
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ

        Број 6.                            14.  март  2013.  године                                                                     Година 30.   

1.

На  основу  члана  32.  Закона  о  локалној 
самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/07) и члана 
41.  Статута  општине  Лучани  („Сл.  гласник 
општине Лучани“ бр. 6/08, 7/12 и 8/12)

Скупштина  општине  Лучани  на  седници 
одржаној 14.03.2013. године донела је 

Д Е К Л А Р А Ц И Ј У

Ми не желимо ГМО на територији општине 
Лучани!

1.  Општина  Лучани  се  обавезује  да  ће 
доследно  поштовати  Закон  о  генетички 
модификованим организмима („Сл. гласник РС“, 
бр.  49/2009):  у  даљем  тексту:  Закон  о  ГМО), 
захтева његову доследну примену на територији 
Републике Србије и противи се његовој промени.

2.  У  оквиру  својих  законских  и 
организационих  могућности  у  вези  са 
коришћењем  или  управљањем  земљиштем  и 
другим производним ресурсима и организовањем 
пољопривредне  производње,  прераде  и  промета 
пољопривредно  -  прехрамбених  производа, 
општина  Лучани  неће  дозволити  и  допустити 
узгајање и ширење ГМО на својој територији.

3.  Општина  Лучани  се  обавезује  да  ће 
предузети  све  одговарајуће  мере,  као  што  су 
стручна предавања и други програми образовања 
за  пољопривреднике  и  друге  учеснике  у 
организовању  производње,  прераде  и  промета 
пољопривредно - прехрамбених производа како се 
не би одлучили за  нелегално узгајање и промет 
ГМО и производа од ГМО.

4.  Општина Лучани захтева и очекује  од 
свих државних органа  и  политичких странака  и 
покрета да се залажу за доследну примену Закона 
о ГМО и одговарајућих  подзаконских аката и да 
се онемогући недозвољено гајење и промет ГМО 
и могуће штетне последице ГМО и производа од 
ГМО  на  здравље  становништва  и  загађивање 
природе у Републици Србији.

5.  Општина  Лучани  очекује  од  РТС као 
медијског јавног сервиса грађана Србије и других 
средстава информисања да редовно и објективно 
информишу јавност о примени Закона о ГМО и о 
резултатима  истраживања  у  свету  о  штетним 
последицама гајења и употребе ГМО и производа 
од ГМО.

6. Општина Лучани позива све градове и 
општине у Републици Србији да подрже и усвоје 
ову Декларацију.

7.  Ову  Декларацију  објавити  у 
„Службеном гласнику општине Лучани“

Оставимо  земљу  наших  предака  нашој 
деци без ГМО!

Скупштина општине Лучани
У Лучанима, 14.03.2013. год.број:06-11-3/2013-01

         Председник
                                 Драган Шушић, с.р.

2.

На  основу  члана  32.  Закона  о  локалној 
самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/07) и члана 
41.  Статута  општине  Лучани  („Сл.  гласник 
општине Лучани”, бр. 6/08, 7/12 и 8/12), 

Скупштина  општине  Лучани  на  седници 
одржаној 14.03.2013. године, донела је

О  Д  Л  У  К  У
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 

ОРГАНИЗАЦИЈИ 
ДРАГАЧЕВСКОГ САБОРА ТРУБАЧА У ГУЧИ

Члан 1.

У члану 7. став 1. Одлуке о организацији 
Драгачевског  Сабора  трубача  у  Гучи  („Сл. 
гласник општине Лучани“ бр. 13/12) алинеја 6. се 
брише.

У  члану  7.  став  1.  Одлуке  у  алинеји  9. 
после речи „службе“ додају се речи „и одговоран 
је  за  организацију  и  ангажовање  редарске 
службе“.
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Члан 2.

У  члану 9.  став  1.  Одлуке  алинеја  4.  се 
брише.

У члану 9. став 1. Одлуке,  после алинеје 
10. додаје се нова алинеја 11. која гласи:

„  –  ангажује  маркетиншке  агенције  за 
потребе Сабора“

Члан 3.

У члану 10. став 1. Одлуке  после алинеје 
10. додаје се нова алинеја 11. која гласи:

 „ – организује штампу, продају и наплату 
паркинг карата“

Члан 4.

У члану 11. став 1. Одлуке  после алинеје 
7. додаје се нова алинеја 8. која гласи:

„  –  организује  постављање  привремених 
јавних санитарних кабина“
 

Члан 5.

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

Скупштина општине Лучани
У Лучанима, 14.03.2013. год.број:06-11-4/2013-01

         Председник
                                           Драган Шушић, с.р.
3.

На основу члана  32.   Закона  о  локалној 
самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/07) и члана 
41.  Статута  општине  Лучани  („Сл.  гласник 
општине Лучани” бр. 6/08, 7/12 и 8/12),

Скупштина општине Лучани на  седници 
одржаној 14.03.2013. године донела је

О  Д  Л  У К  У
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ПУТЕВИМА

Члан 1.

У  члану  13.  Одлуке  о  путевима  („Сл. 
гласник општине Лучани“ бр. 6/09) после става 2. 
додаје се нови став 3. који гласи:

„ЈП „Дирекција за изградњу“ Лучани ће, у 
складу са својим програмом рада,  учествовати у 

изградњи  и  реконструкцији  некатегорисаних 
путева“.

Члан 2.

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

Скупштина општине Лучани
У Лучанима, 14.03.2013. год.број:06-11-6/2013-01

         Председник
                                             Драган Шушић, с.р.

4.

