СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ
Број 16.

24. новембар 2014. године

1.
На основу чланова 61. и 62. Закона о водама
(„Сл. гласник РС“ бр. 30/10 и 93/12), члана 86.
став 4. Закона о локалној самоуправи(„Сл.
гласник РС“ бр. 129/07 и 83/14- др. закон), тачке
3. Одлуке о распуштању Скупштине општине
Лучани и образовању Привременог органа
општине Лучани („Сл. гласник РС“ бр. 113/14), и
члана 4. став 3. Пословника Привременог органа
општине Лучани(„Сл. гласник општине Лучани“
бр. 8/14,
Привремени орган општине Лучани на
седници одржаној 24.11.2014. године донео је

О Д Л У К У
О ЕРОЗИОНИМ ПОДРУЧЈИМА НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ
Члан 1.
Овом Одлуком утврђују се ерозиона
подручја на територији општине Лучани и
прописују противерозионе мере ради спречавања
штете од ерозије.
Члан 2.
Ерозионо подручје у смислу ове Одлуке је
површина земљишта где су видљиви трагови
ерозије као и оне површине где нису изражени
трагови ерозије али због неадекватног коришћења
земљишта може доћи до ерозије.
Члан 3.
Ерозија се дели на пет категорија:
екстензивна, јака, средња, слаба и врло слаба.
Разврставање ерозивних процеса је у
складу са примењеном методологијом, а
површинска заступљеност по категоријама
ерозије за целу територију општине Лучани је
следећа:
1.
2.
3.
4.
5.

Екстензивна ерозија
Јака ерозија
Средња ерозија
Слаба ерозија
Врло слаба ерозија

W >3000 м3/км2/год
W =2500 м3/км2/год
W =1000 м3/км2/год
W = 500 м3/км2/год
W = 100 м3/км2/год

Члан 4.
На основу аеро-фото снимка изграђена је
карта начина коришћења земљишта, па су на

Година 31.

нашој територији констатовани следећи начини
коришћења земљишта:
- обрадиве површине
- воћњаци
- ливаде и пашњаци
- насељене површине
- шуме.
Члан 5.
На територији општине Лучани утврђују
се следећа ерозиона подручја:
Ерозионо подручје 1: захвата делове КО
Лучани и Дучаловићи
Ерозионо подручје 2: захвата делове КО
Дљин
Ерозионо подручје 3: захвата делове КО
Марковица, Тијање и Зеоке
Ерозионо подручје 4: захвата делове КО
Негришори, Лисице, Крстац, Пухово и Турица
Ерозионо подручје 5: захвата делове КО
Крстац, Лис, Ђераћ и Дљин
Ерозионо подручје 6: захвата делове КО
Ртари, Зеоке, Граб, Рогача и Горачићи
Ерозионо подручје 7: захвата делове КО
Тијање, Зеоке, Турица, Граб, Рогача и Гуча
Ерозионо подручје 8: захвата делове КО
Гуча
Ерозионо подручје 9: захвата делове КО
Турица, Гуча, Лис, Доња Краварица, Рти и Горња
Краварица
Ерозионо подручје 10: захвата делове КО
Доња Краварица, Рти, Горња Краварица и
Котража
Ерозионо подручје 11: захвата делове КО
Гуча, Живица и Кривача
Ерозионо подручје 12: захвата делове КО
Живица, Кривача и Вича
Ерозионо подручје 13: захвата делове КО
Кривача, Вича, Рти, Котража и Пшаник
Eрозионо подручје 14: захвата делове КО
Котража, Пшаник, Вича, Бели Камен, Вучковица,
Доњи Дубац и Горњи Дубац
Ерозионо подручје 15: захвата делове КО
Котража, Бели Камен и Вучковица
Ерозионо подручје 16: захвата делове КО
Каона и Властељице
Ерозионо подручје 17: захвата делове КО
Каона
Ерозионо подручје 18: захвата делове КО
Каона, Доњи Дубац, Горњи Дубац и Милатовићи.
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Члан 6.
На територији ерозионог подручја уводе
се мере антиерозионог газдовања земљиштем,
односно забрана коришћења земљишта на начин
који интензивира ерозионе процесе.
Административне и антиерозионе мере се
примењују одмах и спроводе их у дело власници,
односно корисници земљишта, а мере су следеће:
1. Забрана кресања лисника,
2. Забрана гајења окопавина на стрмим
теренима,
3. Забрана орања по нагибу земљишта,
4. Забрана чисте сече шуме на нагнутим
теренима,
5. Забрана испаше на деградираним
пашњацима,
6. Обавеза орања по изохипсама,
7. Обавеза претварања деградираних
њива у ливаде,
8. Обавеза мелиорација деградираних
пашњака,
9. Обавеза пошумљавања голети,
10. Обавеза конверзије једногодишњих
култура у вишегодишње на деградираним
површинама,
11. Обавеза антиерозионог газдовања
земљиштем,
12. Обавеза антиерозионог газдовања
шумама.
Члан 7.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да
важи Одлука о проглашењу ерозионих подручја
на територији општине Лучани број 06-65-9/201202 од 19.11.2012.године („Службени гласник
општине Лучани“ број 13/12).
Члан 8.
Ова Одлукa ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Лучани“.
Привремени орган општине Лучани
У Лучанима, 24.11.2014. г. бр. 06-79-2/2014-I
Председник
мр Милош Веланац, 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 42. Закона о правима
пацијената („Сл. гласник РС“ бр. 45/2013), тачке
3. Одлуке о распуштању Скупштине општине
Лучани и образовању Привременог органа
општине Лучани („Сл. гласник РС“ број 113/14) и
чланова 3. и 36. Пословника Привременог органа
општине Лучани („Сл. гласник општине Лучани“
бр. 8/14),
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Привремени орган општине Лучани на
седници одржаној 24.11.2014. године, донео је
ОДЛУКУ
О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА ЗДРАВЉЕ
ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ
I ОБРАЗУЈЕ СЕ Савет за здравље
општине Лучани (у даљем тексту: Савет), који
обавља послове:
1) утврђене Законом:
- разматра приговоре о повреди
појединачних права пацијената на основу
достављених и прикупљених доказа и утврђених
чињеница и о томе обавештава подносиоца
приговора и директора здравствене установе,
односно оснивача приватне праксе на коју се
приговор односи и даје одговарајуће препоруке;
- разматра извештаје саветника
пацијената, прати остваривање права пацијената
на територији општине и предлаже мере за
заштиту и промоцију права пацијената;
- подноси годишњи извештај о свом
раду и предузетим мерама за заштиту права
пацијената надлежном органу општине и
министарству надлежном за послове здравља;
- ради информисања и остваривања
потребне сарадње, годишњи извештај о свом раду
и предузетим мерама доставља заштитинику
грађана;
2) као и послове утврђене Статутом општине
Лучани:
- прати рад установе примарне
здравствене заштите;
- прати и анализира здравствено
стање становништва и демографску структуру;
- припрема
стратегију
јавног
здравља и акциони план за њено спровођење на
територији општине.
II Савет за здравље општине Лучани
има седам чланова, који се именују овом
Одлуком.
III Савет чине:
- три
представника
локалне
самоуправе:
1. др Зорица Ковачевић из
Дучаловића
2. др Александар Пајовић из Гуче
3. др Јелена Савић из Лучана
- два представника здравствених
установа са територије општине Лучани:
4. др Бранко Илић из Лучана
5. Весна Сретеновић из Лучана
- један
представник
удружења
грађана из реда пацијената:
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из
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3.

