СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ
Број 9.

24. април 2013. године

1.
На основу члана 46. став 1. и 6. Закона о
локалним изборима ("Сл. гласник РС" бр. 129/07,
34/07 и 54/11), члана 41. Статута општине Лучани
("Сл. гласник општине Лучани" бр. 6/08, 7/12 и
8/12) и члана 57. Пословника Скупштине општине
Лучани („Сл. гласник општине Лучани“ бр. 6/08),
Скупштина општине Лучани на седници
одржаној 24.04.2013. године, донела је
ОДЛУКУ
о престанку мандата одборника у Скупштини
општине Лучани
1. УТВРЂУЈЕ СЕ да је Милану Раичићу,
правнику из Гуче, одборнику са изборне листе
„Нова Србија - Велимир Илић - Демократска
странка Србије - Војислав Коштуница“,
именовањем за Вршиоца дужности директора
јавне
установе
„Туристичка
организација
општине Лучани“ на седници Скупштине
општине Лучани одржаној 14.03.2013. године,
престао мандат одборника у Скупштини општине
Лучани.
2. Ову Одлуку објавити у "Службеном
гласнику општине Лучани".
Oбразложење
Милан Раичић, правник из Гуче, одборник
са изборне листе „Нова Србија - Велимир Илић Демократска странка Србије - Војислав
Коштуница“ именован је на седници Скупштине
општине одржаној 14.03.2013. године за Вршиоца
дужности директора јавне установе „Туристичка
организација општине Лучани“.
У складу са чланом 46. став 1. тачка 5.
Закона о локалним изборима ("Сл. гласник РС"
бр.129/07, 34/10 и 54/11) одборнику престаје
мандат одборника пре истека времена на које је
изабран, преузимањем посла који је у складу са
законом неспојив са функцијом одборника.
Члан 30. став 1. Закона о локалној
самоуправи ("Сл. гласник РС" бр. 129/07)
прописује да одборник не може бити запослени у
општинској управи и лице које именује, односно
поставља скупштина општине.
Сагласно члану 46. став 6. Закона о
локалним изборима, Скупштина општине на

Година 30.