На  основу  члана  32.  Закона  о  локалној 
самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/07), члана 
15. став 1. тачка 4. и члана 42. став 6. а у вези са 
члановима  33.  –  43.  Закона  о  ванредним 
ситуацијама („Сл. гласник РС“ бр. 111/09, 92/11 и 
93/12), члана 10. – 19. Уредбе о саставу и начину 
рада штабова за ванредне ситуације („Сл. гласник 
РС“  бр.  98/10),  члана  3.  став  1.  Одлуке  о 
организацији и функционисању цивилне заштите 
на  територији  општине  Лучани  („Сл.  гласник 
општине  Лучани“  бр.  5/11  и  8/12)  и   члана  41. 
Статута општине Лучани („Сл. гласник општине 
Лучани“ бр. 6/08, 7/12 и 8/12), 

Скупштина  општине  Лучани  на  седници 
одржаној 14.03.2013. године, донела је

О  Д  Л  У  К  У
О ДРУГИМ ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 

ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ ОПШТИНСКОГ 
ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 

ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ

Члан 1.

Члан  3.  став  1.  Одлуке  о  образовању 
Oпштинског  штаба  за  ванредне  ситуације 
општине Лучани („Сл. гласник општине Лучани“ 
бр. 7/10 и 8/12) мења се и гласи:

„Штаб  чине:  командант  Штаба,  заменик 
команданта, начелник Штаба и 13 чланова“.

Члан 2.

У члану  4. став 1. Одлуке у тачки 9. речи: 
„и комуналну делатност“ се бришу.

У члану 4. став 1. Одлуке тачка 10. мења 
се и гласи: „директор ЈКП „Комуналац“ Лучани“, 

  2
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а  постојеће тачке 10,11,12,13, 14. и 15. постају 
тачке 11, 12, 13, 14, 15. и 16.

Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана  објављивања  у  „Службеном  гласнику 
општине Лучани“. 

Скупштина општине Лучани
У Лучанима, 14.03.2013. год.број:06-11-8/2013-01

         Председник
                                           Драган Шушић, с.р.
5.

На  основу  члана  32.  Закона  о  локалној 
самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/07), члана 
15.   Закона  о  ванредним  ситуацијама  („Сл. 
гласник РС“ бр. 111/09, 92/11 и 93/12) и  члана 41. 
Статута општине Лучани („Сл. гласник општине 
Лучани“ бр. 6/08, 7/12 и 8/12), 

Скупштина  општине  Лучани  на  седници 
одржаној  14.03.2013. године, донела је

О  Д  Л  У  К  У
О ДРУГИМ ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 

ОДЛУКЕ О ОРГАНИЗАЦИЈИ И 
ФУНКЦИОНИСАЊУ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ НА 

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ

Члан 1.
У члану 10. став 1. Одлуке о организацији 

и функционисању Цивилне заштите на територији 
општине Лучани („Сл. гласник општине Лучани“ 
бр.  5/11  и 8/12),  после тачке 37.  додаје се нова 
тачка 38. која гласи:

„у МЗ Рогача поставиће се 1 повереник и 1 
заменик повереника“.
 

Члан 2.
У члану  12. став 2. Одлуке, у текстуалном 

делу уместо броја „47“ треба да стоји број „48“, 
уместо  броја  „43“  треба  да  стоји  број  „44“,  а 
уместо броја „570“ треба да стоји број „580“.

У  члану  12.  став  3.  Одлуке,  после  речи 
„Ртари“ брише се слово „и“, а уместо њега треба 
да стоји зарез, а после речи „Тијање“,  брише се 
зарез и треба да стоји реч „и Рогача“.

Члан 3.
У табеларном делу члана 11.

-  под  редним  бројем  1.  у  колони,  пун 
назив правног лица,  у  тексту „ЈП „Дирекција за 
изградњу и  комуналну делатност“  Лучани,  речи 
„и комуналну делатност“ се бришу,

-  под  редним  бројем  1.  у  колони 
Делатност,  речи  „комунална  изградња  и 
дистрибуција    воде“   се бришу,   и    нови    текст 

гласи: “планирање  –  израда  техничке 
документације  за  изградњу,  реконструкцију 
објеката  и  технички  надзор;  управљање, 
одржавање,  заштита,  развој  локалних  и 
некатегорисаних путева;  пројектовање,  изградња 
и  реконстуркција  система  за  водоснабдевање  и 
система отпадних вода и пречиђћавање отпадних 
вода;  уређење,  коришћење  и  унапређење 
грађевинског  земљишта;  одређена  деатност  у 
области  привреде,  пољопривреде  и  у  другим 
областима“, у колони Планирани задатак, у тексту 
„асанација,  РХБ  заштита  (деконтаминација) 
заштита  од  рушења  и  спасавања  из  рушевина, 
заштита и спасавање од поплава, очување добара 
битних  за  опстанак  (објеката  водоснабдевања) 
речи „асанација, РХБ заштита (деконтаминација)“ 
се бришу, а додају се речи :“и друго“.

-  после  редног  броја  12.  додаје  се  нови 
редни број 13. а у колони Пун назив правног лица, 
нови  текст  гласи:“ЈКП  „Комуналац“  Лучани“,  у 
колони  Седиште,  нови  текст  гласи:“Лучани,  ул. 
Радничка  бб“,  у  колони  делатност  нови  текст 
гласи:“  комунална  делатност  и  делатност  у 
другим областима“, у колони Планирани задатак, 
нови  текст  гласи:“асанација,  РХБ  заштита 
(деконтаминација),  заштита  од  рушења  и 
спасавања из рушевина, заштита и спасавање од 
поплава, заштита и спасавање од пожара, очување 
добара  битних  за  опстанак  (водоснабдевање)  и 
друго“.
   - постојећи редни број 13. постаје редни број 14.
   - у тексту табеле испод редног броја 14.  број 
„13“ се брише, а уместо њега треба да стоји  „14“.

Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана  објављивања  у  „Службеном  гласнику 
општине Лучани“. 

Скупштина општине Лучани
У Лучанима, 14.03.2013.год.број:06-11-10/2013-01

 Председник
                                               Драган Шушић, с.р.
6.

  3



      Страна                               СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ                                        Број  1/2012
На основу  члана  32.  став  1.  тачка  7. 

Закона о  локалној  самоуправи  („Сл.гласник РС“ 
бр.  129/07),  члана  2.  Закона  о  референдуму  и 
народној иницијативи („Сл. гласник РС“ бр. 48/94 
и  11/98)  аналогно  члану  22. став  1.  Закона  о 
финансирању локалне  самоуправе  („Сл.  гласник 
РС“  број  62/06)  и  члана 41.  тачка 8.  Статута 
општине  Лучани  („Службени  гласник  општине 
Лучани“ број 6/08, 7/12 и 8/12), 

Скупштина  општине  Лучани  на  седници 
одржаној 14.03.2013. године, утврдила је

П   Р    Е    Д    Л    О    Г
ОДЛУКЕ О УКИДАЊУ ОДЛУКЕ О УВОЂЕЊУ 

САМОДОПРИНОСА НА ДЕЛУ 
ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ

Члан 1.
Укида  се  Одлука  о  увођењу 

самодоприноса  на  делу  територије  општине 
Лучани  („Сл.  гласник  општине  Лучани“  бр. 
8/2011) у Месној заједници Марковица. 

Члан 2.
Ова  Одлука  ступа  на  снагу  почев  од 

исплата које се врше у месецу мају 2013. године.

Члан 3.
Ову  Одлуку  објавити  у  „Службеном 

гласнику општине Лучани“. 
Скупштина општине Лучани

У Лучанима, 14.03.2013.г.број:06-11-11/1/2013-01

            Председник
                                               Драган Шушић, с.р.

7.
На основу члана 32. став 1. тачка 7. Закона 

о  локалној  самоуправи  („Сл.гласник  РС“  бр. 
129/07),  члана  2.  Закона  о  референдуму  и 
народној иницијативи („Сл. гласник РС“ бр. 48/94 
и  11/98)  аналогно  члану  22. став  1.  Закона  о 
финансирању локалне  самоуправе  („Сл.  гласник 
РС“  број  62/06)  и  члана 41.  тачка 8.  Статута 
општине  Лучани  („Службени  гласник  општине 
Лучани“ број 6/08, 7/12 и 8/12), 

Скупштина  општине  Лучани  на  седници 
одржаној  14.03.2013. године, утврдила је

П   Р   Е   Д   Л   О  Г
ОДЛУКЕ О УКИДАЊУ ОДЛУКЕ О УВОЂЕЊУ 

САМОДОПРИНОСА 
НА ДЕЛУ ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ

Члан 1.

Укида  се  Одлука  о  увођењу 
самодоприноса  на  делу  територије  општине 
Лучани  („Сл.  гласник  општине  Лучани“  бр. 
8/2011) у Месној заједници Негришори. 

Члан 2.
Ова  Одлука  ступа  на  снагу  почев  од 

исплата које се врше у месецу мају 2013. године.
Члан 3.

Ову  Одлуку  објавити  у  „Службеном 
гласнику општине Лучани“. 

Скупштина општине Лучани
У Лучанима, 14.03.2013.г.број:06-11-11/2/2013-01

            Председник
                                               Драган Шушић, с.р.

8.
На основу члана 32. став 1. тачка 7. Закона 

о  локалној  самоуправи  („Сл.гласник  РС“  бр. 
129/07),  члана  2.  Закона  о  референдуму  и 
народној иницијативи („Сл. гласник РС“ бр. 48/94 
и  11/98)  аналогно  члану  22. став  1.  Закона  о 
финансирању локалне  самоуправе  („Сл.  гласник 
РС“  број  62/06)  и  члана 41.  тачка 8.  Статута 
општине  Лучани  („Службени  гласник  општине 
Лучани“ број 6/08, 7/12 и 8/12), 

Скупштина  општине  Лучани  на  седници 
одржаној 14.03.2013. године, утврдила је

П   Р   Е   Д   Л   О  Г
ОДЛУКЕ О УКИДАЊУ ОДЛУКЕ О УВОЂЕЊУ 

САМОДОПРИНОСА 
НА ДЕЛУ ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ

Члан 1.
Укида  се  Одлука  о  увођењу 

самодоприноса  на  делу  територије  општине 
Лучани  („Сл.  гласник  општине  Лучани“  бр. 
8/2011) у Месној заједници Турица.

Члан 2.
Ова  Одлука  ступа  на  снагу  почев  од 

исплата које се врше у месецу мају 2013. године.
Члан 3.

Ову  Одлуку  објавити  у  „Службеном 
гласнику општине Лучани“. 

Скупштина општине Лучани
У Лучанима, 14.03.2013.г.број:06-11-11/3/2013-01
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                          Председник
                                                Драган Шушић, с.р.