Лучана
- и један представник надлежне
филијале Републичког фонда за здравствено
осигурање:
7. Ирена Маринковић из Лучана.
IV Мандат чланова Савета траје
четири године.
V
Прву седницу Савета сазива
председник Скупштине општине, а на њој се бира
председник и заменик председника Савета.
Савета
сазива
VI Седнице
председник Савета, на сопствену иницијативу или
на иницијативу једне трећине чланова Савета.
Седницу Савета може сазвати и
председник/заменик председника општине, као и
председник Скупштине општине.
VII Савет ради када седници
присуствује већина од укупног броја чланова, а
одлучује већином гласова од укупног броја
чланова.
VIII Седницама
председава
председник Савета, који формулише одлуке,
закључке односно друге акте које доноси Савет.
У случају одсуства или спречености да
присуствује,
председника
мења
заменик
председника, а уколико ни он није присутан,
Савет већином гласова присутних чланова
одређује председавајућег за ту седницу.
заменик
IX Председник,
председника као ни члан Савета не може бити
позван на одговорност, притворен или кажњен
због изнетог мишљења или давања гласа на
седници Савета.
X
Стручне, административне и
друге послове за потребе Савета врши одељење
Општинске управе надлежно за друштвене
делатности - послове здравства.
XI Чланови Савета имају право на
накнаду за учествовање у раду Савета у висини
накнаде која је прописана за чланове радних тела
Скупштине општине.
XII Средства
за
рад
Савета
обезбеђују се у буџету општине Лучани.
XIII Доношењем ове Одлуке престаје
да важи Решење о образовању Савета за здравље
(„Службени гласник општине Лучани“ број
14/13).
XIV Ова Одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику општине Лучани“.
Привремени орган општине Лучани
У Лучанима, 24.11.2014. г. бр. 06-79-3/2014-I
Председник
мр Милош Веланац, с.р.