првој наредној седници утврђује да је одборнику
престао мандат.
Поука о правном средству: На ову
Одлуку сваки одборник Скупштине општине
Лучани има право жалбе Управном суду у
Београду, одељење у Крагујевцу, у року од 48
сати од дана њеног доношења.
Скупштина општине Лучани
У Лучанима, 24.04.2013. год.,бр. 06-24-2-1/2013-I
Председник
Драган Шушић, с.р.
2.
На основу члана 46. став 1. и 6. Закона о
локалним изборима ("Сл. гласник РС" бр. 129/07,
34/07 и 54/11), члана 41. Статута општине Лучани
("Сл. гласник општине Лучани" бр. 6/08, 7/12 и
8/12) и члана 57. Пословника Скупштине општине
Лучани („Сл. гласник општине Лучани“ бр. 6/08),
Скупштина општине Лучани на седници
одржаној 24.04.2013. године, донела је
ОДЛУКУ
о престанку мандата одборника у Скупштини
општине Лучани
1. УТВРЂУЈЕ СЕ да је Ненаду
Матијашевићу, електроинжењеру из Ђераћа,
одборнику са изборне листе „Ивица ДачићСоцијалистичка партија Србије (СПС) –
Јединствена Србија (ЈС)“, постављењем за
помоћника председника општине Лучани,
11.04.2013. године престао мандат одборника у
Скупштини општине Лучани.
2. Ову Одлуку објавити у "Службеном
гласнику општине Лучани".
Oбразложење
Ненад Матијашевић, одборник са изборне
листе „Ивица Дачић-Социјалистичка партија
Србије (СПС) – Јединствена Србија (ЈС)“, је
Решењем Председника општине II број 11/2013
од 11.04.2013. године постављен за помоћника
председника општине Лучани.
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У складу са чланом 46. став 1. тачка
5. Закона о локалним изборима ("Сл. гласник РС"
бр.129/07, 34/10 и 54/11) одборнику престаје
мандат одборника пре истека времена на које је
изабран, преузимањем посла који је у складу са
законом неспојив са функцијом одборника.
Члан 30. став 1. Закона о локалној
самоуправи ("Сл. гласник РС" бр. 129/07)
прописује да одборник не може бити запослени у
општинској управи и лице које именује, односно
поставља скупштина општине.
Чланом 58. истог Закона прописано је да
се статутом општине може предвидети да се у
општинској управи постављају помоћници
председника општине, што је одредбама Статута
општине Лучани предвиђено, а Председник
општине је дана 11.04.2013. године донео Решење
о постављењу Ненада Матијашевића за
помоћника председника општинње Лучани.
Сагласно члану 46. став 6. Закона о
локалним изборима, Скупштина општине на
првој наредној седници утврђује да је одборнику
престао мандат.
Поука о правном средству: На ову
Одлуку сваки одборник Скупштине општине
Лучани има право жалбе Управном суду у
Београду, одељење у Крагујевцу, у року од 48
сати од дана њеног доношења.
Скупштина општине Лучани
У Лучанима, 24.04.2013. год.,бр.06-24-2-2/2013-I
Председник
Драган Шушић, с.р.
3.
На основу члана 56. став 6. Закона о
локалним изборима ("Сл. гласник РС" бр. 129/07),
члана 41. Статута општине Лучани ("Сл. гласник
општине Лучани" бр. 6/08, 7/12 и 8/12) и члана 12.
Пословника Скупштине општине Лучани („Сл.
гласник општине Лучани“ бр. 6/08),
Скупштина општине Лучани на седници
одржаној 24.04.2013. године, донела је
ОДЛУКУ
о потврђивању мандата одборника у Скупштини
општине Лучани
1. ПОТВРЂУЈЕ СЕ мандат одборника у
Скупштини општине Лучани Милораду Дмитрићу
из Гуче, кандидату изабраном на изборима
06.05.2012. године са изборне листе „Ивица
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Дачић – Социјалистичка партија Србије (СПС) –
Јединствена Србија (ЈС)“.
2. Мандат одборника из тачке 1. ове
Одлуке траје до истека мандата одборника коме је
престао мандат.
3. Одлуку објавити у "Службеном
гласнику општине Лучани".
Oбразложење
Ненад Матијашевић, одборник СО Лучани
са изборне листе „Ивица Дачић – Социјалистичка
партија Србије (СПС) – Јединствена Србија
(ЈС)“постављен
је
Решењем
Председника
општине II број 11/2013 од 11.04.2013. године, за
помоћника председника општине Лучани, па му,
сагласно члану 46. став 1 тачка 5) Закона о
локалним изборима ("Сл. гласник РС" бр. 129/07,
34/10 и 54/11) престаје мандат одборника у
Скупштини општине Лучани.
На основу члана 48. истог Закона,
Општинска изборна комисија мандат је доделила
Милораду Дмитрићу - првом следећем кандидату
са коалиционе изборне листе коме није био
додељен мандат - припаднику исте политичке
странке.
Општинска
изборна
комисија
је
именованом кандидату издала уверење да је
изабран, у складу са законом.
Од кандидата је прибављена писана изјава
да прихвата мандат одборника, чиме су испуњени
законски услови за доношење одлуке о
потврђивању мандата новом одборнику, у
предложеном тексту.
Комисија за кадровска, административна,
