СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ
Број 1.

17. март 2017. године

Година 34.

1.

2.

На основу члана 89. Закона о локалној
самоуправи („Сл. гласник РС“ број 129/07 и 83/14
- др. закон) и чланова 52. тачка 7. и 142. Статута
општине Лучани („Сл. гласник општине Лучани“
број 4/14),
Скупштина општине Лучани, на седници
одржаној 17.03.2017. године донела је

На основу члана 32. Закона о локалној
самоуправи (,,Сл. гласник РС“ број 129/07 и 83/14
-др. закон), члана 27. став 10, а у вези са чланом
29. став 4. Закона о јавној својини (,,Сл. гласник
РС“ број 71/11, 88/13 и 105/14), члана 3. става 1.
тачка 1, става 3. и 4. Уредбе о условима
прибављања
и
отуђења
непокретности
непосредном погодбом, давања у закуп ствари у
јавној својини и поступцима јавног надметања и
прикупљања писмених понуда (,,Сл. гласник РС“
број 24/12), члана 34. Одлуке о прибављању,
располагању и управљању стварима у јавној
својини општине Лучани („Сл. гласник општине
Лучани“ број 3/16) и члана 52. став 1. тачка 26.
Статута Општине Лучани, („Сл. гласник општине
Лучани“ број 4/14),
Скупштина општине Лучани на седници
одржаној 17.03.2017. године, донела је

ОДЛУКУ
о потврђивању чланства општине Лучани у
Сталној конференцији градова и општина Савезу градова и општина Србије
1. Скупштина
општине
Лучани
потврђује да је општина Лучани члан Сталне
конференције градова и општина - Савеза градова
и општина Србије, са седиштем у Београду,
Македонска 22. (у даљем тексту: СКГО).
2. Скупштина
општине
Лучани
потврђује да прихвата све одредбе Статута СКГО
који је усвојила Скупштина СКГО на свом 38.
заседању, одржаном 07. децембра 2010. године,
као и измене и допуне Статута СКГО који је
усвојила Скупштина СКГО на свом 41. заседању,
одржаном 11. децембра 2013. године.
3. Скупштина
општине
Лучани
потврђује да, у складу са Статутом СКГО,
општина Лучани преузима обавезу:
- да активно доприноси остваривању
циљева СКГО,
- да учествује, у складу са интересовањем, у активностима СКГО,
- да обезбеди да њени представници
обављају функцију у органу СКГО на коју је
изабрана општина Лучани,
- да плаћа чланарину СКГО у складу са
одлуком Скупштине СКГО,
- и да обавља друге активности које му
повере Скупштина и Председништво СКГО.
4. Ова Одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Лучани“.
Скупштина општине Лучани
У Лучанима, 17.03.2017. године,
број 06-4-5/2017-I
Председник Скупштине
Зорица Милошвић, с.р.