На основу чланова 7. и 36. Закона о превозу у
друмском саобраћају („Сл. гласник РС“ бр. 46/95,
66/01, 61/05, 62/06 и 31/11), чланова 4. и 35.
Закона о прекршајима („Сл. гласник РС“ бр.
101/05, 116/2008 и 111/2009), члана 86. став 4.
Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“
бр. 129/07 и 83/14-др. закон), тачке 3. Одлуке о
распуштању Скупштине општине Лучани и
образовању Привременог органа општине Лучани
(„Сл. гласник РС“ бр. 113/14) и члана 4. став 3.
Пословника Привременог органа општине Лучани
(„Сл. гласник општине Лучани“ бр. 8/14),
Привремени орган општине Лучани на
седници одржаној дана 24.11.2014. године, донео
је
О Д Л У К У
О АУТО - ТАКСИ ПРЕВОЗУ
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком ближе се уређује
обављање ауто - такси превоза путника (у даљем
тексту: такси превоз) на територији општине
Лучани (у даљем тексту: Општина).
Члан 2.
Такси превоз је вид јавног превоза
путника и ствари на територији општине.
Такси превоз је вид ванлинијског превоза
за који путник утврђује релацију и за то плаћа
износ који покаже таксиметар.
Путничким аутомобилом којим се обавља
такси превоз не може се обављати линијски
превоз путника.
Такси превоз се обавља возилом које
испуњава услове прописане законом и овом
Одлуком.
Члан 3.
Такси превоз могу обављати правна и
физичка лица (предузетници) који су код
Агенције за привредне регистре извршили
регистрацију делатности
такси превоза као
претежну делатност.
Такси возач је физичко лице које обавља
такси превоз: као предузетник, као члан његовог
породичног домаћинства или као запослени код
предузетника, односно у привредном друштву
или другом правном лицу у смислу закона и ове
Одлуке.
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Члан 4.
У оквиру планирања потреба у јавном
превозу путника и ствари на територији општине,
планирају се потребе за такси превозом и доноси
Програм потреба за такси превозом (у даљем
тексту: Програм) у складу са законом.
Програм се доноси за период од пет
година у складу са саобраћајно - техничким
условима којима се дефинише оптимално
организовање такси превоза.
Програм доноси Општинско веће општине
Лучани на предлог надлежног јавног предузећа и
исти садржи број такси возила чијим радом се
задовољавају потребе за овом врстом превоза.
Предлог Програма се доноси у сарадњи са
овлашћеним представницима такси превозника.
Члан 5.
Правно и физичко лице могу почети са
радом, односно обављати такси превоз, под
условом да, поред законом утврђених услова,
испуне и услове утврђене овом Одлуком.
Решење о одобрењу обављања такси
превоза издаје oдељење надлежно за инспекцијске
послове Oпштинске управе општине Лучани (у
даљем тексту: надлежно одељење).
О издатим решењима води се регистар.
Ако у року од 30 дана од дана пријема
решења из става 3. Овог члана, превозник не
отпочне обављање такси превоза, надлежно
одељење ће решење укинути.
УСЛОВИ ЗА ОБАВЉАЊЕ
ТАКСИ ПРЕВОЗА
Члан 6.
Физичко лице може обављати такси
превоз као предузетник, ако поред општих услова
утврђених законом испуњава и следеће посебне
услове:
- да је регистровано за обављање такси
превоза у складу са законом и овом Одлуком;
- да има возачку дозволу „Б“ категорије
најмање три године;
- да је здравствено и пословно потпуно
способан;
- да му правоснажном судском одлуком
није забрањено обављање одређене делатности,
односно да му правоснажним решењем о
прекршају није изречена заштитна мера забране
обављања делатности, док трају правне последице
осуде, односно мере;
- да је власник или корисник по основу
уговора о лизингу, моторног возила којим ће се
обављати такси превоз;
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- да постоји слободно место за такси
возило у складу са Програмом из члана 4. ове
Одлуке;
- да моторно возило у погледу намене и
погодности испуњава услове из члана 8. ове
Одлуке.
Ако физичко лице намерава да такси
превоз обавља као запослени код предузетника,
односно у
правном лицу регистрованом за
обављање ове врсте делатности, поред услова из
става 1. тачке 1, 2 и 3. овог члана, мора да има
закључен уговор о раду са предузетником,
односнон правним лицем.
Услови из става 1. тачка 2. и 3. доказују се
уверењем не старијим од шест месеци.
Члан 7.
Правно лице може обављати такси превоз
ако поред услова прописаних законом испуњава и
следеће услове:
- да је регистровано за обављање такси
превоза у складу са законом и овом Одлуком;
- да име седиште на територији општине
Лучани;
- да такси возач запослен у правном лицу
испуњава услове из члана 6. став 1. тачке 1, 2. и 3.
ове Одлуке;
- да има најмање једно моторно возило у
власништву или по основу уговора о лизингу;
- да постоји слободно место за такси
возило у складу са Програмом из члана 4. ове
Одлуке;
- да моторно возило које поседује у
погледу намене и погодности за такси превоз,
испуњава услове из члана 8. ове Одлуке;
- да има закључен уговор о раду са
физичким лицем.
УСЛОВИ ЗА ТАКСИ ВОЗИЛО
Члан 8.
Моторно возило у погледу намене и
погодности за обављање такси превоза, поред
услова прописаних законом, мора да испуњава
следеће услове:
- да је фабрички произведено путничко
возило, које има највише пет седишта, рачунајући
и седиште возача и најмање четворо врата;
- да је регистровано на територији
општине Лучани и да регистарска ознака садржи
латинична слова „TX“;
- да има таксиметар који мора бити
технички исправан, баждарен на важећу тарифу,
пломбиран и постављен тако да износ који
откуцава буде видљив и да се његовим
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укључењем светло на кровној такси ознаци
искључује (синхронизован са такси ознаком);
- да има важећи ценовник постављен тако
да његов садржај буде видљив путницима;
- да има светлећу кровну ознаку „TAXI“ и
исписан назив правног лица коме припада,
односно предузетника;
- да су инсталације вентилације, грејања и
унутрашњег осветљења у возилу исправне, као и
да је унутрашњост возила чиста и без оштећења и
да на стаклима нема налепница, реклама и
слично;
- да је возило без оштећења, уредно
офарбано, чисто и технички исправно у складу са
прописима;
- да има исправан протипожарни апарат
са важећим роком употребе;
- да поседује полису за осигурање
путника од последица несрећног случаја у јавном
превозу;
- да се у возилу налази књига рачуна
намењених за такси услуге;
- да је у возилу на видном месту истакнут
оверен идентификациони картон са следећим
подацима: пословно име правног лица или
предузетника, редни број, име и презиме такси
возача, статус такси возача (предузетник или
запослени) и слика.
Члан 9.
Надлежно одељење обавља послове
прегледа возила, као и испуњеност услова из
чланова 6, 7. и 8. ове Одлуке и
доноси
одговарајуће решење.
РЕШЕЊЕ КОЈИМ СЕ ОДБРАВА
ОБАВЉАЊЕ ТАКСИ ПРЕВОЗА
Члан 10.
Захтев за издавање решења из члана 5.
став 2. ове Одлуке, са потребним доказима,
правно и физичко лице подносе надлежном
одељењу, које ће донети решење којим се
одобрава обављање такси превоза или ће одбити
или одбацити захтев за обављање такси превоза у
складу са Законом и овом Одлуком.
Надлежно одељење на основу издатог
решења, издаје такси исправе и ознаке о којима
води посебан регистар.
ТАКСИ ИСПРАВЕ И ОЗНАКЕ
Члан 11.
Такси превознику за свако возило
надлежно одељење издаје такси дозволу.
Такси превозник је у обавези да сваке
године даном истека такси дозволе исту продужи.