мандатно-имунитетска питања и радне односе
Скупштине општине Лучани је дана 22.04.2013.
године, сагласно члану 12. став 4. Пословника
Скупштине
општине
Лучани,
разматрала
целокупан материјал у вези са додељивањем
мандата кандидатима за одборнике у Скупштини
општине Лучани и утврдила Предлог ове одлуке,
који доставља Скупштини да донесе Одлуку о
предложеном тексту.
Поука о правном средству: На ову
Одлуку сваки одборник Скупштине општине
Лучани има право жалбе окружном суду у Чачку,
у року од 48 сати од дана њеног доношења.
Скупштина општине Лучани
У Лучанима, 24.04.2013. год.,бр.06-24-3-2/2013-I
Председник
Драган Шушић, с.р.
4.
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На
основу члана 56. став 6. Закона о
локалним изборима ("Сл. гласник РС" бр. 129/07)
и члана 41. Статута општине Лучани ("Сл.
гласник општине Лучани" бр. 6/08) и члана 12.
Пословника Скупштине општине Лучани („Сл.
гласник општине Лучани“ бр. 6/08),
Скупштина општине Лучани на седници
одржаној 24.04.2013. године, донела је
ОДЛУКУ
о потврђивању мандата одборника у Скупштини
општине Лучани
1. ПОТВРЂУЈЕ СЕ мандат одборника у
Скупштини
општине
Лучани
ИВАНИ
ДОМАНОВИЋ из Села Лучани, кандидату
изабраном на изборима 06.05.2012. године са
изборне листе „Нова Србија – Велимир Илић –
Демократска странка Србије –
Војислав
Коштуница“
2. Мандат одборника из тачке 1. ове
Одлуке траје до истека мандата одборника коме је
престао мандат.
3. Одлуку објавити у "Службеном
гласнику општине Лучани".
Oбразложење
Милан Раичић, одборник СО Лучани са
изборне листе „Нова Србија – Велимир Илић –
Демократска странка Србије –
Војислав
Коштуница“, на седници Скупштине општине
Лучани одржаној 14.03.2013. године именован је
за вршиова дужности директора туристичке
организације општине Лучани, па му, сагласно
члану 46. став 1 тачка 5) Закона о локалним
изборима ("Сл. гласник РС" бр. 129/07, 34/10 и
54/11) престаје мандат одборника у Скупштини
општине Лучани.
На основу члана 48. истог Закона,
Општинска изборна комисија мандат је доделила
Ивани Домановић- првом следећем кандидату са
коалиционе изборне листе коме није био додељен
мандат - припаднику исте политичке странке.
Општинска
изборна
комисија
је
именованом кандидату издала уверење да је
изабран, у складу са законом.
Од кандидата је прибављена писана изјава
да прихвата мандат одборника, чиме су испуњени
законски услови за доношење одлуке о
потврђивању мандата новом одборнику, у
предложеном тексту.
Комисија за кадровска, административна,
мандатно-имунитетска питања и радне односе
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Скупштине општине Лучани је дана 22.04.2013.
године, сагласно члану 12. став 4. Пословника
Скупштине
општине
Лучани,
разматрала
целокупан материјал у вези са додељивањем
мандата кандидатима за одборнике у Скупштини
општине Лучани и утврдила Предлог ове одлуке,
који доставља Скупштини да донесе Одлуку о
предложеном тексту.
Поука о правном средству: На ову
Одлуку сваки одборник Скупштине општине
Лучани има право жалбе окружном суду у Чачку,
у року од 48 сати од дана њеног доношења.
Скупштина општине Лучани
У Лучанима, 24.04.2013. год.,бр.06-24-3-1/2013-I
Председник
Драган Шушић, с.р.
5.
На основу члана 32. Закона о локалној
самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/07) и члана
41. и 136. Статута општине Лучани („Сл. гласник
општине Лучани“ бр. 6/08, 7/12 и 8/12),
Скупштина општине Лучани на седници
одржаној дана 24.04.2013. године, донела је
О Д Л У К У
Члан 1.
Приступа се доношењу новог Статута
општине Лучани.
Члан 2.
Задужује се Општинска управа општине
Лучани да припреми Нацрт новог Статута
општине Лучани.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Лучани“.
Скупштина општине Лучани
У Лучанима, 24.04.2013. год.,бр. 06-24-4/2013-I
Председник
Драган Шушић, с.р.
6.
На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона
о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр.
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129/07),
члана 8. Закона о финансирању
локалне самоуправе („Сл. гласник РС“ бр.
62/06....93/12), члана 11. став 2. Закона о порезу на
имовину („Сл. гласник РС“ бр. 25/01.....78/11), а у
вези члана 6. Закона о изменама и допунама
Закона о порезу на имовину („Сл. гласник РС“ бр.
78/2011) и члана 41. тачка 3. и 7. Статута општине
Лучани („Сл. гласник општине Лучани“ бр. 6/08,
7/12 и 8/12),
Скупштина општине Лучани на седници
одржаној дана 24.04.2013. године, донела је
О Д Л У К У
О ВИСИНИ СТОПЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ

Скупштина општине Лучани
У Лучанима, 24.04.2013. год.,бр. 06-24-5/2013-I
Председник
Драган Шушић, с.р.

Члан 1.
Овом Одлуком утврђују се висина стопе
пореза на имовину на непокретности у општини
Лучани за 2013. годину.
Члан 2.
Стопе пореза на имовину износе:
1. на права на непокретности обвезника
који води пословне књиге............................. 0,30%
2. на права на земљишту код обвезника
који не води пословне књиге........................ 0,30%
3. на права на осталим непокретности
пореског обвезника који не води пословне књиге:

1.
2.

3.
4.

На пореску
основицу
До 10.000.000,оо
динара
Од 10.000.000,оо
до 25.000.000,оо
динара
Од 25.000.000,оо
до 50.000.000,оо
динара
Преко
50.000.000,оо
динара

Плаћа се на име пореза
0,30%
Порез из подтачке 1. +
до 0,60% на износ
преко 10.000.000,оо
динара
Порез из подтачке 2. +
до 1% на износ преко
25.000.000,оо динара
Порез из подтачке 3. +
до 2% на износ преко
50.000.000,оо динара
Члан 3.

Утврђивање, контрола и наплата пореза на
имовину, врши се на основу Закона о порезу на
имовину, прописа донетих на основу тог закона и
Закона о пореском поступку и пореској
администрацији.
Члан 4.

Број 1/2012

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Лучани“, а примењује се за утврђивање,
контролу и наплату пореза на имовину за 2013.
годину.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да
важи Одлука о утврђивању висине стопе пореза
на имовину („Сл. гласник општине Лучани“ бр.
7/2012).

7.
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 дана 24.04.2013. године, донела је
О Д Л У К У
1. Овом Одлуком потврђују се одлуке и
решења Скупштине општине Лучани:
- Одлука о подели ЈП „Дирекција за
изградњу и комуналну делатност“ Лучани и
оснивању ЈП „Дирекција за изградњу“Лучани и
ЈКП „Комуналац“ Лучани („Сл. гласник општине
Лучани“ бр. 12/2012),
- Одлука о изменама и допунама Одлуке о
подели ЈП „Дирекција за изградњу и комуналну
делатност“ Лучани и оснивању ЈП „Дирекција за
изградњу“ Лучани и ЈКП „Комуналац“ Лучани
(„Сл. гласник општине Лучани“ бр. 15/2012),
- Одлука о изменама и допунама Одлуке о
подели ЈП „Дирекција за изградњу и комуналну
делатност“ Лучани и оснивању ЈП „Дирекција за
изградњу“ Лучани и ЈКП „Комуналац“ Лучани
(„Сл. гласник општине Лучани“ бр. 2/2013),
- Одлука о давању сагласности на нацрт
плана поделе ЈП „Дирекција за изградњу и
комуналну делатност“ Лучани („Сл. гласник
општине Лучани“ бр. 2/2013),
- Одлука о давању сагласности на Статут ЈП
„Дирекција за изградњу“ Лучани („Сл. гласник
општине Лучани“ бр. 14/2012),
- Одлука о давању сагласности на Статут
ЈКП „Комуналац“ Лучани („Сл. гласник општине
Лучани“ бр. 14/2012),
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Решење о именовању Надзорног
одбора ЈП „Дирекција за изградњу“ Лучани („Сл.
гласник општине Лучани“ бр. 2/2013),
- Решење о именовању Надзорног одбора
ЈКП „Комуналац“ Лучани („Сл. гласник општине
Лучани“ бр. 2/2013),
- Решење о именовању вд. директора ЈП
„Дирекција за изградњу“ Лучани („Сл. гласник
општине Лучани“ бр. 14/2012),
- Решење о именовању вд. директора ЈКП
„Комуналац“ Лучани („Сл. гласник општине
Лучани“ бр. 14/2012),
- Решење о именовању директора ЈКП
„Комуналац“ Лучани („Сл. гласник општине
Лучани“ бр. 16/12)
2. Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Лучани“.
Скупштина општине Лучани

Број 1/2012

Скупштина општине Лучани
У Лучанима, 24.04.2013. год.,бр.06-24-6-2/2013-I
Председник
Драган Шушић, с.р.
9.
На основу члана 59. став 1. Закона о
локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр.
129/07), члана 41. тачка 7. а у вези са члановима
88. и 96. став 1. Статута општине Лучани („Сл.
гласник општине Лучани“ бр. 6/2008, 7/2012 и
8/2012),
Скупштина општине Лучани на седници
одржаној 24.04.2013. године, донела је
О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ

У Лучанима, 24.04.2013. год.,бр. 06-24-6-1/2013-I
Члан 1.
Председник
Драган Шушић, с.р.
8.
На основу члана 32. Закона о локалној
самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/07), члана
490. Закона о привредним друштвима („Сл.
гласник РС“ бр. 36/2011) а у вези са чланом 52.
став 4. тачка 5. Правилника о садржини Регистра
привредних субјеката и документацији потребној
за регистрацију („Сл. гласниик РС“ бр. 6/12) и
члана 41. Статута општине Лучани („Сл. гласник
општине Лучани“ бр. 6/08, 7/12 и 8/12),
Скупштина општине Лучани, на седници
одржаној 24.04.2013. године, донела је
О Д Л У К У
1. Скупштина општине Лучани, као
оснивач и једини члан друштва, сагласна је да се у
поступку регистрације статусне промене поделе
ЈП „Дирекција за изградњу и комуналну
делатност“ Лучани финансијски извештаји,
извештаји ревизора, извештај одбора директора,
односно извршног одбора, не сачињавају.