ОДЛУКУ
о покретању поступка прибављања
непокретности у јавну својину
општине Лучани
Члан 1.
Овом Одлуком покреће се поступак
прибављања непокретности у јавну својину
Општине Лучани.
Члан 2.
Непокретност која се прибавља у јавну
својину Општине Лучани означена је као
катастарска парцела број 1386 КО Лучани у
површини од 0.24.39 ха, по култури шума 6.
класе, уписана у лист непокретности број 815 КО
Лучани, као приватна својина Миладина
Стевановића из Лучана.
Члан 3.
Поступак прибављања непокретности из
члана 2. ове Одлуке спровешће се поступком
непосредне погодбе, а висина купопродајне цене
биће утврђена на бази податка о тржишној
вредности земљишта који је Општинска управа
општине Лучани прибавила од Министарства
финансија – Пореске управе – РЦ Крагујевац –
Експозитура у Гучи, број 060- 464-08-00021/2016
од 17. 11. 2016. године и из којег је утврђено да
она за непокретност означену као катастарска
парцела број 1386 КО Лучани износи 70 динара
по м2.
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Члан 4.
Поступак прибављања непокретности у
јавну својину Општине Лучани у складу са
одредбама Закона о јавној својини, спровешће
Комисија у саставу:
1. Мирјана Кукић, председник Комисије
2. Босиљка Белевић, заменик председника
Комисије
3. Ана Плазинић, члан Комисије
4. Мина Аврамовић, члан Комисије
5. Дубравка Карић, члан Комисије.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику
Општине Лучани“.
Скупштина општине Лучани
У Лучанима, 17.03.2017. године,
број 06-4-6-1/2017-I
Председник Скупштине
Зорица Милошвић, с.р.
3.
На основу члана 32. Закона о локалној
самоуправи (,,Сл. гласник РС“ број 129/07 и
83/14-др. закон), члана 27. став 10, а у вези са
чланом 29. став 4. Закона о јавној својини (,,Сл.
гласник РС“ број 71/11, 88/13 и 105/14), члана 3.
става 1. тачка 1, става 3. и 4. Уредбе о условима
прибављања
и
отуђења
непокретности
непосредном погодбом, давања у закуп ствари у
јавној својини и поступцима јавног надметања и
прикупљања писмених понуда (,,Сл. гласник РС“
број 24/12), члана 34. Одлуке о прибављању,
располагању и управљању стварима у јавној
својини општине Лучани („Сл. гласник општине
Лучани“ број 3/16) и члана 52. став 1. тачка 26.
Статута Општине Лучани, („Сл. гласник општине
Лучани“ број 4/14),
Скупштина општине Лучани на седници
одржаној 17.03.2017. године, донела је
ОДЛУКУ
о покретању поступка прибављања
непокретности у јавну својину
општине Лучани
Члан 1.
Овом Одлуком покреће се поступак
прибављања непокретности у јавну својину
Општине Лучани.
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Члан 2.
Непокретност која се прибавља у јавну
својину Општине Лучани означена је као део
катастарске парцеле број 116 КО Рогача у
површини од 0.03,62 ха, а чија укупна површина
износи 0.31,66 ха, по култури шума 6. класе,
уписана у лист непокретности број 228 КО
Рогача, као приватна својина Данке Ђуровљевић
из села Граб.
Члан 3.
Поступак прибављања непокретности из
члана 2. ове Одлуке спровешће се поступком
непосредне погодбе, а висина купопродајне цене
биће утврђена на бази податка о тржишној
вредности земљишта који је Општинска управа
општине Лучани прибавила од Министарства
финансија – Пореске управе – РЦ Крагујевац –
Експозитура у Гучи број 060- 464-08-00019/2016
од 17. 11. 2016. године и из којег је утврђено да
она за непокретност означену као катастарска
парцела број 116 КО Рогача износи 42 динара по
м2.
Члан 4.
Поступак прибављања непокретности у
јавну својину Општине Лучани у складу са
одредбама Закона о јавној својини, спровешће
Комисија у саставу:
1. Сретен Радоњић, председник Комисије
2. Мирјана Кукић, заменик председника
Комисије
3. Ана Плазинић, члан Комисије
4. Мина Аврамовић, члан Комисије
5. Дубравка Карић, члан Комисије.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику
Општине Лучани“.
Скупштина општине Лучани
У Лучанима, 17.03.2017. године,
број 06-4-6-2/2017-I
Председник Скупштине
Зорица Милошвић, с.р.
4.
На основу члана 32. Закона о локалној
самоуправи (,,Сл. гласник РС“ број 129/07 и
83/14-др. закон), члана 27. став 10, а у вези са
чланом 29. став 4. Закона о јавној својини (,,Сл.
гласник РС“ број 71/11, 88/13 и 105/14), члана 3.
става 1. тачка 1, става 3. и 4. Уредбе о условима
прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној
својини и поступцима јавног надметања и
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прикупљања писмених понуда (,,Сл. гласник РС“
број 24/12), члана 34. Одлуке о прибављању,
располагању и управљању стварима у јавној
својини општине Лучани („Сл. гласник општине
Лучани“ број 3/16) и члана 52. став 1. тачка 26.
Статута Општине Лучани („Сл. гласник општине
Лучани“ број 4/14),
Скупштина општине Лучани на седници
одржаној 17.03.2017. године, донела је
ОДЛУКУ
о покретању поступка прибављања
непокретности у јавну својину
општине Лучани
Члан 1.
Овом Одлуком покреће се поступак
прибављања непокретности у јавну својину
Општине Лучани.
Члан 2.
Непокретност која се прибавља у јавну
својину Општине Лучани означена је као
катастарска парцела број 1243/11 КО Котража у
површини од 0.04,27 ха, по култури остало
вештачки створено неплодно, уписана у лист
непокретности број 687 КО Котража, као
приватна својина Мирка (Миодраг) Чакаревић из
Котраже.
Члан 3.
Поступак прибављања непокретности из
члана 2. ове Одлуке спровешће се поступком
непосредне погодбе, а висина купопродајне цене
биће утврђена на бази податка о тржишној
вредности земљишта који је Општинска управа
општине Лучани прибавила од Министарства
финансија – Пореске управе – РЦ Крагујевац –
Експозитура у Гучи број 060- 464-08-00004/2016
од 12. 12. 2016. године и из којег је утврђено да
она за непокретност означену као катастарска
парцела број 1243/11 КО Котража износи 120
динара по м2.
Члан 4.
Поступак прибављања непокретности у
јавну својину Општине Лучани у складу са
одредбама Закона о јавној својини, спровешће
Комисија у саставу:
1. Драгослав Василић, председник
Комисије
2. Мирјана Кукић, заменик председника
Комисије
3. Ана Плазинић, члан Комисије
4. Мина Аврамовић, члан Комисије
5. Весна Милетић, члан Комисије.
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Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику
Општине Лучани“.
Скупштина општине Лучани
У Лучанима, 17.03.2017. године,
број 06-4-6-3/2017-I
Председник Скупштине
Зорица Милошвић, с.р.
5.
На основу члана 32. Закона о локалној
самоуправи (,,Сл. гласник РС“ број 129/07 и
83/14-др. закон), члана 27. став 10. Закона о јавној
својини (,,Сл. гласник РС“ број 71/11, 88/13 и
105/14), члана 79. став 2. Одлуке о прибављању,
располагању и управљању стварима у јавној
својини општине Лучани („Сл. гласник општине
Лучани“ број 3/16) и члана 52. Статута Општине
Лучани, („Сл. гласник општине Лучани“ број
4/14),
Скупштина општине Лучани на седници
одржаној 17.03.2017. године, донела је
О Д Л У К У
о давању на коришћење покретних ствари у
јавној својини општине Лучани
Члан 1.
Овом Одлуком дају се на коришћење на
неодређено време без накнаде, покретне ствари
у јавној својини Општине Лучани, а за потребе
Полицијске станице Лучани у Гучи.
Члан 2.
Општина Лучани даје на коришћење
Министарству унутрашњих послова Републике
Србије - Полицијској управи Чачак - Полицијској
станици Лучани у Гучи покретне ствари у јавној
својини Општине Лучани и то:
- циклометар механички Bos gar 2 god. комада 1, вредности 17.900.00 динара,
- алкометар Alcoquant 6020 plus - комада
1, вредности 65.000,00 динара,
- лампе - комада 6, вредности 14.400,00
динара,
- дигитални фотоапарат Canon Power Shot
SX540HS Black - комада 1, вредности 45.180,00
динара,
- microSD Card 16 GB Transcend + Adapter
Class 4, комада 1, вредности 800,00 динара,
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- систем видео надзора инсталиран у Гучи
и Лучанима, вредности 4.559.906,50 динара а који
чине покретне ствари према спецификацијама у
јавним набавкама: број 404-26/2014-06, број 40478/2015-06 и број 404-52/2011.
Члан 3.
Општина Лучани даје на коришћење
Полицијској управи Чачак - Полицијској станици
Лучани у Гучи покретне ствари описане у члану
2. ове Одлуке, за обављање редовне делатности,
без накнаде, уз обавезу корисника да плаћа
трошкове редовног одржавања и коришћења тих
ствари.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику
Општине Лучани“.
Скупштина општине Лучани
У Лучанима, 17.03.2017. године,
број 06-4-7/2017-I
Председник Скупштине
Зорица Милошвић, с.р.
6.
На основу члана 15. Закона о ванредним
ситуацијама („Сл. гласник РС“ бр. 111/09, 92/11 и
93/12 ), члана 32. Закона о локалној самоуправи
(„Сл. гласник РС“, бр. 129/07 и 83/14 - др. закон) и
члана 52. тачка 7. Статута општине Лучани („Сл.
гласник општине Лучани“ бр. 4/14),
Скупштина општине Лучани, на седници
одржаној 17.03.2017. године донела је
О Д Л У К У
о организацији и функционисању цивилне
заштите на територији општине Лучани
Члан 1.
Овом Одлуком регулише се организација
и функционисање цивилне заштите на територији
општине Лучани; дужности општинских органа у
заштити и спасавању и изради Процене
угрожености и Плана заштите и спасавања у
ванредним ситуацијама; образовање штаба за
ванредне ситуације; формирање повереника и
заменика повереника цивилне заштите у
насељеним местима; формирање јединица
цивилне заштите опште намене; одређивање
оспособљених правних лица за заштиту и
спасавање; финансирање и друга питања из
области цивилне заштите.
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Члан 2.
Субјекти заштите и спасавања на
територији општине Лучани су:
1. Скупштина општине Лучани
2. Председник општине Лучани
3. Општинско веће општине Лучани
4. Општинска управа општине Лучани
5. Оспособљена привредна друштва и
друга правна лица значајна за заштиту и
спасавање
6. Грађани, удружења грађана и друге
организације
Члан 3.
У остваривању своје улоге у систему
заштите и спасавања становништва и материјалних и културних добара општине Лучани, и
одредби Закона о ванредним ситуацијама (у
даљем тексту: Закона), Скупштина општине
Лучани врши следеће послове:
доноси одлуку о организацији и
функционисању цивилне заштите на територији
општине и обезбеђује њено спровођење у складу
са јединственим системом заштите и спасавања у
Републици Србији;
- доноси план и програм развоја система
заштите и спасавања на територији јединице
локалне самоуправе, у складу са Дугорочним
планом развоја заштите и спасавања Републике
Србије;
- планира и утврђује изворе финансирања
за развој, изградњу и извршавање задатака
заштите и спасавања и развоја цивилне заштите
на територији општине Лучани;
- образује Општински штаб за ванредне
ситуације;
- одређује оспособљена правна лица од
значаја за заштиту и спасавање;
- разматра висину насталих штета од
елементарних непогода и доставља захтеве за
помоћ Влади Републике Србије;
- разматра извештаје Председника
општине о битним питањима за заштиту и
спасавање.
Члан 4.
У остваривању своје улоге у систему
заштите
и
спасавања
становништва
и
материјалних и културних добара на територији
општине Лучани и одредби Закона, Општинско
веће општине Лучани врши следеће послове:
- усваја Процену угрожености за
територију општине Лучани;