Број 16/2014

Приликом продужења такси дозволе
овлашћени инспектор врши естетски преглед
возила, о чему надлежно одељење доноси
решење.
Возило испуњава естетске услове ако је
уредно обојено, без огреботина, чисто споља и
изнутра, ако пресвлаке и седишта нису поцепана
и сл.
Надлежно одељење неће продужити такси
дозволу уколико утврди да возило не испуњава
естетске услове.
Члан 12.
Такси возачу, који испуњава услове
прописане законом и овом Одлуком, надлежно
одељење издаје такси легитимацију.
Уз захтев за издавање такси легитимације,
такси превозник подноси уговор о раду закључен
са такси возачем и оверен М1 образац за такси
возача.
Такси легитимација важи до истека
уговора о раду закљученог са послодавцем или
најдуже једну годину од дана издавања.
Такси превозник је обавезан да даном
истека такси легитимације исту продужи.
Члан 13.
Такси дозвола за возило садржи следеће
податке:
- број, датум издавања и период важења,
- назив и седиште предузетника или
правног лица,
- број решења о упису у регистар, матични
број и основ коришћења возила,
- регистарску ознаку, марку и тип возила и
број саобраћајне дозволе,
- место за упис промене података о такси
возилу и такси превознику,
- место за оверу такси дозволе.
Члан 14.
Такси легитимација садржи следеће
податке:
- име, презиме и адресу возача,
- ЈМБГ,
- назив предузетника или правног лица
коме припада такси возило,
- фотографију возача,
- место за оверу,
- број, датум издавања и период важења.
Члан 15.
Правно лице и предузетник који обављају
делатност такси превоза су обавезни да прибаве
такси дозволу за свако возило које користe за
такси превоз, а за сваког такси возача такси
легитимацију из члана 12. ове Одлуке.
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Члан 16.
Предузетник је дужан да у случају
привремене, односно трајне одјаве делатности
такси превоза, односно правно лице, у случају
престанка обављања делатности такси превоза, у
року од три дана од дана подношења захтева за
брисање из регистра Агенције за привредне
регистре, врати надлежном одељењу такси
дозволу, а такси возач такси легитимацију.
Надлежни орган издаје потврду да је такси
превозник, односно такси возач вратио такси
дозволу и такси легитимацију.
Члан 17.
Такси превозник је обавезан:
- да све промене података које садржи
такси дозвола пријави надлежном одељењу у року
од три дана од дана наступања промене,
- да једном годишње изврши естетски
преглед возила,
- да возило којим обавља ауто - такси
превоз носи светлећу кровну ознаку и ознаку
предузећа односно асоцијације,
- да све чињенице и доказе који се односе
на престанак односно привремени прекид
обављања делатности, пријаве надлежном органу.
Члан 18.
Кровна ознака „TAXI” служи за
идентификацију возила.
Такси превозник не може
уступити,
давати на коришћење и отуђити кровну ознаку
лицима која немају одобрење надлежног одељења
за обављање такси превоза.
ТАКСИ СТАЈАЛИШТЕ
Члан 19.
Такси стајалиште је одређено и уређено
место на јавној саобраћајној површини, на коме
такси возила пристају, чекају и примају путнике.
Локацију такси стајалишта одређује и о
њeном одржавању се стара надлежно јавно
предузеће.
Такси стајалишта се обележавају хоризонталном и вертикалном саобраћајном сигнализацијом.
Хоризонталном сигнализацијом жуте боје
обележава се простор за стајање такси возила, у
оквиру стајалишта уписује са натпис „TAXI“
жутом бојом.
На почетку стајалишта поставља се
вертикални саобраћајни знак за обележавање
такси стајалишта.
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Члан 20.
На такси стајалишту возила се паркирају
према редоследу доласка.
За време стајања возила на такси
стајалишту возач је дужан да остане поред возила
или у возилу.
Члан 21.
О обележавању и одржавању вертикалне и
хоризонталне саобраћајне сигнализацији на такси
стајалиштима стара се надлежно јавно предузеће.
О постављању и одржавању посебних
ознака на такси стајалиштима старају се такси
превозници.
Члан 22.
За време одржавања већих културних и
спортских манифестација, вашара и слично, могу
се одредити привремена такси стајалишта у
складу са утврђеним режимом саобраћаја за време
трајања манифестације.
ТАКСИ ПРЕВОЗ
Члан 23.
Такси возач је обавезан да такси превоз
започне:
- са стајалишта, или
- на позив
Такси возачу је забрањен пријем путника
у возило и искрцавање путника на аутобуским
станицама, аутобуским стајалиштима и на
удаљености мањој од 15 метара испред и иза
обележених стајалишта намењених за линијски,
градски и приградски превоз путника.
Такси возач је обавезан да такси превоз
започне по уласку путника у возило.
Члан 24.
Такси возач је обавезан да по уласку
путника у возило укључи таксиметар.
За време превоза путника светло на
кровној ознаци у делу који садржи назив „TAXI“
мора бити искључено.
Такси возач је обавезан да такси превоз
обави путем који путник одреди, односно
најкраћим путем до места опредељења путника у
складу са режимом саобраћаја.
Члан 25.
Такси возач је обавезан примити на вожњу
путнике у границама расположивих места у
аутомобилу, као и лични пртљаг путника у
границама величине и носивости простора за
пртљаг.
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Под
личним
пртљагом
путника
подразумевају се путне торбе, кофери, пакети и
сл. чија укупна тежина не прелази 20 кг.
Члан 26.
Такси возилом се не могу превозити деца
до шест година старости без пунолетног
пратиоца.
Такси возилом се не могу превозити лица
под дејством алкохола или дроге и лица оболела
од заразне болести.
Такси возилом се не могу без пристанка
такси возача превозити кућни љубимци.
Члан 27.
Такси возач је обавезан да се за време
обављања такси превоза према путницима опходи
са пажњом и поштовањем.
Такси возач у току рада не сме бити
одевен у кратке панталоне, шорц, мајицу без
рукава и без адекватне обуће.
Члан 28.
За време обављања делатности такси возач
мора код себе да има решење из члана 5. ове
Одлуке, идентификациони картон, полису за
осигурање путника од последица несрећног
случаја у јавном превозу, такси дозволу за возило
којим управља и такси легитимацију.
Члан 29.
Када такси возило користи за сопствене
потребе, или возило паркира ван такси
стајалишта, такси возач је обавезан да привремено
уклони кровну ознаку „TAXI“ или да је прекрије
на одговарајући начин.
Такси возач не сме паркирати такси
возило на аутобуској станици.
Члан 30.
Такси превоз може се обављати само на
територији општине Лучани за коју
такси
превозник има издато важеће решење о одобрењу
обављања такси превоза.
Изузетно, такси превозник може обављати
такси превоз преко или на територији општине
Лучани, од које нема издато важеће решење
одобрењу обављања такси превоза, ако је такси
превоз започет на територији општине, односно
града од којег има издато одобрење за обављање
такси превоза.
Такси превозник који обави превоз у
смислу става 2. овог члана, обавезан је да одмах
по обављеном такси превозу уклони кровну
ознаку и не може да пружа услуге такси превоза
на територији општине Лучани.
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У случају превоза из става 2. овог члана,
када исти путник има намеру да након
искрцавања истим возилом настави превоз, такси
превозник је дужан да уклони кровну ознаку у
тренутку када путник напусти путнички простор
возила, чека на путника без заустављања рада
таксиметра, а по повратку тог путника у путнички
простор возила такси превозник је обавезан да на
прописан начин поново истакне такси ознаку.
ЦЕНА ТАКСИ ПРЕВОЗА
Члан 31.
За услугу такси превоза, путник врши
плаћање по утврђеној цени у складу са Законом.
Економски најнижу цену у оквиру такситарифе по којој се такси превоз мора обављати на
територији Општине Лучани утврђује посебном
одлуком Скупштина општине Лучани.
Eкономски најнижа цена такси превоза
утврђује се за:
- почетак вожње,
- вожњу по километру,
- време чекања по сату,
- превоз пртљага по комаду,
- проценат увећања од 10% за вожњу ноћу
од 22 до 5 сати наредног дана и вожњу недељом и
празником од 0 до 24 сата.
Члан 32.
Цену услуге такси превоза у складу са
ценом из члана 31. ове Одлуке утврђује такси
превозник ценовником, који оверава надлежно
одељење Општинске управе.
Ценовник из става 1. овог члана садржи:
- цену почетка вожње
- цену вожње по километру
- цену чекања по сату
- цену превоза пртљага по комаду и
- одредбу о увећању цене за вожњу ноћу
од 22 до 5 сати наредног дана и вожњу недељом и
празником од 0 до 24 сата.
Услуга такси превоза наплаћује се према
овереном Ценовнику из става 1. овог члана, у
износу који покаже таксиметар.
Корисник такси превоза није дужан
платити услугу превоза ако такси возач није
укључио таксиметар.
Члан 33.
На захтев путника такси возач је обавезан
да изда оверен рачун о извршеној услузи који
мора да садржи следеће податке: пословно име
правног лица или предузетника, редни број, име и
презиме такси возача, регистарски број возила,
датум и време вожње, релацију вожње и цену за
извршену услугу.
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Члан 34.
О пријему других путника у току такси
превоза до места опредељења, одлучује путник
који је започео коришћење такси превоза уз
сагласност такси возача.
Ако путник који је примљен у току такси
превоза наставља коришћење такси превоза после
места опредељења путника који је започео
коришћење овог превоза, наставак се сматра
започињањем такси превоза.
Члан 35.
У случају да није у могућности да заврши
започети такси превоз на територији општине,
такси возачу припада као накнада износ који у
моменту прекида превоза покаже таксиметар
умањен за цену старта, уз обавезу такси возача да
обезбеди друго такси возило за наставак превоза.
ПРИВРЕМЕНИ ПРЕКИД И ПРЕСТАНАК
ОБАВЉАЊА ТАКСИ ПРЕВОЗА
Члан 36.
Такси возач може привремено прекинути
обављање такси превоза због:
- поправке возила којим обавља такси
превоз у трајању до шест месеци;
- притвора или издржавања казне затвора
до шест месеци, као и за време трајања мере
безбедности, односно заштитне мере забране
управљања моторним возилом до шест месеци;
- у другим случајевима у складу са
законом (боловање, породиљско одсуство,
годишњи одмор).
Пријава за привремени прекид обављања
такси превоза подноси се одељењу надлежном за
издавање решења о одобрењу обављања такси
превоза.
Пријаву за запосленог возача подноси
послодавац.
Члан 37.
Предузетнику престаје важност решења из
члана 5. став 2. ове Одлуке којим је утврђено да
су испуњени услови за обављање такси превоза, у
случају:
- одјаве,
- ако настану околности услед којих
престају услови из чланова 6. и 8. ове Одлуке,
- у другим случајевима прописаним
законом.
Правном лицу престаје важност решења
из члана 5. става 2. ове Одлуке којим је утврђено
да су испуњени услови за обављање такси
превоза, у случају:
- ако настану околности услед којих
престају услови из члана 7. ове Одлуке.
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- у другим случајевима прописаним
законом.
Решење о престанку важности решења из
члана 5. став 2. ове Одлуке, надлежно одељење
доставља Агенцији за регистрацију привредних
субјеката.
ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР
Члан 38.
Надзор над спровођењем ове Одлуке врши
Комунална инспекција Општинске управе
општине Лучани.
Члан 39.
Правно лице и такси возач дужни су да
комуналном инспектору омогуће неометано
вршење послова инспекцијског прегледа, ставе на
увид сва потребна документа, да у року који
инспектор одреди, али не дуже од 30 дана,
доставе потребне податке и поступе по налогу
инспектора.
Члан 40.
У вршењу послова инспекцијског надзора
над применом Закона о превозу у друмском
саобраћају и ове Одлуке, комунални инспектор је
овлашћен да искључи возило којим се обавља
такси превоз, да одреди место паркирања возила и
одузме саобраћајну дозволу и регистарске
таблице у трајању од 48 сати.
КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 41.
Новчаном казном од 5.000,оо до
500.000,оо динара казниће се за прекршај правно
лице, односно предузетник:
1. ако обавља такси превоз супротно
члану 5. ове Одлуке,
2. ако обавља такси превоз путника
возилом које не испуњава услове из члана 8. став
1. тачка 1. ове Одлуке,
3. ако у такси возилу таксиметар из
члана 8. став 1. тачка 3. није технички исправан,
баждарен и пломбиран,
4. ако у такси возилу нема важећи
ценовник видљив за путнике (члан 8. став 1. тачка
4.),
5. ако се на крову такси возила не налази
исправна кровна ознака (члан 8. став 1. тачка 5.),
6. ако
у
такси
возилу
нема
идентификационог картона са личним подацима о
такси возачу видљивог путницима (члан 8. став 1.
тачка 11),
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7. ако не прибави или ако не продужи
такси дозволу (члан 11.),
8. ако не прибави или ако не продужи
такси легитимацију (члан 12.),
9. ако у року од три дана од дана
престанка обављања делатности не врати такси
дозволу, односно такси легитимацију (члан 16.
став 1.),
10. ако запослени у правном лицу,
односно
предузетник
поступи
супротно
члановима 20. и 23. ове Одлуке,
11. ако запослени у правном лицу,
односно предузетник не укључи таксиметар по
уласку путника у возило (члан 24. став 1.),
12. ако запослени у правном лицу,
односно предузетник не обавља такси превоз у
складу са одредбама члана 24. став 3. ове Одлуке,
13. ако запослени у правном лицу,
односно предузетник поступи супротно члану 25.
став 1. и 2. и члану 29. став 1. и 2. ове Одлуке,
14. ако запослени у правном
лицу,
односно предузетник обавља такси превоз
супротно члану 26. ове Одлуке,
15. ако запослени у правном лицу,
односно предузетник за време обављања такси
превоза не поштује одредбе члана 27. ове Одлуке,
16. ако запослени у правном лицу,
односно предузетник поступи супротно члану 28.
ове Одлуке,
17. ако запослени у правном лицу,
односно предузетник накнаду за обављени такси
превоз наплати супротно члану 32. ове Одлуке,
18. ако запослени у правном лицу,
односно предузетник на захтев путника не изда
рачун о извршеној услузи или изда рачун који не
садржи све прописане податке (члан 33. ове
Одлуке),
19. ако запослени у правном лицу,
односно предузетник у случају немогућности да
заврши започети такси превоз поступи супротно
члану 35. ове Одлуке,
20. ако запослени у правном лицу,
односно предузетник поступи супротно члану 39.
ове Одлуке.
За
прекршај из става 1. овог члана
казниће се и одговорно лице у правном лицу
новчаном казном од 2.500,оо до 25.000,оо динара.