9.
На основу одредаба члана 32. став 1. тачка 

7.  Закона  о  локалној  самоуправи  („Сл.  гласник 
РС“  бр.  129/07),  члана  22. став  1.  Закона  о 
финансирању локалне  самоуправе  („Сл.  гласник 
РС“ бр. 62/06, 47/11 и 93/12) и члана 41. тачка 8. 
Статута општине Лучани („Сл. гласник општине 
Лучани“ бр. 6/08, 7/12 и 8/12), 
            Скупштина Општине Лучани на седници 
одржаној  14.03.2013. године, утврдила је

П Р Е Д Л О Г
ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 

ОДЛУКЕ О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА 
НА ДЕЛУ ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ

Члан 1.
             Члан 1. Одлуке о увођењу самодоприноса 
на делу територије општине Лучани („Сл. гласник 
општине  Лучани“  бр.  8/2011  -  у  даљем  тексту: 
Одлука), мења се и гласи:

„Уводи  се  самодопринос  за  подручје 
Месне  заједнице  Лис,  организоване  на  подручју 
општине Лучани, по Одлуци о оснивању месних 
заједница  („Сл.  гласник  општине  Лучани“  бр. 
13/12) и Oдлуци о изменама и допунама Одлуке о 
оснивању  месних  заједница  („Сл.  гласник 
општине Лучани“ бр. 15/12).              
             Самодопринос се уводи у новцу,   за 
период од 01.05.2013. па до 31.12.2017. године“.

Члан 2.
             Члан 2. Одлуке мења се и гласи:

„Средстава остварена самодоприносом су 
приходи буџета општине Лучани.

  Укупна  средства  која  се  планирају  у 
износу  од  5.000.000,оо  динара  користе  се  за 
потребе,  односно намене предвиђене Програмом 
коришћења средстава самодоприноса у складу са 
законом  којим  се  уређује  буџетски  систем  за 
период из члана 1. став 2. ове Одлуке, и то:

- реконструкција,  асфалтирање  и  одржа-
вање некатегорисаних путева,

- одржавање  комуналне  хигијене, 
одвожење  смећа  и  одржавање  сеоских  гробаља, 
изградња капеле,

- водоснабдевање,
- инвестиције за  развој  инфраструктуре  у 

области образовања, спорта и културе,

- улична расвета и нисконапонска мрежа,
- регулисање канализације у МЗ,
- регулација  водотока  Бјелице  и  уређење 

корита потока у засеоку Баташе,
- одржавање и доградња просторија МЗ,
- редован рад месне заједнице.

Члан 3.
Члан 3. Одлуке мења се и гласи:
„Обвезници  самодоприноса  су  грађани 

који  имају  пребивалиште  на  подручју  месне 
заједнице из члана 1. ове Одлуке“.

Члан 4.
            Члан 4. Одлуке мења се и гласи:

„Основица  за  обрачун  и  плаћање 
самодоприноса је: 

- нето зарада (плата) запослених, 

- остала  примања  физичких  лица  пропи-
сана законом којим се уређује  порез на доходак 
грађана и

- приход од самосталне делатности на који 
се  плаћа  порез  на  доходак  грађана  у  складу  са 
законом  којим  се  уређује  порез  на  доходак 
грађана. 

Основица  за  обрачун  самодоприноса  од 
самосталне  делатности  је  опорезива  добит 
исказана у пореском билансу предузетника, као и 
основица  коју  Пореска  управа  утврђује  за 
опорезивање предузетника који порез на доходак 
плаћају према паушално утврђеним приходима, за 
годину која претходи години за коју се утврђује 
обавеза самодоприноса“.

Члан 5.
           Члан 5. Одлуке мења се и гласи:

„Самодопринос  на  пензије  остварене  у 
земљи  и  иностранству  могу  у  складу  са  овом 
Одлуком  плаћати  пензионери  који  се  писаном 
изјавом  изјасне  да  добровољно  плаћају 
самодопринос“.
           

Члан 6.
           Члан 6. Одлуке мења се и гласи:

„Самодопринос  се обрачунава и плаћа по 
стопи  од  2%  на  нето  зараду  (плату)  и  накнаду 
зараде  запослених,  остала  примања  физичких 
лица и на приходе од самосталне делатности“. 

Члан 7.
            Члан 7. Одлуке мења се и гласи:

„Обрачун  и  наплату  самодоприноса  за 
појединачно  исплаћено  примање  обвезнику 
самодоприноса, дужан је да врши исплатилац по 
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прописаној стопи  и  по  систему  пореза  по 
одбитку, истовремено са исплатом: 

- нето  зараде  (плате)  и  накнаде  зараде 
запослених, и

- осталих примања физичких лица.
На  приходе  од  самосталне  делатности 

самодопринос  решењем  у  годишњем  износу 
утврђује  Општинска  управа  општине  Лучани 
преко свог надлежног пореског органа“. 

Члан 8.
Члан 8. Одлуке мења се и гласи:
„Исплатилац  из  члана  7.  став  1.  ове 

Одлуке,  у  смислу  закона  којим  се  регулише 
порески поступак, је странка у поступку наплате 
самодоприноса и порески дужник који је обавезан
да  обвезнику  самодоприноса  обрачуна  и  по 
одбитку на одговарајући уплатни рачун, у име и 
за  рачун  обвезника  самодоприноса,  плати 
прописани самодопринос.
           

Исплатилац  прихода  је  дужан  да 
истовремено  са  обрачуном  и  наплатом 
самодоприноса,  податке  о  обвезницима, 
основици,  износу  утврђеног  и  уплаћеног 
самодоприноса  достави  надлежном  општинском 
пореском органу на пореској пријави чији облик и 
садржину  утврђује  Општинска  управа  општине 
Лучани“.

Члан 9.
Члан 9. Одлуке мења се и гласи:
„Средства  остварена  наплатом  самодо-

приноса  наменског  су  карактера  и  могу  се 
користити само за потребе утврђене у члану 2. ове 
Одлуке.

Средствима  оствареним  наплатом 
самодоприноса  врши  се  финансирање  расхода 
месне  заједнице  у  складу  са  законом  којим  се 
регулише  буџетски  систем,  а  на  основу 
књиговодствене документације.
            Наредбодавац за коришћење средстава 
самодоприноса  је  лице  које  је  одговорно  за 
управљање  средствима  и  издавање  налога  за 
плаћање  преузетих  обавеза  месне  заједнице,  у 
складу  са  законом  којим  се  регулише  буџетски 
систем.