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- усваја План заштите и спасавања у
ванредним ситуацијама;
- образује комисију за процену штете
настале од елементарних непогода;
- доноси Одлуку о накнади штете настале
од елементарних непогода;
- прати реализацију превентивних мера
заштите
- предлаже акта која доноси Скупштина
општине.
Члан 5.
У остваривању своје улоге у систему
заштите
и
спасавања
становништва
и
материјалних и културних добара на територији
општине Лучани и одредби Закона, Председник
општине Лучани врши следеће послове:
- стара се о спровођењу Закона и других
прописа из области заштите и спасавања;
- обавља
функцију
команданта
Општинског штаба за ванредне ситуације и
руководи његовим радом;
- у сарадњи са начелником штаба,
предлаже постављање осталих чланова Штаба за
ванредне ситуације;
- доноси одлуку о проглашењу ванредне
ситуације у општини Лучани;
- руководи заштитом и спасавањем и
наређује мере утврђене Законом и другим
прописима;
- усмерава и усклађује рад општинских
органа и правних лица чији је општина оснивач у
спровођењу мера заштите и спасавања;
- предлаже Општинском већу План
заштите и спасавања у ванредним ситуацијама, на
усвајање;
- наређује формирање, опремање и обуку
јединица опште намене;
- остварује сарадњу са начелником
управног округа и окружним штабом за ванредне
ситуације у циљу јединственог и усклађеног
деловања у ванредним ситуацијама;
- наређује евакуацију грађана, правних
лица и материјалних добара са угроженог
подручја и стара се о њиховом збрињавању;
- стара се о организацији и спровођењу
мобилизације
грађана,
правних
лица
и
материјалних добара у циљу укључења истих у
активности заштите и спасавања;
- одлучује о организовању превоза,
смештаја и исхране
припадника јединица
цивилне заштите опште намене и грађана који
учествују у заштити и спасавању становништва и
матери-јалних добара у општини;
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- одлучује
о
увођењу
дежурства
општинским и другим правним лицима у
ванредној ситуацији;
- одлучује о додели помоћи грађанима
који су претрпели штете у ванредним
ситуацијама;
- остварује
сарадњу
са
другим
општинама, Министарством унутрашњих послова
и Војском Србије у циљу усклађивања активности
у ванредним ситуацијама;
- разматра и одлучује о другим питањима
из области заштите и спасавања из своје
надлежности;
- извештава Скупштину општине о стању
на терену и о предузетим активностима у
ванредној ситуацији.
Члан 6.
Општинска управа општине Лучани, у
оквиру својих надлежности у систему заштите и
спасавања обавља следеће послове и задатке:
- прати стање у вези са заштитом и
спасавањем у ванредним ситуацијама и предузима
мере за заштиту и спасавање;
- учествује
у
изради
Процене
угрожености територије општине Лучани;
- израђује поједине делове Плана заштите
и спасавања у ванредним ситуацијама;
- учествује у припремама и извођењу
привременог
померања
или
евакуације
становништва;
- учествује у припремама и спровођењу
збрињавања настрадалог становништва;
- стара се око обезбеђења неопходних
средстава за рад Општинског штаба за ванредне
ситуације;
- врше послове урбанистичких мера
заштите и спасавања из своје надлежности;
- набавља и одржава средства за
узбуњивање у оквиру система јавног узбуњивања
у Републици Србији, учествују у изради студије
покривености система јавног узбуњивања за
територију јединице локалне самоуправе;
- стара
се
о
обезбеђењу
телекомуникационе и информационе подршке за
потребе заштите и спасавања;
- организује, развија и води личну и
колективну заштиту;
- учествује у организацији, формирању и
опремању јединица цивилне заштите опште
намене;
- организује сарадњу са организационим
јединицама Сектора за ванредне ситуације;
- обавља и друге послове заштите и
спасавања.
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Члан 7.
Стручне,
оперативне,
планске
и
организационе послове заштите и спасавања у
ванредним ситуацијама за општину Лучани
вршиће стручна служба за заштиту и спасавање
Општинске управе општине Лучани (у даљем
тексту: Служба за заштиту и спасавање).
Служба за заштиту и спасавање врши
следеће послове:
- носилац је активности на изради
Процене угрожености општине;
- носилац је активности на изради Плана
заштите и спасавања у ванредним ситуацијама;
- носилац је активности на изради Плана
функционисања цивилне заштите и система
осматрања и обавештавања ( у склопу Плана
одбране општине);
- носилац је активности на формирању,
опремању и обучавању јединица цивилне заштите
опште намене;
- прати
опасности,
обавештава
становништво о опасностима и предузима друге
превентивне
мере за смањење ризика од
елементарних непогода и других несрећа;
- набавља и одржава средства за
узбуњивање у оквиру система јавног узбуњивања
у Републици Србији, учествује у изради студије
покривености система јавног узбуњивања за
јединицу локалне самоуправе;
- организује, развија и води личну и
колективну заштиту;
- усклађује планове заштите и спасавања
у ванредним ситуацијама са суседним јединицама
локалне самоуправе;
- остварује непосредну сарадњу са
организационим јединицама Сектора за ванредне
ситуације;
- израђује План мобилизације јединица и
организује извршење мобилизације јединица
опште намене;
- врше и друге послове из области
заштите и спасавања.
Члан 8.
Обједињавање, координацију и руковођење снагама за заштиту и спасавање, јединицама
цивилне заштите које формира општина и
активностима које се предузимају у заштити и
спасавању људи и материјалних добара, као и
спровођењу мера и задатака цивилне заштите у
случају елементарних непогода, техничко –
технолошких несрећа и других опасности на
територији општине Лучани, спроводи Општински штаб за ванредне ситуације.
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Општински штаб за ванредне ситуације се
формира на основу члана 33. Закона и у складу са
чланом 8. Уредбе о саставу и начину рада штаба
за ванредне ситуације (у даљем тексту Уредба)
(„Сл. гласник РС“ бр. 98/2010) а надлежност је
дефинисана чланом 34. и 35. Закона.
Члан 9.
Поред надлежности дефинисаних Законом, Општински штаб, у случају ванредне
ситуације може наредити следеће мере:
- ангажовање оспособљених правних
лица;
- увођење дежурства правним лицима;
- посебан режим обављања одређених
комуналних делатности;
- посебне мере и поступке хигијенско профилактичког карактера;
- посебан режим саобраћаја или забрану
саобраћаја локалним путевима;
- евакуацију становништва;
- одређивање другачијег распореда радног
времена;
- посебне приоритете у испоруци комуналних и других производа и пружању услуга (
воде, грејања, гаса, електричне енергије, јавног
превоза, железнички и друмски превоз и сл.);
- привремену забрану приступа и кретања
у појединим угроженим подручјима;
- привремену забрану коришћења одређених покретних и непокретних ствари
власницима односно корисницима;
- обезбеђење
обавезног
поштовања
наређених мера од стране становништва и
правних лица у организовању и спровођењу
евакуације и других активности у заштити и
спасавању;
- корисницима,
односно власницима
стмбених зграда, станова, пословних просторија и
других зграда да приме на привремени смештај
угрожена лица из угроженог подручја;
- и друге мере.
Члан 10.
За организацију и спровођење превентивних мера заштите и покретање почетних
активности у случају појаве опасности по људе и
материјална средства, поставиће се повереници
цивилне заштите и њихови заменици у следећим
насељеним местима:
1. У МЗ Велес поставиће се 1 повереник и
1 заменик повереника
2. У МЗ Вича поставиће се 1 повереник и
1 заменика повереника
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3. У МЗ Вучковица поставиће се 1
повереник и 1 заменик повереника
4. У МЗ Глог поставиће се 1 повереник и 1
заменик повереника
5. У МЗ Горачићи поставиће се 1
повереник и 1 заменика повереника
6. У МЗ Горња Крварица поставиће се 1
повереник и 1 заменик повереника
7. У МЗ Горњи Дубац поставиће се 1
повереник и 1 заменик повереника
8. У МЗ Граб поставиће се 1 повереник и 1
заменик повереника
9. У МЗ Губеревци поставиће се 1
повереник и 1 заменика повереника
10. У МЗ Гуча поставиће се 1 повереника
и 1 заменика повереника
11. У МЗ Дљин поставиће се 1 повереник
и 1 заменика повереника
12. У МЗ Доњи Дубац поставиће се 1
повереник и 1 заменик повереника
13. У МЗ Доња Краварица поставиће се 1
повереник и 1 заменик повереника
14. У МЗ Драгачица поставиће се 1
повереник и 1 заменик повереника
15. У МЗ Дучаловићи поставиће се 1
повереник и 1 заменик повереника
16. У МЗ Ђераћ поставиће се 1 повереник
и 1 заменик повереника
17. У МЗ Живица поставиће се 1
повереник и 1 заменик повереника
18. У МЗ Зеоке поставиће се 1 повереник
и 1 заменик повереника
19. У МЗ Каона поставиће се 1 повереник
и 1 заменика повереника
20. У МЗ Котража поставиће се 1
повереник и 1 заменика повереника
21. У МЗ Кошани поставиће се 1
повереник и 1 заменик повереника
22. У МЗ Крстац поставиће се 1 повереник
и 1 заменика повереника
23. У МЗ Лис поставиће се 1 повереник и
1 заменик повереника
24. У МЗ Лисице 1 поставиће се 1
повереник и 1 заменик повереника
25. У МЗ Лисице 2 поставиће се 1
повереник и 1 заменик повереника
26. У МЗ Луковићи поставиће се 1
повереник и 1 заменик повереника
27. У МЗ Лучани поставиће се 1
повереника и 1 заменика повереника
28. У МЗ Село Лучани поставиће се 1
повереник и 1 заменик повереника
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29. У МЗ Марковица поставиће се 1
повереник и 1 заменик повереника
30. У МЗ Милатовићи поставиће се 1
повереник и 1 заменика повереника
31. У МЗ Негришори поставиће се 1
повереник и 1 заменика повереника
32. У МЗ Пухово поставиће се 1
повереник и 1 заменика повереника
33. У МЗ Расовац поставиће се 1
повереник и 1 заменик повереника
34. У МЗ Ртари поставиће се 1 повереник
и 1 заменик повереника
35. У МЗ Рти поставиће се 1 повереника и
1 заменика повереника
36. У МЗ Тијање поставиће
се 1
повереник и 1 заменик повереника
37. У МЗ Турица поставиће се 1 повереник
и 1 заменика повереника
38. У МЗ Рогача поставиће се 1 повереник
и 1 заменика повереника
Повереници и заменици повереника у
насељима предузимају непосредне мере за учешће
грађана у спровођењу мера и задатака цивилне
заштите и личне, узајамне и колективне заштите и
руководе јединицама цивилне заштите опште
намене.
Грађани на угроженим и настрадалим
подручјима дужни су да поступају у складу са
упутствима повереника, односно заменика
повереника.
Именовање повереника и заменика
повереника извршиће Општински штаб за
ванредне ситуације у року од 60 дана од дана
доношења ове одлуке.
Предлоге за именовање повереника и
заменика повереника урадиће стручна служба за
заштиту и спасавање у сарадњи са саветима
месних заједница.
Члан 11.
За повереника цивилне заштите именоваће
се председник савета месне заједнице, а за
заменика повереника заменик председника савета
месне заједнице.
Члан 12.
У складу са чланом 15. тачка 8. Закона о
ванредним ситуацијама за потребе заштите и
спасавања грађана и материјалних добара од
елементарних непогода, техничко - технолошких
несрећа и опасности на територији општине
Лучани, одређују се оспособљена привредна
друштва и друга правна лица, и то:

Ред.
бр
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рушевина,
Чачак,
дња
„Аутозаштита и
Ломина
8.
путева и
превоз“
спасавање од
67.
одржаАД
поплава,
вање
Чачак
очување
путне
добара битних
мреже
Завод за
за опстанак
Чачак, Др
јавно
(објеката
Драгише
9. здравље Мишовић
водоснабдевањ
Чачак
а)
а 25.
асанација, РХБ
заштита
(деконтаминац
ија), заштита
дистриб од рушења и
уција
спасавање из
воде и
рушевина,
Дом
Гуча,
комуназаштита и
10. здравља Републике
лна
спасавање од
Лучани
бб.
хигипоплава,
јена
очување
добара битних
за опстанак
(објеката
Електро
водоснабдевањ
дистриб
Гуча,
а)
Републике
11. уција
изгразаштита и
Чачакбб.
дња и
спасавање од
РЈ Гуча
одржрушења и из
вање
рушевина; запутева
штита и спаЦрвени
савање од
Гуча,
крст
поплава
12. општине Т. Рајића
изгразаштита и
1.
Лучани
дња и
спасавање од
одржарушења и из
вање
рушевина
објеката
Центар
проиочување
за
Гуча,
зводња
добара битних
13. социјалн Републике
воде за
за опстанак
и рад
бб.
пиће
(вода)
Гуча
изгразаштита и
дња и
спасавање од
Друга
одржапоплава
привред
вање
на
објеката
14. друштва
за
и правна
заштиту
лица
од
поплава
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газдова
заштита и
ње,
спасавање од
заштита пожара (шума)
и спасавање
шума