2. ако обавља такси превоз путника
возилом које не испуњава услове из чл. 8. став 1.
тачка 1. ове Одлуке,
3. ако у такси возилу таксиметар из чл. 8.
став 1. тачка 3. ове Одлуке није технички
исправан, баждарен и пломбиран,
4. ако у такси возилу нема важећи
ценовник видљив за путнике (члан 8. став1. тачка
4.),
5. ако се на крову такси возила не налази
исправна кровна ознака (члан 8. став 1. тачка 5.),
у
такси
возилу
нема
6. ако
идентификационог картона са личним подацима о
такси возачу видљивог путницима (члан 8. став 1.
тачка 11.),
7. ако управља возилом за које није
издата или продужена такси дозвола (члан 11.),
8. ако управља возилом за које није
прибављена или продужена такси легитимација
(члан 12.),
9. ако поступи супротно члановима 20. и
23. ове Одлуке,
10. ако не укључи таксиметар по уласку
путника у возило (члан 24. ст.1),
11. ако не обавља такси превоз у складу са
одредбом члана 24. став 3. ове Одлуке,
12. ако поступи супротно члану 25. став 1.
и 2. и члану 29. став 1. и 2. ове Одлуке,
13. ако обавља такси превоз супротно
члану 26. ове Одлуке,
14. ако поступи супротно члану 27. ове
Одлуке,
15. ако поступи супротно члану 28. ове
Одлуке,
16. ако користи возило за сопствене
потребе а није поступио по члану 29. став 1. ове
Одлуке,
17. ако накнаду за обављање такси
превоза наплати супротно члану 32. ове Одлуке,
18. ако на захтев путника не изда рачун о
извршеној услузи или изда рачун који не садржи
све прописане податке (члан 33. Одлуке),
19. ако у случају немогућности да заврши
започети такси превоз поступи супротно члану 35.
ове Одлуке,
20. ако поступи супротно члану 39. ове
Одлуке.