Пренос  средстава  остварених  наплатом 
самодоприноса ће се вршити месним заједницама 
два пута  месечно,  а након правдања претходног 
преноса средстава“.

Члан 10.
            Члан 10.Одлуке мења се и гласи:

„Председник  општине  је  дужан  да 
најмање  једном  годишње  грађане  месних 
заједница  информише  о  приливу  и  утрошку 
наплаћених средстава самодоприноса“.

Члан 11.
Члан 11. Одлуке мења се и гласи:
„У  погледу  начина  утврђивања 

самодоприноса,  обрачунавања,  застарелости, 
наплате,  рокова  за  плаћање,  обрачуна  камате  и 
осталог  што  није  посебно  прописано  овом 
Одлуком,  сходно  се  примењују  одредбе  закона 
којим се уређује порески поступак.

О  вођењу  евиденција,  обавештавању 
исплатиоца  и  обвезника  о  уведеном   самодо-
приносу,  спровођењу  поступка  изјашњавања 
пензионера  за  добровољно  плаћање 
самодоприноса, броју и промени уплатног рачуна, 
приливу,  наплати,  утрошку  средстава 
самодоприноса,  приоритетима  и  роковима 
реализације  пројеката  из  члана  2.  ове  Одлуке 
стара  се  Општинска  управа  општине  Лучани 
преко својих надлежних служби“.

Члан 12.
 Члан 12. Одлуке мења се и гласи:
„Ако се износ средстава самодоприноса из 

члана 1.  ове Одлуке  наплати пре истека рока за 
који  је  самодопринос  уведен,  престаће  се  са 
наплатом самодоприноса.
              У случају да се самодопринос наплати у 
већем  износу,  извршиће  се  повраћај  више 
наплаћених  средстава  обвезницима 
самодоприноса,  дознаком  на  њихов  текући 
рачун.“.

Члан 13. 
Члан 13. Одлуке мења се и гласи:
„Казниће  се  за  прекршај,  ако  приликом 

исплате прихода на које се плаћа самодопринос не 
обрачуна,  не  наплати  и  на  прописани  уплатни 
рачун не уплати самодопринос:

-  исплатилац  правно  лице,  новчаном 
казном  у  износу  од  10.000,оо  до  100.000,оо 
динара,

-  исплатилац   предузетник,  новчаном 
казном у износу од 5.000,оо до 50.000,оо динара.
            За  прекршај  из  става 1.  овог  члана, 
новчаном  казном  у  износу  од  5.000,оо  до 
20.000,оо динара, казниће се и одговорно лице у 
правном лицу.              

За  неподношење  пријаве,  или  за  давање 
нетачних  података  из  члана  8.  ове  Одлуке, 
исплатилац  ће  се  казнити  новчаном  казном  у 
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износу  и  на начин који  су прописани законом 
којим се уређује порески поступак“.            

Члан 14.
Члан 14. Одлуке мења се и гласи:
„Одлука  о  увођењу  самодоприноса  на 

подручју месне заједнице сматра се донетом када 
се за њу изјасни већина од укупног броја грађана 
из члана 3. ове Одлуке.

Ако  се  грађани  на  референдуму  нису 
изјаснили  за  увођење  самодоприноса,  о  истом 
предлогу  се  не  може  поново  одлучивати  на 
референдуму  у  року краћем  од  шест  месеци  од 
дана гласања на референдуму“.

Члан 15.
            Ову Одлуку објавити у „Службеном 
гласнику општине Лучани“. 

Скупштина општине Лучани
У Лучанима, 14.03.2013.г.број:06-11-11/4/2013-01

            Председник
                                                Драган Шушић, с.р.

10.
На основу члана 32. став 1. тачка 7. Закона 

о  локалној  самоуправи  („Сл.  гласник  РС“  бр. 
129/07), члана 20. став 1. Закона о финансирању 
локалне  самоуправе  („Сл.  гласник  РС“  број 
62/06), члана 2. Закона о референдуму и народној 
иницијативи („Сл. гласник РС“ бр. 48/94 и 11/98) 
и  члана 41.  тачка 8.  Статута  општине  Лучани 
(„Сл. гласник општине Лучани“ број 6/08, 7/12 и 
8/12), 

Скупштина  општине  Лучани  на  седници 
одржаној 14.03.2013. године, донела је

О   Д   Л   У   К   У
 О НАЧИНУ ИЗЈАШЊАВАЊА ГРАЂАНА 

МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НЕГРИШОРИ, 
МАРКОВИЦА И ТУРИЦА О  ПРЕДЛОГУ 

ОДЛУКЕ О УКИДАЊУ ОДЛУКЕ О УВОЂЕЊУ 
САМОДОПРИНОСА НА ДЕЛУ ТЕРИТОРИЈЕ 
ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ И ГРАЂАНА МЕСНЕ 
ЗАЈЕДНИЦЕ ЛИС О ПРЕДЛОГУ ОДЛУКЕ О 

ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 
УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА НА ДЕЛУ 

ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ

Члан 1.
О предлогу Одлука  о укидању Одлуке  о 

увођењу  самодоприноса  на  делу  територије 

општине  Лучани,  грађани  Месних  заједница 
Негришори,  Марковица  и  Турица,  и  предлогу 
Одлуке о изменама и допунама Одлуке о увођењу 
самодоприноса  на  делу  територије  општине 
Лучани,  грађани  Месне  заједнице  Лис  се 
непосредно изјашњавају путем референдума. 

Члан 2.
О предлогу Одлука из члана 1. ове Одлуке 

изјашњавају се грађани који имају изборно право 
и пребивалиште на подручју месних заједница из 
члана 1. ове Одлуке.