јавни
превоз
путника

јавно
здравље

здравствена
заштита

снабдевање ел.
енергијом
хуманитарна
помоћ

социјална
заштита

евакуација
(превоз),
збрињавање
угрожених и
настарадалих
(превоз)
асанација
(ДДД);
очување
добара битних
за опстанак
(праћ.
угрожавања)
прва и
медицинска
помоћ;
евакуација;
збрињавање
угрожених и
настрадалих;
заштита од
рушења и
спасавање из
рушевина;
асанација
очување
добара битних
за опстанак
збрињавање
угрожених и
настрадалих;
евакуација:
прва и
медицинска
помоћ (прва
помоћ)
збрињавање
угрожених и
настрадалих;
евакуација
(социјална
помоћ)
очување
добара битних
за опстанак;
збрињавање
угрожених и
настрадалих;
евакуација;
заштита од
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техничкодругих несрећа је Служба за заштиту и спасавање
технолошких
која ће у сарадњи са организационом јединицом
несрећа, и др.
Сектора за ванредне ситуације и другим
мере и задаци
организационим јединицама Општинске управе,
ЦЗ
у складу са законом, Методологијом за израду
Привредна друштва и друга правна лица под редним
Процене угрожености и планова заштите и
бројем 14. ове табеле у складу са насталом потребом
спасавања у ванредним ситуацијама, сачинити
одредиће Општинско веће општине Лучани у складу са
Процену.
насталом потребом и предлогом Општинске управе и
Општински штаб за ванредне ситуације ће
надлежне службе.
9

Активирање и употребу правних субјеката
из става 2. овог члана наређује Општински штаб
за ванредне ситуације.
Овлашћује се Општинско веће општине
Лучани да са правним лицима из става 2 овог
члана склопе уговор којим ће се утврдити
међусобна права и обавезе.
Средства за надокнаду трошкова насталих
учешћем правних лица из става 2. овога члана у
заштити и спасавању у ванредним ситуацијама
обезбеђују се из буџета општине Лучани.
Члан 13.
Јединице цивилне заштите опште намене
оспособљавају се за извршавање обимних и мање
сложених задатака из области заштите и
спасавања као што су локализовање и гашење
мањих пожара и шумских пожара, учешће у
заштити од поплава, указивање прве помоћи, за
одржавање реда, затим у збрињавању угроженог
становништва, помоћ у асанацији терена и друге
активности по процени штаба за ванредне
ситуације.
У општини Лучани формораће се 1
јединица Цивилне заштите опште намене као
самостална чета, са четири вода, 12 одељења, са
укупно 120 обвезника цивилне заштите.
Унутрашњу
организацију
јединица
Цивилне заштите ближе ће прописати командант
општинског Штаба за ванредне ситуације.
Попуну, опремање и обуку јединица
извршиће Служба за заштиту и спасавање.
Члан 14.
Опремање јединица Цивилне заштите
опште намене извршиће локална самоуправа у
складу са Законом о ванредним ситуацијама и
Правилником о униформи и ознакама цивилне
заштите, ознакама функција и специјалности и
личној карти припадника цивилне заштите.
Члан 15.
Носилац израде Процене угрожености
општине Лучани од елементарних непогода и

размотрити Процену угрожености и доставити је
Општинском већу на усвајање.