Члан 42.
Новчаном казном од 2.500,оо до
250.000,оо динара казниће се за прекршај такси
возач:
1. ако обавља такси превоз супротно чл.
5. ове Одлуке,

Члан 43.
Новчаном казном од 5.000,оо до
500.000,оо динара казниће се за прекршај правно
лице ако за обављање такси превоза ангажује
лице супротно одредби члана 7. став 1. тачка 3.
ове Одлуке.
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Члан 44.
Новчаном казном од 2.500,оо до 25.000,оо
динара казниће се за прекршај физичко лице које
у правном лицу обавља такси превоз супротно
одредби члана 7. став 1. тачка 3. ове Одлуке.
Члан 45.
Новчаном казном од 5.000,оо до
500.000,оо динара казниће се за прекршај правно
лице ако на територији општине Лучани обавља
такси превоз супротно одредбама члана 30. ове
Одлуке.
За прекршај из става 1. овог члана казниће
се и одговорно лице у правном лицу новчаном
казном од 2.500,оо до 25.000,оо динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће
се такси возач новчаном казном од 2.500,оо до
250.000,оо динара.
Члан 46.
Правна лица и предузетници који на дан
ступања на снагу ове Одлуке обављају такси
превоз дужни су да ускладе своје пословање са
одредбама ове Одлуке најкасније 3 три месеца од
дана ступања на снагу ове Одлуке.
Члан 47.
Уколико правно лице или предузетник не
ускладе своје пословање у складу са чланом 46.
ове Одлуке, надлежно одељење обавестиће
Агенцију за регистрацију привредних субјеката да
нису испуњени услови за обављање такси
превоза.
Члан 48.
Даном ступања на снагу ове Одлуке
престаје да важи Одлука о ауто - такси превозу
(„Сл. гласник општине Лучани“ бр. 7/06).
Члан 49.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Лучани“.
Привремени орган општине Лучани
У Лучанима, 24.11.2014. г. бр. 06-79-4/2014-I
Председник
мр Милош Веланац, с.р.
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4.
На основу члана 86. став 4. Закона о
локалној самоуправи ("Сл. гласник РС" бр. 129/07
и 83/14-др. закон), члана 11. став 19. Закона о
ученичком и студентском стандарду ("Сл. гласник
РС" бр. 18/10 и 55/13), тачке 3. Одлуке о
распуштању Скупштине општине Лучани
иименовању Привременог органа општине
Лучани ("Сл. гласник РС" бр.113/14), члана 3.
Пословника Привременог органа општине Лучани
("Сл. гласник општине Лучани" бр. 8/14),
Привремени орган општине Лучани, на
седници одржаној 24.11.2014. године, донео је
О Д Л У К У
О СТИПЕНДИРАЊУ СТУДЕНАТА ЗА
ПОТРЕБЕ КОРИСНИКА
БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ
Члан 1.
Овом Одлуком уређују се услови и начин
стипендирања студената који имају пребивалиште
на територији општине Лучани за потребе
корисника буџета општине Лучани и утврђује се
износ појединачне стипендије у висини
неопорезивог износа у складу са законом којим се
уређује порез на доходак грађана.
Члан 2.
Циљ стипендирања је обезбеђивање
дефицитарног кадра за потребе корисника буџета
општине Лучани: Општинске управе општине
Лучани јавних предузећа и установа из области
културе, спорта, туризма, социјалног старања,
образовања и здравства.
Под дефицитарним кадром подразумевају
се занимања из области делатности корисника
наведених у претходном ставу, за која на
тржишту рада на територији општине Лучани
нема незапослених лица.
Члан 3.
Право на стипендију имају студенти
високошколских установа чији је оснивач
Република Србија, који имају пребивалиште на
територији општине Лучани, и то:
1. апсолвенти и студенти завршних
година основних студија који:
- нису губили ни једну годину
током студија,
- су према наставном програму
високошколске установе на којој студирају
положили све испите из претходних година и
постигли просечну оцену најмање 9,00,
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- се обавежу да ће по завршетку
студија засновати радни однос и остати на раду у
Општинској управи, јавним предузећима и
установама чији је оснивач општина, најмање у
двоструко дужем периоду од времена коришћења
стипендије;
2. студенти на мастер, специјалистичким и докторским студијама на високошколским установама у земљи, из наведених области;
3. ученик генерације Средње школе
"Драгачево" Гуча, има право на стипендију за
образовање на било којој високошколској
установи у земљи на коју се упише, до завршетка
школовања, укључујући и мастер, специјалистичке и докторске студије.
Члан 4.
У једној календарској години може се
стипендирати до десет нових студената, а
средства за њихово стипендирање обезбеђују се у
буџету општине Лучани.
Члан 5.
Председник општине ће за сваку
календарску годину определити број и профил
студената који ће се финансирати, а према
исказаним потребама корисника буџета из члана
2. ове Одлуке.
Члан 6.
Одлуку о расписивању конкурса доноси
Председник општине Лучани, најкасније до краја
текуће године за наредну годину.
Члан 7.
Конкурс за доделу стипендија објављује
се у „Службеном гласнику општине Лучани“, на
званичном Web сајту општине Лучани и преко
локалних средстава информисања.
У конкурсу за доделу стипендија мора се
означити рок за пријављивање студената,
потребна документа која се уз пријаву морају
доставити и рок у коме ће учесници конкурса
бити обавештени о избору стипендиста.
Члан 8.
Подносилац пријаве за остваривање
права на стипендију доставља:
- пријаву (захтев),
- потврду факултета о положеним
испитима из претходних година,
- потврду факултета о просечној оцени
у претходним годинама студија,
- потврду о уписаној години студија и
- фото копије личне карте и индекса.
Корисник стипендије који наставља
образовање на мастер, специјалистичким и
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докторским студијама подноси само доказ о
упису, и закључује уговор о наставку
стипендирања, без конкурса.
Члан 9.
Председник општине именује Комисију за
стипендије, који чине председник и два члана.
Комисија разматра писпеле пријаве,
утврђује испуњеност услова, сачињава ранг листу
кандидата и предлаже доношење решења о
додели стипендија.
Ранг листа се сачињава на основу
просечне оцене, а у случају да два кандидата
имају исту просечну оцену, предност има
кандидат који се образује за профил стручне
спреме из делатности оног буџетског корисника
који у претходној години није имао корисника
стипендије.
Административне и стручне послове за
потребе Комисије обавља организациона јединица
Општинске управе надлежна за друштвене
делатности - образовање.
Члан 10.
Председник општине, на основу предлога
Комисије, доноси решење о додели стипендије.
Против овог решења може се изјавити
жалба у року од 15 дана Општинском већу
општине Лучани.
Одлуку по жалби Општинско веће доноси
у року од 15 дана од дана пријема жалбе.
Решење Општинског већа је коначно.
Члан 11.
Након коначности решења из члана 10.
ове Одлуке, Председник општине закључује
уговоре са кандидатима који су остварили право
на стипендију.
Права и обавезе корисника стипендије
дефинишу се уговором из става 1. овог члана.
Члан 12.
Даном ступања на снагу ове Одлуке
престаје да важи Одлука о стипендирању
студената за потребе корисника буџета општине
Лучани ("Сл. гласник општине Лучани" бр. 1/06 и
6/06).
Члан 13.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у «Службеном гласнику
општине Лучани».
Привремени орган општине Лучани
У Лучанима, 24.11.2014. г. бр. 06-79-5/2014-I
Председник
мр Милош Веланац, с.р.
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З А К Љ У Ч А К