Члан 3.
Непосредно  изјашњавање  грађана  путем 

референдума  о предлогу одлука  из  члана 1.  ове 
Одлуке  спровешће  се  07.04.2013.  године,  у 
времену од 08,оо до 20,оо часова.

Средства  за  спровођење  непосредног 
изјашњавања  грађана  обезбедиће  се  у  буџету 
општине Лучани.

Члан 4.
Спискови грађана који ће се изјашњавати 

о  Предлогу  одлуке  из  члана  1.  ове  Одлука 
закључују  се  на  15  дана  пре  почетка  рока  за 
спровођење изјашњавања.

Члан 5. 
Гласачки листић за  изјашњавање грађана 

садржи:
1. назив  органа  који  је  расписао 

референдум,
2. дан одржавања референдума,
3. питање  о  коме  грађани  треба  да  се 

изјасне,
4. речи „за“ и „против“, одштампане једну 

поред друге.
Гласа  се  заокруживањем  на  гласачком 

листићу једног од могућих одговора.
У погледу начина гласања лица која нису 

у  могућности  да  гласају  на  гласачком  месту, 
односно  да  сама  гласају,  сходно  се  примењују 
прописи о избору народних посланика којима је 
уређен начих гласања ових лица.

Члан 6.
Органи  за  спровођење  непосредног 

изјашњавања грађана су Комисија за спровођење 
референдума и гласачки одбори. 

Комисију  за спровођење референдума (у 
даљем тексту: Комисија) чине:
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1. Биљана  Перовић,  председник  – 

Марија Славковић, заменик председника
2. Марјан  Луковић,  члан  -  Мијаило 

Обрадовић, заменик члана
3. Славиша Милинковић, члан - Сунчица 

Јоковић, заменик члана
4. Драга Обреновић, члан  - Милан Сарић, 

заменик члана
5. Жарко  Гавриловић,  члан  -  Петар 

Стојановић, заменик члана
6. Дејан  Сусуровић,  члан   -  Веселин 

Јанковић, заменик члана
7. Мирјана  Славковић,  члан   -  Биљана 

Матијашевић, заменик члана
8. Милијанка  Пантелић   -  секретар 

Комисије
9. Драгана Лазаревић - заменик секретара 

Комисије
Секретар  и  заменик  секретара  Комисије 

учествују у раду Комисије без права одлучивања.

Члан 7.
Комисија обавља следеће послове:
- утврђује  и закључује  списак гласача  на 

подручју из члана 2. ове Одлуке,
- образује гласачке одборе;
- припрема гласачке листиће, записнике о 

раду гласачких одбора и др.,
- стара  се  о  законитом  спровођењу 

непосредног изјашњавања грађана,

- решава  по  приговорима  у  вези 
непоравилности  у  поступку  непосредног 
изјашњавања,

- утврђује и проглашава укупне резултате 
изјашњавања  грађана  и  о  томе  обавештава 
Скупштину општине Лучани.

Члан 8.
Гласачкии  одбор  за  спровођење 

референдума:
- руководи  гласањем  на  гласачким 

местима  и  обезбеђују  правилност  и  тајност 
гласања,

- утврђују  резултате  гласања  на 
гласачким  местима,  у  складу  са  упутствима 
Комисије 

Гласачки  одбор  броји  3  (три)  члана  и  3 
(три) заменика.

По  завршеном  гласању  гласачки  одбор 
записнички  утврђује  резултате  изјашњавања 
грађана и доставља га Комисији.

Члан 9.

Грађанин има право, у року од 24 сата од 
тренутка кад је донета одлука, односно извршена 
радња  или  је  учињен  пропуст  у  вези  са 
спровођењем поступка непосредног изјашњавања 
грађана,  да  поднесе  приговор  Комисији  ако 
сматра  да  су  тиме  учињене  неправилности  у 
спровођењу гласања.

Комисија одлучује о приговору у року од 
48 сати од подношења приговора.
 

Члан 10.
Ако  је  неправилност  учињена  на  једном 

или  више  гласачких  места  битно  утицала  на 
резултате  гласања,  Комисија  поништиће 
изјашњавање на  тим местима и  одредити време 
поновног изјашњавања.

Члан 11.
Против  решења  Комисије  донетог  по 

приговору из члана 9. Одлуке, као и у случају кад 
Комисија  није  одлучила  по  приговору  у 
прописаном  року,  подносила  приговора  може 
поднети жалбу надлежном суду.

Одлука суда по жалби је коначна.

Члан 12.
Одлука  о  укидању  самодоприноса, 

односно Одлуке о изменама и допунама Одлуке о 
увођењу  самодоприноса  на  делу  територије 
општине  Лучани,   је  донета  и  примењује  се  на 
територији месне заједнице ако је за њу гласала 
прописана  већина  свих  грађана  те  месне 
заједнице.

Члан 13.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана  објављивања  у  „Сл.  гласнику  општине 
Лучани“. 

Скупштина општине Лучани
У Лучанима, 14.03.2013.г.број:06-11-12/2013-01

            Председник
                                               Драган Шушић, с.р.

11.

На  основу члана  32.   Закона  о  локалној 
самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/07) и члана 
41.  Статута  општине  Лучани  („Сл.  гласник 
општине Лучани” бр. 6/08, 7/12 и 8/12),

Скупштина општине Лучани на  седници 
одржаној  14.03.2013. године донела је
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О  Д  Л  У К  У

1.  Даје  се  сагласност  на  Одлуку  о 
изменама  и  допунама  Статута  Међуопштинског 
историјског  архива  за  град  Чачак  и  општине 
Горњи  Милановац  и  Лучани,  бр.  563/2  од 
27.12.2012. године.