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

У члану 7. Одлуке о Општинској управи
општине Лучани („Сл. гласник општине Лучани“
бр. 13/12) после тачке 5. додаје се нова тачка 6.
која гласи: „Одељење за локални економски
развој и инвестиције“, а постојећа тачка 6. постаје
тачка 7.
Члан 2.
После члана 12. Одлуке, додаје се
поднаслов „Одељење за локални економски развој
и инвестиције“ и нови члан 12.а који гласи:
„Одељење за локални економски развој и
инвестиције обавља послове који се односе на:
- спровођење утврђене политике локалног
економског развоја;
- координирање свих активности из
делокруга општине у области привлачења
инвестиција;
- припрему предлога подстицајних мера
привредног развоја, запошљавања и заштите
животне средине;
- припрему и израду пројеката;
- праћење рада фондова донаторских и
других финансијских организација у земљи и
иностранству;
- повезивање општине са домаћим,
страним и међународним развојним институцијама;
- праћење стања у области привредног
развоја и предлагање мера и активности за његово
унапређење:
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сарадњу
са
пословним
удружењима и удружењима грађана, регионалним
и државним органима;
- организаовање и остваривање сарадње
Општинске управе и јавних служби у циљу
остварења бржег привредног развоја општине;
- пружање стручне помоћи комисијама,
тимовима и другим радним телима која образују
органи општине и координирање рада тих тела;
- координирање ревизије постојећих и
израду нових стратешких и планских докумената;
- праћење домаће и међународне законске
регулативе у области привредног развоја;
- припрему за спровођење законских
процедура неопходних за реализацију пројеката;
- учествовање у изради општих и
појединачних аката који могу имати утицај на
привредни развој а чије је доношење у
надлежности општине;
- сарадњу на реализацији пројеката са
владиним и невладиним организацијама и
координирање рада пројектних тимова;
Члан 3.
У члану 15. став 1. Одлуке о Општинској
управи општине Лучани („Сл. гласник општине
Лучани“ бр. 13/12), после алинеје 2. додаје се нова
алинеја 3. која гласи:
„- за област привреде и пољопривреде“.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у Службеном гласнику
општине Лучани.
Скупштина општине Лучани
У Лучанима, 24.04.2013. год.,бр.06-24-7/2013-I
Председник
Драган Шушић, с.р.
10.
На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона
о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр.
129/07) и члана 40. и 41. став 1. тачка 7. Статута
општине Лучани („Сл. гласник општине Лучани“
број 6/08, 7/12 и 8/12),
Скупштина општине Лучани на седници
одржаној 24.04.2013. године, донела је
О Д Л У К У

О РАДНИМ ОДНОСИМА, ПЛАТАМА,
НАКНАДАМА И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА

Број 1/2012

ИЗАБРАНИХ, ИМЕНОВАНИХ И
ПОСТАВЉЕНИХ ЛИЦА У ОПШТИНИ
ЛУЧАНИ
I – ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком утврђује се право на
накнаду изгубљене зараде настале вршењем
дужности одборника у Скупштини општине
Лучани (у даљем тексту: Скупштина), вршењем
дужности члана Општинског већа и плате,
накнаде и друга примања изабраних, именованих
и постављених лица.
II – НАКНАДЕ И ДРУГА ПРИМАЊА
ОДБОРНИКА
Члан 2.
Одборник у Скупштини општине има
право на:
- накнаду за вршење одборничке
дужности,
- накнаду
трошкова
превоза
на
територији општине Лучани,
- накнаду трошкова насталих вршењем
одборничке дужности ван територије
општине Лучани
- друге
накнаде
утврђене
овом
Одлуком.
Члан 3.
Одборнику у Скупштини за учешће у раду
Скупштине општине и радних тела исплаћује се
накнада у паушалном нето износу од 2.000,оо
динара за свако заседање Скупштине, односно
радног тела.
Шефовима одборничких група припада
право на накнаду у нето износу од 3.000,оо
динара за свако заседање Скупштине општине,
као и учешће у раду других органа општине.
Накнаде из става 1. овог члана исплаћују
се на основу спискова стручне службе Општинске
управе општине Лучани.
Члан 4.
Одборник у Скупштини има право на
накнаду трошкова превоза средствима јавног
саобраћаја, као и за употребу сопственог
путничког аутомобила, учињених доласком на
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заседање
Скупштине или скупштинских
радних тела чији је члан.
Накнада из претходног става се исплаћује
у висини цене аутобуске карте на релацији место
становања – место одржавања седнице и обратно,
односно у висини цене ауто-такси превоза,
односно у висини 30% од цене за један литар
погонског горива по пређеном километру.
Право из става 1. овог члана остварује се
на лични захтев.
Члан 5.
Накнаде из члана 3. став 1. ове Одлуке
припадају одборнику и кад обавља службене
послове по одлуци Скупштине, односно њених
радних тела и по одлуци Општинског већа и
Председника општине.
Члан 6.
Право на накнаде из члана 3. и 4. ове
Одлуке има и члан радних тела Скупштине који
није одборник.
Право на накнаду из члана 4. ове Одлуке
припада председнику Скупштине и заменику
председника Скупштине за обављање своје
функције.
Члан 7.
Право на накнаде утврђене овом Одлуком
припадају одборнику од дана верификације до
дана престанка мандата, а члановима одбора и
комисија који нису одборници од дана избора до
дана разрешења чланства у радном телу
Скупштине.
III –