На основу члана 86. став 4. Закона о
локалној самоуправи(„Сл. гласник РС“ бр. 129/07
и 83/14- др. закон), тачке 3. Одлуке о распуштању
Скупштине општине Лучани и образовању
Привременог органа општине Лучани („Сл.
гласник РС“ бр. 113/14), и члана 4. став 3.
Пословника Привременог органа општине Лучани
(„Сл. гласник општине Лучани“ бр. 8/14),
Привремени орган општине Лучани на
седници одржаној 24.11.2014. године, донео је

1. Даје се сагласност на Одлуку
Надзорног одбора ЈП „Дирекција за изградњу
општине Лучани“ Лучани о изменама и допунама
Годишњег програма пословања ЈП „Дирекција за
изградњу општине Лучани“ Лучани, бр. 1544/3 од
13.11.2014. године.
2. Oвај закључак објавити у „Службеном
гласнику општине Лучани“.
Привремени орган општине Лучани
У Лучанима, 24.11.2014. г. бр. 06-79-7/2014-I

О Д Л У К У

O ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О РАДНИМ
ОДНОСИМА, ПЛАТАМА, НАКНАДАМА
И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА ИЗАБРАНИХ,
ИМЕНОВАНИХ И
ПОСТАВЉЕНИХ ЛИЦА У ОПШТИНИ
ЛУЧАНИ
Члан 1.
У члану 6. Одлуке о радним односима
платама, накнадама и другим примањима
изабраних, именованих и постављених лица у
општини Лучани („Службени гласник општине
Лучани“ број 9/13, 13/13 и 1/14) став 2. се брише.

Председник
мр Милош Веланац, с.р.

7.
На основу члана 6. ст. 5. до 7. и члана 7а.
Закона о порезима на имовину („Сл. гласник РС“,
бр. 26/2001, 45/2002, 80/2002, 135/2004, 61/2007,
5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012-УС и
47/2013), и члана 105. тачка 9. Статута општине
Лучани („Сл. гласник општине Лучани“ бр.
4/2014)
Начелник општинске управе Лучани, дана
21. новембра 2014. године, доноси

Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Лучани“.
Привремени орган општине Лучани
У Лучанима, 24.11.2014. г. бр. 06-79-6/2014-I
Председник
мр Милош Веланац, с.р.
6.

На основу члана 86. став 4. Закона о
локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/07
и 83/14 - др. закон), тачке 3. 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. 8/14),
Привремени орган општине Лучани, на
седници одржаној 24. 11. 2014. године донео је

Р Е Ш Е Њ Е
О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА
КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ
НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА
НА ИМОВИНУ ЗА 2015. ГОДИНУ НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ

Члан 1.
Овим решењем утврђују се просечне цене
квадратног метра одговарајућих непокретности за
утврђивање пореза на имовину за 2015. годину на
територији општине Лучани.
Члан 2.
На територији општине Лучани одређенe
су три зоне за утврђивање пореза на имовину, у
зависности од комуналне опремљености и
опремљености јавним објектима, саобраћајној
повезаности са централним деловима општине
Лучани, односно са радним зонама и другим
садржајима у насељу, и то: ЗОНА 1, ЗОНА 2 и
ЗОНА 3, с тим да је ЗОНА 1, утврђена за
најопремљенију зону.
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Просечне
цене
квадратног
метра
непокретности за утврђивање пореза на имовину
за 2015. годину на територији општине Лучани у
ЗОНИ 1. износe:
Групе
непокретности
1. Станови
2. Пољопривредно
земљиште
3. Шумско
земљиште

Цена по квадратном
метру непокретности
45.924,39 динара
743,08 динара

1)
2)
3)

4)
5)

Број 16/2014

станова.................................. 46.444,18 динара
кућа за становање................ 45.000,00 динара
пословних зграда (надземни и подземни
објекти) који служе за обављање делатности......................................... 81.000,00 динара
гараже и гаражна места...... 17.000,00 динара
грађевинско земљиште...... 1.655,00 динара

234,66 динара

Члан 4.
Ово решење објавити у „Службеном
гласнику општине Лучани“ и на интернет страни
општине Лучани – www.lucani.rs.