2.  Ову  Одлуку  објавити  у  „Службеном 
гласнику општине Лучани“.

Скупштина општине Лучани
У Лучанима, 14.03.2013.г.број: 06-11-7/4/2013-01

            Председник
                                                Драган Шушић, с.р.
12.

На  основу  члана  32.  Закона  о  локалној 
самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/07) и члана 
41.  Статута  општине  Лучани  („Сл.  гласник 
општине Лучани“ бр. 6/08, 7/12 и 8/12)

Скупштина  општине Лучани,  на седници 
одржаној 14.03.2013. године, донела је

З А К Љ У Ч А К
1.  Прихвата  се  извештај  о  финансијском 

пословању  52.  Сабора  трубача  у  Гучи  преко 
извршења буџета општине Лучани.

2.  Овај закључак објавити у „Службеном 
гласнику општине Лучани“.

Скупштина општине Лучани
У Лучанима, 14.03.2013.г.број:06-11-5/2013-01

Председник
                                               Драган Шушић, с.р.

13.

На  основу  члана  32.   Закона  о  локалној 
самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/07) и члана 
41.  Статута  општине  Лучани  („Сл.  гласник 
општине Лучани” бр. 6/08, 7/12 и 8/12),

Скупштина општине Лучани на  седници 
одржаној  14.03.2013. године донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

1. Даје  се  сагласност  на  Годишњи 
програм пословања ЈП „Дирекција за изградњу и 
комуналну делатност“  Лучани   за  2013.  годину, 
који  је  донео  Управни  одбор   Предузећа  на 
седници одржаноj 21.02.2013. године.

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

Скупштина општине Лучани
У Лучанима, 14.03.2013.г.број:06-11-7/1/2013-01

Председник
                                               Драган Шушић, с.р.

14.
На  основу члана  32.   Закона  о  локалној 

самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/07) и члана 
41.  Статута  општине  Лучани  („Сл.  гласник 
општине Лучани” бр. 6/08, 7/12 и 8/12),

Скупштина општине Лучани на  седници 
одржаној  14.03.2013. године донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

1. Даје  се  сагласност  на  Програм 
пословања ЈП „Рзав“ Ариље  за 2013. годину, који 
је  донео  Управни  одбор  ЈП  „Рзав“  Ариље 
27.12.2012. године.

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

Скупштина општине Лучани
У Лучанима, 14.03.2013.г.број:06-11-7/2/2013-01

Председник
                                               Драган Шушић, с.р.

15.

На  основу члана  32.   Закона  о  локалној 
самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/07) и члана 
41.  Статута  општине  Лучани  („Сл.  гласник 
општине Лучани” бр. 6/08, 7/12 и 8/12),

Скупштина општине Лучани на  седници 
одржаној 14.03.2013. године донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

1. Даје  се  сагласност  на  Програм   рада 
Међуопштинског  историјског  архива  за  град 
Чачак и општине Горњи Милановац и Лучани за 
2013.  годину,  који  је  донео  Управни  одбор 
Међуопштинског  историјског  архива  04.01.2013. 
године.

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

Скупштина општине Лучани
У Лучанима, 14.03.2013.г.број:06-11-7/3/2013-01

Председник
                                               Драган Шушић, с.р.
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16.

На основу члана  32.   Закона  о  локалној 
самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/07) и члана 
41.  Статута  општине  Лучани  („Сл.  гласник 
општине Лучани” бр. 6/08, 7/12 и 8/12),

Скупштина општине Лучани на  седници 
одржаној 14.03.2013. године донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

1. Даје се сагласност на План и програм 
пословања ЈКП „Дубоко“ Ужице  за 2013. годину, 
који  је  донео  Управни  одбор  ЈКП  „Дубоко“ 
Ужице 12.12.2012. године.

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

Скупштина општине Лучани
У Лучанима, 14.03.2013.г.број:06-11-7/5/2013-01

Председник
                                               Драган Шушић, с.р.

17.

На  основу  члана  54.  став   2.  Закона  о 
основама  система  образовања  и  васпитања 
(«Сл.гласник РС» бр.  72/09)  и  члана 41.  став 1. 
тачка 10. Статута општине Лучани («Сл. гласник 
општине Лучани» бр. 6/08, 7/12 и 8/12 ),

Скупштина  општине  Лучани  на  седници 
одржаној 14.03.2013. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о изменама Решења о именовању 
Школског одбора  Основне школе 

„Марко Пајић“ у Вичи

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

1. Станоје  Чакаревић,  представник 
запослених

2. Данијела Стојановић из  Доњег Дубца, 
представник Савета родитеља.

2. Именују  се  чланови   Школског  одбора 
Основне школе „Марко Пајић“ у Вичи:

1. Биљана  Ковачевић,  професор  мате-
матике,  представник запослених

2. Перица  Басарић,   представник  Савета 
родитеља.

3. Доношењем овог решења  врши се измена 
Решења: број 06-54/16/7/2012-02  од  08.10.2012. 
године („Сл. Гласник општине Лучани“ бр.9/12).

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

Скупштина општине Лучани
У Лучанима, 14.03.2013.г.број:06-11-13/1/2013-01

Председник
                                               Драган Шушић, с.р.

18.

На  основу члана  32.   Закона  о  локалној 
самоуправи  („Сл.  гласник  РС“  бр.  129/07), 
чланова 10. и 17.  Олуке о оснивању Туристичке 
организације  општине  Лучани  („Сл.  гласник 
општине Лучани“ бр. 16/12) и члана 41. Статута 
општине Лучани („Сл. гласник општине Лучани” 
бр. 6/08, 7/12 и 8/12),

Скупштина општине Лучани на  седници 
одржаној 14.03.2013. године донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

1.  Именује  се Милан Раичић,  правник из 
Гуче, за ВД директора Јавне установе Туристичка 
организација Драгачево, до именовања директора 
а најдуже годину дана од дана именовања.