НАКНАДЕ И ДРУГА ПРИМАЊА
ИЗАБРАНИХ ЧЛАНОВА
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Члан 8.

Изабрани чланови Општинског већа имају
једнака права као и одборници, а утврђена чланом
4. ове Одлуке.
Изабраним члановима Општинског већа,
припада право на накнаду у нето износу од
3.000,оо динара по свакој седници Општинског
већа и Скупштине општине којој присуствују.
IV - РАДНО-ПРАВНИ СТАТУС ИЗАБРАНИХ, ИМЕНОВАНИХ И ПОСТАВЉЕНИХ ЛИЦА
Члан 9.

Број 1/2012

Изабрана лица су: Председник општине,
заменик Председника општине, Председник
Скупштине општине, заменик Председника
Скупштине општине и чланови Општинског већа.
Постављена лица су: начелник Општинске
управе, кога поставља и разрешава Општинско
веће, као и секретар Скупштине општине,
Општински јавни правобранилац и заменик
Општинског јавног правобраниоца,
које
поставља и разрешава Скупштина општине.
Постављена лица су и помоћници
Председника општине, које поставља и разрешава
Председник општине.
Именована лица су: директори јавних
предузећа и установа које именује и разрешава
Скупштина општине.
Члан 10.
Председник Скупштине општине, заменик
председника Скупштине општине и изабрани
чланови Општинског већа нису на сталном раду у
општини.
Директори јавних предузећа и установа
које именује Скупштина су у радном односу у
предузећима, односно установама где се налазе на
дужности директора.
Члан 11.
Председник општине и заменик Председника општине су на сталном раду у општини.
Председник Скупштине општине није на
сталном раду у општини али му припада право на
месечну накнаду у висини просечне месечне
зараде по запосленом без пореза и доприноса у
Републици Србији према последњем објављеном
податку Републичког завода за статистику.
Заменик председника Скупштине општине
није на сталном раду у општини, али му припада
право на месечну накнаду у висини 1/3 просечне
зараде без пореза и доприноса по запосленом у
Републици Србији, према последњем објављеном
податку Републичког завода за статистику.
Лицима из става 2. и 3. овог члана
наведена права припадају од дана избора.
Члан 12.
Начелник Општинске управе, секретар
Скупштине
општине,
Општински
јавни
правобранилац, заменик Општинског јавног
правобраниоца
и помоћници Председника
општине су у радном односу у општини.
Члан 13.
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Изабраним, именованим и постављеним
лицима док су на сталном раду у општини мирују
права и обавезе из радног односа код послодавца
код којег су радили пре избора, именовања или
постављења на функцију.
У случају да се изабрано, именовано или
постављено лице не врати на рад код послодавца
код којег је радило пре избора, именовања или
постављења у року од 15 дана од дана престанка
функције има право на плату у трајању од шест
месеци и то у висини плате коју је имало у време
престанка функције.
Члан 14.
Изабрана, именована и постављена лица
из члана 11. и 12. ове Одлуке остварују права и
обавезе из радног односа у Општинској управи у
складу са Законом о раду, Законом о радним
односима у државним органима, општим и
посебним колективним уговором и овом
Одлуком.
V - ПЛАТЕ, НАКНАДЕ И ДРУГА ПРИМАЊА ИЗАБРАНИХ, ИМЕНОВАНИХ И ПОСТАВЉЕНИХ ЛИЦА
Члан 15.
Изабрана, именована и постављена лица
која су на сталном раду у општини примају плату
у месечним износима.
Члан 16.
Плате
изабраних,
именованих
и
постављених лица утврђују се на основу основице
за обрачун плате, коефицијента којим се множи
основица, додатака на плату и обавеза које
запослени плаћа по основу пореза и доприноса за
социјално осигурање у складу са Законом.