Просечне
цене
квадратног
метра
непокретности за утврђивање пореза на имовину
за 2015. годину на територији општине Лучани у
ЗОНИ 2. износe:

Члан 5.
Ово решење ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Лучани“, а примењује се од 01. јануара
2015. године.

Групе
непокретности
1. Пољопривредно
земљиште
2. Шумско
земљиште

31.75 динара

Просечне
цене
квадратног
метра
непокретности за утврђивање пореза на имовину
за 2015. годину на територији општине Лучани у
ЗОНИ 3. износe:
Групе
непокретности
1. Пољопривредно
земљиште
2. Шумско
земљиште

Општинска управа општине Лучани
У Лучанима, 21.11.2014. г. бр. 38-5/2014-I

Цена по квадратном
метру непокретности
43.09 динара

Цена по квадратном
метру непокретности
43.09 динара
31.75 динара

Члан 3.
У зонама из члана 2. овог решења у којима
није било промета одговарајућих непокретности у
години (период од 01. јануара до 30. септембра
2014. године), која претходи години за коју се
утврђује порез на имовину, основица пореза на
имовину за те непокретности једнака је основици
пореза на имовину те, односно одговарајуће
непокретности у тој зони обвезника који не води
пословне књиге за 2014. годину, сходно члану 6.
став 8. Закона о порезима на имовину.
Утврђене цене непокретности у најопремљенијој зони на територији општине Лучани
коришћене као просечне цене за утврђивање
пореза
на имовину обвезника који не воде
пословне књиге у текућој 2014. години, износе:

Начелник
Драгана Лазаревић, с.р.
8.
На основу члана 7а. и члана 38б. Закона о
порезима на имовину („Сл. гласник РС“ бр.
26/2001, 80/2002, 135/2004, 61/2007, 5/2009,
101/2010, 24/2011, 78/2011 и 47/2013) и члана 105.
тачка 9. Статута општине Лучани („Сл. гласник
општине Лучани“ бр. 4/14),
Начелник Општинске управе општине
Лучани, дана 21. новембра 2014. године, доноси
Р Е Ш Е Њ Е
О КОЕФИЦИЈЕНТИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ
ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА
НЕПОКРЕТНОСТИ ОБВЕЗНИКА КОЈИ ВОДЕ
ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ
У ОПШТИНИ ЛУЧАНИ
Члан 1.
Овим решењем утврђују се коефицијенти
за утврђивање пореза на имовину за
непокретности обвезника који воде пословне
књиге, које се налазе на територији општине
Лучани.
Члан 2.
На територији општине Лучани одређене
су три зоне за утврђивање пореза на имовину, и
то: зона 1, зона 2 и зона 3, с тим што је зона 1
утврђена за најопремљенију зону,
сходно
Одлуци о одређивању зона и најопремљенијој
зони на територији општине Лучани („Сл. гласник
општине Лучани“ бр. 14/2013).
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Коефицијенти на територији општине
износе:
1) 1,00 за непокретности у зони 1 као
најопремљенијој зони;
2) 0,80 за непокретности у зони 2;
3) 0,40 за непокретности које се налазе у
зони 3.
Члан 3.
Утврђују се цене непокретности које су у
најопремљенијој зони на територији општине
Лучани коришћене као просечне цене за
утврђивање пореза на имовину обвезника који не
води пословне књиге у текућој 2014. години и то:
- пословни простор ........ 81.000,оо динара
- станови.......................... 46.444,18 динара
- стамбене зграде............. 45.000,оо динара
- гараже и други објекти. 17.000,оо динара
- грађевинско земљиште. 1.655,oo динара

Број 16/2014

Члан 4.
Ово решење објавити у „Службеном
гласнику општине Лучани“ и на интернет страни
општине Лучани – www.lucani.rs.
Члан 5.
Ово решење ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Лучани“, а примењује се од 01. јануара
2015. године.

Општинска управа општине Лучани
У Лучанима, 21.11.2014. г. бр. 38-5/2014-I
Начелник
Драгана Лазаревић, с.р.

Страна

15

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ

Број 16/2014

С А Д Р Ж А Ј

АКТИ ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ

Страна
ОДЛУКА О ЕРОЗИОНИМ ПОДРУЧЈИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
ЛУЧАНИ………………………........................................................................................

1

2.

ОДЛУКА О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА ЗДРАВЉЕ ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ…........

2

3.

ОДЛУКА О АУТО-ТАКСИ ПРЕВОЗУ………………………........................................

3

4.

ОДЛУКА О СТИПЕНДИРАЊУ СТУДЕНАТА ЗА ПОТРЕБЕ КОРИСНИКА
БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ……………………………………................................

10

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О РАДНИМ ОДНОСИМА, ПЛАТАМА,
НАКНАДАМА И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА ИЗАБРАНИХ, ИМЕНОВАНИХ
И ПОСТАВЉЕНИХ ЛИЦА У ОПШТИНИ ЛУЧАНИ……………….............................

12

ЗАКЉУЧАК О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈП „ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ“ ЛУЧАНИ...........................

12

АКТИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ

Страна

1.

5.

6.

7.

8.

РЕШЕЊЕ О О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА
ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА
ИМОВИНУ ЗА 2015. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ.................

12

РЕШЕЊЕ О КОЕФИЦИЈЕНТИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ
ЗА НЕПОКРЕТНОСТИ ОБВЕЗНИКА КОЈИ ВОДЕ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ У
ОПШТИНИ ЛУЧАНИ:........................................................................................................

13

Издаје и штампа: Скупштина општине Лучани, одговорни уредник Милијанка Пантелић, Шеф одељења за
скупштинске послове и месну самоуправу Општинске управе општине Лучани, телефон 032/515 0613,
текући рачун број: 840-742351843-94 - Приходи општинских органа управе