Члан 16.
Носилац израде Плана заштите и
спасавања у ванредним ситуацијама за општину
Лучани је општинска служба за заштиту и
спасавање која ће, у сарадњи са организационом
јединицом Сектора за ванредне ситуације и
другим организационим јединицама Општинске
управе, у складу са Законом и Методологијом за
израду Процене угрожености и планова заштите и
спасавања у ванредним ситуацијама сачинити
План.
Општински штаб за ванредне ситуације ће
размотрити План заштите и спасавања у
ванредним ситуацијама општине Лучани и
доставити га Општинском већу на усвајање.
Члан 17.
Носилац израде Плана функционисања
система цивилне заштите, носилац израде Плана
функционисања као саставног дела Плана одбране
општине Лучани је општинска служба за за
заштиту и спасавање која ће у сарадњи са
организационом јединицом Сектора за ванредне
ситуације и другим организационим јединицама
Општинске управе, у складу са Упутством о
методологији за израду планова одбране и
потребним изводом из Плана одбране Републике
сачинити План.
Члан 18.
Личну и колективну заштиту у општини
Лучани организовати по месту рада и месту
становања.
Грађани - власници стамбених зграда,
односно кућа, дужни су да, за потребе личне
заштите и спасавања и заштите и спасавања
чланова породичног домаћинства , као и имовине,
набаве и држе у исправном стању средства и
опрему као што је предвиђено Уредбом о
обавезним средствима и опреми за личну и
колективну заштиту од елементарних непогода и
других несрећа.
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Обавезује се Служба
за заштиту и
спасавање да у сарадњи са организационом
јединицом Сектора за ванредне ситуације,
припреми упутства и друге публикације којима ће
се вршити едукација становништва о поступцима
у могућој или насталој опасности. Посебан
акценат дати едукацији становништва о
реаговању у земљотресу, поплавама и пожару.
У реализацији активности наведених у
ставу 3. овог члана укључити поверенике цивилне
заштите.
Члан 19.
Из буџета општине Лучани и средстава
Фонда за ванредне ситуације, за потребе заштите
и спасавања становништва и материјалних добара
од
елементарних
непогода,
техничко
–
технолошких несрећа и опасности, финансираће
се следеће:
- организовање, опремање и обучавање
Општинског штаба за ванредне ситуације;
- организовање, опремање и обучавање
јединица цивилне заштите опште намене;
- трошкови ангажовања оспособљених
правних лица у складу са уговором за извршавање
задатака заштите и спасавања;
- изградња система за узбуњивање на
својој територији;
- набавка, одржавање, смештај, чување и
осигурање опреме и средстава за потребе цивилне
заштите;
- изградња,
адаптацију,
одржавање,
опремање, осигурање и чување објеката за
потребе цивилне заштите;
- обука из области цивилне заштите коју
организује општина;
- организација и спровођење мера и
задатака цивилне заштите из делокруга општине;
- санирање штета насталих природном и
другом незгодом, у складу са материјалним
могућностима;
- и други послови цивилне заштите који
су одређени позитивним прописима.
Члан 20.
За нарочите успехе у организовању и
спровођењу задатака цивилне заштите и других
послова заштите и спасавања, у привредним
друштвима и другим правним лицима, службама
и органима општинске управе, штаба за ванредне
ситуације,
јединицама
цивилне
заштите,
повереницима цивилне заштите, заменицима
повереника, другим припадницима и заслужним
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појединцима на територији општине Лучани
додељују се признања и награде.
Признања и награде ће се уручивати на
дан општине Лучани и на Светски дан цивилне
заштите - 1. март.
Обавезује се Општинско веће општине
Лучани да ближе уреди врсту награда и признања
као и критеријуме за њихову доделу.
Члан 21.
Даном ступања на снагу ове Одлуке,
престаје да важи Одлука о цивилној заштити („Сл.
гласник општине Лучани“ бр. 5/11, 8/12 и 6/13).
Члан 22.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Лучани“.
Скупштина општине Лучани
У Лучанима, 17.03.2017. године,
број 06-4-8/2017-I
Председник Скупштине
Зорица Милошвић, с.р.
7.
На основу члана 32. Закона о локалној
самоуправи („Сл. гласник РС“ број 129/07 и 83/14
- др. закон) и члана 52. Статута општине Лучани
(„Сл. гласник општине Лучани“ број 4/14),
Скупштина општине Лучани, на седници
одржаној 17.03.2017. године донела је
Р Е Ш Е Њ Е
1. Даје се сагласност на Годишњи план
рада Општинског штаба за ванредне ситуације
општине Лучани за 2017. годину.
2. Ово решење објавити у „Службеном
галснику општине Лучани“.
Скупштина општине Лучани
У Лучанима, 17.03.2017. године,
број 06-4-9/2017-I
Председник Скупштине
Зорица Милошвић, с.р.
8.
На основу члана 32. тачка 10. и члана 38.
Закона о локалној самоуправи ("Сл.гласник РС"
бр. 129/07 и 83/14-др.закон) и чланова 52. тачка 10
и 82. став 1. Статута општине Лучани („Сл.
гласник општине Лучани“ број 4/14),
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Скупштина општине Лучани на седници
одржаној 17.03.2017. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о избору председника Скупштине
општине Лучани
Бира се за председника Скупштине
општине
Лучани
Зорица
Милошевић,
дипл.инг.пољопривреде из Гуче, почев од
17.03.2017. године.
Решење објавити у «Службеном гласнику
општине Лучани».
Скупштина општине Лучани

Р Е Ш Е Њ Е
1. Именује се Славко Радосавчевић,
дипломирани економиста из Горачића, за
директора Библиотеке општине Лучани, на
мандатни период од четири године.
2. Решење објавити у «Службеном гласнику
општине Лучани».