Број 1/2012

стручну спрему и садржи и додатак на име
накнаде за исхрану у току рада и регрес за
коришћење годишњег одмора.
Додатак на плату се обрачунава и
исплаћује у складу са Законом.
Плата утврђена у смислу члана 16. ове
Одлуке исплаћује се за рад у пуном радном
времену, односно радном времену које се сматра
пуним.
Члан 19.
Коефицијент за обрачун и исплату плата
Председника општине износи 90% а за заменика
председника општине 81,40% коефицијента за
обрачун и исплату плате народног посланика на
сталном раду у Народној скупштини, што износи:
1. Председник општине ....................... 7,74
2. За заменика Председника општине..7,00
Члан 20.
Коефицијент за обрачун и исплату плата
Секретара Скупштине општине и Општинског
јавног правобраниоца износи 90% коефицијента
за обрачун и исплату плата Начелника округа,
увећан за 16,60%, односно за заменика
Општинског
јавног
правобраниоца
90%
коефицијента за обрачун и исплату плата
Начелника округа, увећан за 8,22%, што износи:
1. Секретар Скупштине општине
14,85 + 9 + 3,96....................... 27,81
2. Општински јавни правобранилац
14,85 + 9 + 3,96....................... 27,81
3. Заменик Општинског јавног правобраниоца14,85 + 9 + 1,96.............. 25,81
Члан 21.

Плата Председника општине и његовог
заменика обрачунава се применом основице за
обрачун плата која се примењује за обрачун и
исплату плата народних посланика на сталном
раду у Народној Скупштини Републике Србије.
Основица за обрачун плата постављених
лица утврђује се актом Владе у складу са
Законом.

Директори јавних предузећа не могу
обрачунавати и исплаћивати веће зараде од плате
Председника општине.
Директори установа обрачун и исплату
плата врше у складу са Законом о платама у
државним органима и јавним службама („Сл.
гласник РС“ бр. 34/2001) и Уредбом о
коефицијентима за обрачун и исплату плата
запослених у јавним службама („Сл. гласник РС“
бр. 44/2001...82/2006).

Члан 18.

Члан 22.

Коефицијенат за обрачун плата изражава
сложеност послова, одговорност, услове рада и

Коефицијент за обрачун и исплату плата
Начелника Општинске управе износи 90%

Члан 17.

Страна
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коефицијента за обрачун и исплату
плата Начелника округа, увећан за 25,52% у
складу са Уредбом о коефицијентима за обрачун
и исплату плата именованих и постављених лица
и запослених у државним органима, што износи:
1. Начелник Општинске управе
14,85 + 9 + 6,09............................29,94
Члан 23.
Коефицијент за обрачун и исплату плата
помоћника Председника општине износи 90%
коефицијента за обрачун и исплату плата
Начелника округа увећан за 16,60% што износи:

Број 1/2012

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 дана 24.04.2013. године, донела је
О Д Л У К У
1. Даје се сагласност на Статут
Туристичке организације општине Лучани.
2. Ова Одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Лучани“.
Скупштина општине Лучани

1. Помоћник Председника општине
14,85 + 9 + 3,96.............................27,81

У Лучанима, 24.04.2013. год.,бр.06-24-3/2013-I
Председник
Драган Шушић, с.р.

Члан 24.
Одлуке и решења о правима, обавезама,
платама, накнадама, увећањима коефицијената и
другим примањима изабраних, именованих и
постављених лица доноси Комисија за кадровска,
административна, мандатно-имунитетска питања
и радне односе.
VI – ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 25.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да
важи Одлука о радним односима, платама,
накнадама и другим примањима изабраних,
именованих и постављених лица у општини
Лучани број 06-25/08-02 од 26. 09. 2008. године и
Одлука о изменама и допунама Одлуке о радним
односима, платама, накнадама и другим
примањима
изабраних,
именованих
и
постављених лица у општини Лучани, број
06-14/09-02 од 20. 03. 2009. године.
Члан 26.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Лучани“.
Скупштина општине Лучани
У Лучанима, 24.04.2013. год.,бр. 06-24-8/2013-I
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 дана 24.04.2013. године, донела је
OДЛУКУ
1. Даје се сагласност на Одлуку Управног
одбора ЈП „Рзав“ Ариље о покрићу губитка
умањењем капитала предузећа, бр. 149/2013 од
28.02.2013. године.
2. Ова Одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Лучани“.
Скупштина општине Лучани
У Лучанима, 24.04.2013. год.,бр.06-24-9-4/2013-I
Председник
Драган Шушић, с.р
13.

