киоск на базену, 
непосредно пред давање у закуп, у јулу месецу, 
уложио  (кречење, бојење, адекватни премази, 
базенска опрема, набавка клима уређаја) износ од 
укупно 239.061,50 динара; 
 - Такође, Центар за културу и спорт 
општине Лучани је угоститељски објекат који је 
издао у закуп опремио из сопствених средстава, 
тако да је у време када је овај објекат по основу 
закупа користио закупац, у исти уложио укупно 
1.718.032,оо динара. 
 Из наведених разлога, сматрајући да је 
Адам Тадић нестручно, неправилно и несавесно 
радио и обављао дужност директора супрутно 
одредбама закона, у законом и актом Центра за 
културу и спорт општине Лучани прописаном 
поступку, Привремени орган општине Лучани 
доноси решење о његовом разрешењу, у 
наведеном тексту. 

Поука о правном средству: Против овог 
решења дозвољена је тужба Управном суду 
Београд, одељење у Крагујевцу, у року од 30 дана 
од дана достављања решења. 
 

Привремени орган општине Лучани 
 

У Лучанима, дана 26.02.2015. године,  
број 06-24-2/2015-I 

 
   Председник 
                                          Миливоје Доловић, с.р. 
2. 
 

            На основу члана 86. став 4. Закона о 
локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/07 
и 83/14- др. закон), члана 18. Закона о јавним  
 
 
службама („Сл.гласник РС“ бр. 42/91, 71/94 и 
79/05), члана 37. Закона о култури („Сл. гласник 
РС“ бр. 72/09), тачке 3. Одлуке о распуштању 
Скупштине општине Лучани и образовању 
Привременог органа општине Лучани („Сл. 
гласник РС“ бр. 113/14), члана 22. став 1. Одлуке 
о оснивању Центра за културу, спорт и туризам 
општине Лучани „Драгачево“ Гуча („Сл. гласник 
општине Лучани“ бр. 6/08 и 13/12) и члана 3. 
Пословника Привременог органа општине Лучани 
(„Сл. гласник општине Лучани“ бр. 8/14), 

Привремени орган општине Лучани на 
седници одржаној 26.02.2015. године, донео је 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
 

 1. Зоран Вучићевић, професор народне 
одбране из Ђераћа, именује се за Вршиоца 
дужности директора Центра за културу и спорт 
општине Лучани, до избора директора Центра, а 
најдуже шест месеци од дана именовања. 
 2. Ово Решење објавити у «Службеном 
гласнику општине Лучани». 
 

Привремени орган општине Лучани 
 

У Лучанима, дана 26.02.2015. године, 
број 06-24-2-1/2015-I 

 
   Председник 
                                          Миливоје Доловић, с.р. 

 
----------------------------------------------------------------- 
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