У Лучанима, 17.03.2017. године,
број 06-4-2/2017-I

Скупштина општине Лучани
У Лучанима, 17.03.2017. године,
број 06-4-4/2017-I

Председник Скупштине
Зорица Милошвић, с.р.

Председник Скупштине
Зорица Милошвић, с.р.

9.
На основу члана 32. тачка 12. Закона о
локалној самоуправи ("Сл.гласник РС" бр. 129/07
и 83/14-др. закон) и члана 52. тачка 14. и члана 93.
став 4. Статута општине Лучани („Сл. гласник
општине Лучани“ бр. 4/14),
Скупштина општине Лучани на седници
одржаној 17.03.2017. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу и избору члана Општинског већа
општине Лучани
1. Разрешава се члан Општинског већа
општине Лучани др Бранко Илић из Лучана са
17.03.2017. године.
2. Бира се за члана Општинског већа
општине Лучани Милија Станојевић, дипломирани економиста из Гуче.
3. Решење објавити у «Службеном
гласнику општине Лучани».
Скупштина општине Лучани
У Лучанима, 17.03.2017. године,
број 06-4-3/2017-I
Председник Скупштине
Зорица Милошвић, с.р.
10.
На основу члана 32. тачка 9. Закона о
локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/07
и 83/14-др. закон), члана 17. тачке 2. и 52. Закона
о библиотечко-информационој делатности («Сл.
гласник РС» број 52/11), члана 51. тачка 11.
Статута општине Лучани («Сл.гласник општине
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Лучани» бр. 4/14) и сагласности директора
матичне библиотеке - Градске библиотеке
„Владислав Петковић Дис“ Чачак број 163 од
22.02.2017. године,
Скупштина општине Лучани на седници
одржаној 17.03.2017. године, донела је

11.
На основу члана 32. тачка 9. Закона о
локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ број
129/07 и 83/14-др. закон), члана 21. тачка 1.
Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“
број 15/16) и члана 52. тачка 11. Статута општине
Лучани („Сл. гласник општине Лучани“ бр. 4/14),
Скупштина општине Лучани на седници
одржаној 17.03.2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу Надзорног одбора ЈКП
„Комуналац Лучани“ Лучани
Разрешава се Надзорни одбор Јавног
комуна-лног предузећа "Комуналац Лучани"
Лучани у саставу:
1. Василије Гавриловић из Гуче, председник
2. Урош Чакаревић из Драгачице, члан
3. Карић Душан, представник запослених,
члан
Ово Решење објавити у „Службеном
гласнику општине Лучани“.
Скупштина општине Лучани
У Лучанима, 17.03.2017. године,
број 06-4-13-1/2017-I
Председник Скупштине
Зорица Милошвић, с.р.
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12.
На основу члана 32. тачка 9. Закона о
локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ број
129/07 и 83/14-др. закон), члана 17. став 3. Закона
о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ број
15/16) и члана 52. тачка 11. Статута општине
Лучани („Сл. гласник општине Лучани“ бр. 4/14),
Скупштина општине Лучани на седници
одржаној 17.03.2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о именовању Надзорног одбора ЈКП
„Комуналац Лучани“ Лучани
Именује се Надзорни одбор Јавног
комуналног предузећа "Комуналац Лучани"
Лучани у саставу:
1.
2.
3.

Урош Чакаревић из Драгачице,
председник
Драга Вукићевић из Гуче, члан
Карић Душан, представник запослених,
члан

Ово Решење објавити у „Службеном
гласнику општине Лучани“.
Скупштина општине Лучани
У Лучанима, 17.03.2017. године,
број 06-4-13-2/2017-I
Председник Скупштине
Зорица Милошвић, с.р.
13.
На основу члана 46. Закона о локалној
самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07 и 83/14 др. закон), члана 90. став 1. тачка 6. Статута
оштине Лучани („Сл. гласник општине Лучани“,
број 4/14), члана 192. Закона о општем управном
поступку („Сл. лист СРЈ“, бр. 33/97 и 31/01 и „Сл.
гласник РС“, бр. 30/10), члана 69. става 4. Закона
о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр.
54/09,... и 103/15), Уговора о пружању услуга,
број 4-2/2017-II од 04. 01. 2017. године, захтева
начелника Општинске управе општине Лучани и
члана 7. став 1. и 21. Одлуке о буџету општине
Лучани за 2017. годину („Сл. гласник општине
Лучани“, бр. 16/16)
Председник општине, донео је
Р Е Ш Е Њ Е
о одобравању средстава