На основу члана 32. Закона о локалној
самоуправи („Сл. гласник општине Лучани“ 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
24.04.2013. године, донела је
О Д Л У К У

11.
одбора

1. Даје се сагласност на Одлуку Управног
ЈП „Рзав“ Ариље о прихватању

Страна
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информације о активностима на
изградњи бране и акумулације „Ариље – профил
Сврачково“, бр. 151/2013 од 28. 02. 2013. године.
2. Ова Одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Лучани“.
Скупштина општине Лучани
У Лучанима, 24.04.2013. год.,бр.06-24-9-1/2013-I
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
дана 24.04.2013. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
1. Даје се сагласност на Одлуку о
изменама и допунама Програма пословања ЈП
„Рзав“ Ариље за 2013. годину.
2. Ово решење ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Лучани“.
Скупштина општине Лучани
У Лучанима, 24.04.2013. год.,бр.06-24-9-1/2013-I
Председник
Драган Шушић, с.р

15.
На основу члана 32. Закона о локалној
самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/07), члана
26. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник
РС“ бр. 119/12) и члана 41. Статута општине
Лучани („Сл. гласник општине Лучани“ бр. 6/08,
7/12 и 8/12),

Број 1/2012

Скупштина општине Лучани на седници
одржаној дана 24.04.2013. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
1. ИМЕНУЈЕ СЕ Комисија за именовања
директора јавних предузећа општине Лучани, у
саставу:
- Милан Радичевић, дипл. економиста –
мастер из Милатовића, председник
- Марија Славковић, дипл. правник из
Гуче, члан
- Милољуб Пантелић, специјалиста ТТ
водова из Дучаловића, члан
- Миомир Станојевић, птт техничар из
Гуче, члан
- _______________, члан (на предлог
Сталне конференције градова и општина)
2. Ово решење ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Лучани“.
Скупштина општине Лучани
У Лучанима, 24.04.2013. год.,бр.06-24-11/2013-I
Председник
Драган Шушић, с.р
16.
На основу члана 32. Закона о локалној
самоуправи („Сл. гласник општине Лучани“ 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 24.04.2013. године, донела је
З А К Љ У Ч А К
1. Прихвата се извештај о пословању ЈП
„Рзав“ Ариље у 2012. години.
2. Овај закључак ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику општине Лучани“.
Скупштина општине Лучани
У Лучанима, 24.04.2013. год.,бр.06-24-10/2013-I
Председник
Драган Шушић, с.р

С А Д Р Ж А Ј
АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ
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ОДЛУКА О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА У СКУПШТИНИ

ОПШТИНЕ
ЛУЧАНИ МИЛАНА РАИЧИЋА........................................................................................
ОДЛУКА О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА У СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ
ЛУЧАНИ НЕНАДА МАТИЈАШЕВИЋА............................................................................
ОДЛУКА О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА У СКУПШТИНИ
ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ МИЛОРАДА ДМИРИЋА...............................................................
ОДЛУКА О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА У СКУПШТИНИ
ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ ИВАНЕ ДОМАНОВИЋ..................................................................
ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ДОНОШЕЊУ НОВОГ СТАТУТА ОПШТИНЕ
ЛУЧАНИ................................................................................................................................
3
ОДЛУКА О ВИСИНИ СТОПЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ.................................................
ОДЛУКА О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКА И РЕШЕЊА ЈП „ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И КОМУНАЛНУ ДЕЛАТНОСТ“ ЛУЧАНИ..............................................................
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5
ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ
ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ..............................................................................................................
5
ОДЛУКА О РАДНИМ ОДНОСИМА, ПЛАТАМА, НАКНАДАМА И ДРУГИМ
ПРИМАЊИМА ИЗАБРАНИХ, ИМЕНОВАНИХ И ПОСТАВЉЕНИХ ЛИЦА У
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6
ОДЛУКА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ....................................................................................................
9
ОДЛУКА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ УО ЈП „РЗАВ“ АРИЉЕ О
ПОКРИЋУ ГУБИТКА УМАЊЕЊЕМ КАПИТАЛА ПРЕДУЗЕЋА......................................
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АКУМУЛАЦИЈЕ „АРИЉЕ – ПРОФИЛ СВРАЧКОВО“......................................................
10
РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „РЗАВ“ АРИЉЕ....................................................................
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНИХ
ПРЕДУЗЕЋА ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ..........................................................................................
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