2.  Именовани  ће  ову   дужност  вршити 
почев од дана ступања на снагу овог решења.

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

Скупштина општине Лучани
У Лучанима, 14.03.2013.г.број: 06-11-13/2/2013-01

Председник
                                               Драган Шушић, с.р.

19.
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона 

о  локалној  самоуправи  („Сл.  гласник  РС“  бр. 
129/07),  члана  41.  став  1.  тачка  10.  Статута 
општине Лучани („Сл. гласник општине Лучани“ 
бр.  6/08,  7/12  и  8/12  )  и  члана  11.  и  члана  13. 
Одлуке  о  оснивању  Туристичке  организације 
општине Лучани
( Сл. гласник општине Лучани бр. 16/12),
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Скупштина  општине  Лучани  на 

седници одржаној 14.03.2013. године донела је

Р   Е   Ш   Е   Њ   Е
О ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ И  НАДЗОРНОГ 
ОДБОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ „ТУРИСТИЧКА 

ОРГАНИЗАЦИЈА ДРАГАЧЕВО“

1. Именује се Управни одбор јавне установе 
„Туристичка организација Драгачево“ у следећем 
саставу:

- Милош Вукићевић  дипл.  агроекономиста 
из Гуче, председник

- Александар  Јовичић,  дипл.инжењер 
машинства из Живице, заменик председника

- Томо Лазовић из Каоне, члан
- Наталија Дарковић из Гуче, члан
- ______________________________члан  из 

реда запослених.

2. Именује се Надзорни одбор јавне установе 
„Туристичка  организација    Драгачево“  у 
следећем саставу:

- Предраг  Пајовић,  дипл.економиста  из 
Лучана, председник 

- ___________________________, члан
- Тамара  Томашевић  из  Горње  Краварице, 

члан.

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

Скупштина општине Лучани
У Лучанима, 14.03.2013.г.број:06-11-13/3/2013-01

Председник
                                                Драган Шушић, с.р.

20.

На  основу  члана  32. Закона  о  локалној 
самоуправи  ("Сл.гласник  РС"  бр.  129/07),  члана 
14.  Закона  о  локалним  изборима  („Сл.  гласник 
РС“  број  129/07  и  54/11)  и  члана  41.  Статута 
општине Лучани („Сл. гласник општине Лучани“ 
бр. 6/08, 7/12 и 8/12),

Скупштина  општине  Лучани  на  седници 
одржаној 14.03.2013. године, донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ 

ОПШТИНСКЕ

ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ

1. РАЗРЕШАВА  СЕ Мила  Кочовић-
Вујовић,  дипл.  правник  из  Гуче,  заменик 
председника Општинске изборне комисије (Ивица 
Дачић  -  Социјалистичка  партија  Србије  - 
Јединствена Србија) са 07.03.2013. године.

2. ИМЕНУЈЕ  СЕ  Биљана  Перовић, 
дипл.  правник  из  Лучана,  за  председника 
Општинске  изборне  комисије  (Демократска 
странка  –  Борис  Тадић)  почев  од  07.03.2013. 
године.

3. ИМЕНУЈЕ  СЕ  Марија  Славковић, 
дипл. правник из Гуче,  за заменика председника 
Општинске  изборне  комисије  (Ивица  Дачић  - 
Социјалистичка  партија  Србије  -  Јединствена 
Србија) почев од 07.03.2013. године.

4. Доношењем  овог  Решења  мења  се 
Решење  о  именовању  Општинске  изборне 
комисије  број  06-54-16/3/2012-02  од  08.10.2012. 
године,  Решење о  допуни  Решења о  именовању 
Општинске  изборне  комисије  број 
06-83-10/3/2012-02  од  27.12.2012.  године  и 
решење бр. 06-3-3/2013-02 од 31. 01. 2013. године.

5. Против овог Решења може се изјавити 
жалба  Управном  суду  Београд  –  Одељење  у 
Крагујевцу  у  року  од  24  часа  од  доношења 
Решења.

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

Скупштина општине Лучани
У Лучанима, 14.03.2013.г.број:06-11-13/4/2013-01

Председник
                                                Драган Шушић, с.р.

21.

На  основу  члана  32.  Закона  о  локалној 
самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/07), члана 
18.  Закона  о  јавним  службама  («Служ.  гласник 
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РС»   број 42/91,71/94  и  79/05),  члана  41. 
Статута 
општине Лучани  («Сл.гласник општине Лучани» 
бр.  6/08,  7/12  и  8/12),  члана  11.  Одлуке  о 
оснивању  библиотеке  општине  Лучани  („Сл. 
гласник  општине  Лучани“  бр.6/08)  и  члана  15. 
Статута Библиотеке општине Лучани "Драгачево" 
Гуча, по добијању сагласности од стране матичне 
библиотеке  -  Градске  библиотеке  „Владислав 
Петковић  Дис“  Чачак  број  203  од  12.03.2013. 
године.

Скупштина општине Лучани  на  седници 
одржаној 14.03.2013. године, донела је 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

1. Именује  се Славко  Радосавчевић,  из 
Горачића  за  директора  Библиотеке  општине 
Лучани, на мандатни период од четири године.

2. Решење објавити у «Службеном гласнику 
општине Лучани».

Скупштина општине Лучани
У Лучанима, 14.03.2013.г.број:06-11-13/5/2013-01

            Председник
                                                 Драган Шушић, с.р.
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