1. Из средстава утврђених Одлуком о
буџету општине Лучани за 2017. годину („Сл.
гласник општине Лучани“, бр. 16/16), Раздео 4.
Општинска управа општине Лучани, Програм 15
– 0602 – Локална самоуправа, Програмска
активност 0009 – Текућа резерва, Функција 160 –
Опште јавне услуге неквалификоване на другом
месту, Позиција 57, Економска класификација –
499121 – средства резерве – текућа резерва,
oдобравају се средства директном кориснику
буџета општине – Општинској управи општине
Лучани у износу од 342.000,оо динара.
2. Средства текуће буџетске резерве из
тачке 1. овог
решења користиће се за
непланиране сврхе за које није утврђена
апропријација и књжииће се у оквиру Раздела 4 –
Општинска управа општине Лучани, Главе 4.0.,
Програма 11 – 0901 – Социјална и дечја заштита,
Пројекта 4 – Услуге социјалне заштите – Лични
пратиоци, Функције 070 – Социјалне помоћи
угроженом становништву неквалификована на
другом месту, Извор финансирања 01 – Приходи
из буџета, и то на:
- Позицији 94 – Услуге по уговору:
- Економска класификација 423911 –
Остале опште услуге у износу од 342.000,00
динара и план ове апропријације по овој додели
средстава износиће 342.000,00 динара.
2. Средства по овом решењу одобравају
се Општинској управи општине Лучани - на име
пружања услуга личног пратиоца детета са
посебним потребама (наставак програма започет
2016. године), који су ангажовани по уговору
број 4-2/2017- II од 04. 01. 2017. године, који се
налази у прилогу овог решења.
3. О реализацији овог решења стараће се
Одељење за финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном
гласнику општине Лучани“.
Председник општине Лучани
У Лучанима, 04.01.2017. године,
број 4-2/2017-II
Председник
Весна Стамболић, с.р.
14.
На основу члана 90. став 1. тачка 6.
Статута оштине Лучани („Сл. гласник општине
Лучани“, број 4/2014), члана 69. става 4. Закона о
буџетском систему („Сл. гласник РС“, број 54/09,
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73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 исправка, 108/13, 142/14, 68/2015, 103/15 и 99/16 ),
захтева Центра за културу и спорт општине
Лучани, Гуча, број 400-23/2017- II од 17. 01. 2017.
године и члана 7. став 1. и 21. Одлуке о буџету
општине Лучани за 2017. годину („Сл. гласник
општине Лучани“, број 16/16 )
Председник општине Лучани донео је
Р Е Ш Е Њ Е
о одобравању средстава
1. Из средстава утврђених Одлуком о
буџету општине Лучани за 2017. годину („Сл.
гласник општине Лучани“, број 16/16) Раздео 4.
Општинска управа општине Лучани, Програм 15
– 0602 – Локална самоуправа, Програмска
активност 0009 – Текућа буџетска резерва,
Функција
160
–
Опште
јавне
услуге
неквалификоване на другом месту, Позиција 57,
Економска класификација – 499121 – средства
резерве – текућа резерва, oдобравају се средства
Општинској управи општине Лучани, за
индиректног корисника буџета општине - Центар
за културу и спорт општине Лучани, Гуча у
укупном износу од 113.572,80 динара.
Средства из претходне тачке овог решења
користиће се у оквиру Раздела 4 – Општинска
управа општине Лучани, Главе 4.2, Програма 14 –
1301 – Развој спорта и омладине, Програмске
активности 0001 – Подстицаји локалним
спортским организацијама, Функције 810 –
Услуге рекреације и спорта, и то на:
- Позицији 152 – Дотације невладиним
организацијама:
- Економска класификација 481911 –
Дотације спортским омладинским организацијама
у износу од 113.572,80 динара и план ове
апропријације повећаће се за 113.572,80 динара.
2. Средства по овом решењу одобравају
се Општинској управи општине Лучани за
индиректног
корисника
буџета
општине
наведеног у тачки 1. став 1. овог решења, на име
организације „Фестивала дечјих чаролија Гуча
2016“ и Међународног дечјег фудбалског турнира
„Трофеј Гуча 2016“, који су одржани у Гучи од
10.12. до 18.12.2016. године, а основу
документације која се налази у прилогу овог
решења.
3. О реализацији овог решења стараће се
Одељење за финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном
гласнику општине Лучани“.
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Председник општине Лучани
У Лучанима, 30.01.2017. године,
број 400-23/2016-II
Председник
Весна Стамболић, с.р.
15.
На основу члана 90. став 1. тачка 6.
Статута општине Лучани ("Службени гласник
општине Лучани"), члана 192. Закона о општем
управном поступку ("Службени лист СРЈ", број
33/97 и 31/2001 и "Службени гласник Републике
Србије", број 30/2010), члана 70. став 4. Закона о
буџетском систему («Службени гласник РС.»,
број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,
63/13-исп.,108/13, 142/14, 68/15 и 103/15), члана 7.
Правилника о коришћењу средстава сталне
буџетске резерве и средстава за накнаду штете
услед елементарних непогода број 88/15 – III од
06.04.2015. године, Одлуке Општинског штаба за
ванредне ситуације о проглашењу ванредне
ситуације на територији општине Лучани,, број
06-5/2016-II од 07.03.2016. године и члана 7. и 21.
Одлуке о буџету општине Лучани за 2017. годину
("Службени гласник општине Лучани, број
16/2016)
Председник општине Лучани, донео је
Р Е Ш Е Њ Е
о одобравању средстава
1. Из средстава утврђених Одлуком о
буџету општине Лучани за 2017. годину
("Службени гласник општине Лучани", број
16/2016), раздео 4. Општинска управа, Програм 15
– 0602 – Локална самоуправа, Програмска
активност 0010 – Стална буџетска резерва,
Функција
160
–
Опште
јавне
услуге
неквалификоване на другом месту, Позиције 58,
Економска класификација – 499111 - средства
резерве - стална резерва, одобравају се средства
Општинској управи општине Лучани, на име
накнаде штете за измирење обавеза према
добављачима у износу од 162.250,00 динара.
2. Средства из претходне тачке овог
решења користиће се у оквиру раздела 4.
Општинска управа општине Лучани, Програма 15
– 0602 – Локална самоуправа, Програмске
активности 0001 – Фукционисање локалне
самоуправе, Функција 160 – Опште јавне услуге
неквалификоване на другом месту, на Позицији
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55, Економска класификација – 484111 - Накнада
штете за повреде или штету насталу услед
елементарних непогода или других природних
узрока и план ове апропријације повећаће се за
162.250,00 динара.
3. Средства по овом решењу реализоваће
се исплатом рачуна добављача:
- САПР Страњанчевић Владе, Живица број 9500001 од 24.01.2017. године у износу од 55.000,00
динара на име услуга израде дренажног канала,
око породичног стамбеног објекта Плазинић
Јована из Губереваца, по радном налогу 1/2017 од
23.01.2017. године и
- СЗР „Машинац“Чачак у износу од 107.250,00
динара од 26.01.2017. годинена име постављања
олука и услуга обијања фасде, малтерисања и
изолационог премаза објекта Плазинић Јована из
Губереваца
на објекту Плазинић Јована из
Губереваца.
4. О релизацији овог решења стараће се
Одељење за финансије.
5. Ово решење објавити у „Службеном
гласнику општине Лучани“.
Председник општине Лучани
У Лучанима, 31.01.2017. године,
број 87-1159/2016-II
Председник
Весна Стамболић, с.р.
16.
На основу члана 46 Закона о локалној
самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07 и 83/14 др. закон), члана 90. став 1. тачка 6. Статута
оштине Лучани („Сл. гласник општине Лучани“,
бр. 4/14), члана 192. Закона о општем управном
поступку („Сл. лист СРЈ“, бр. 33/97 и 31/01 и „Сл.
гласник РС“, бр. 30/10), члана 69. става 4. Закона
о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/09,
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 исправка, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15 и 99/16),
захтева начелника Општинске управе општине
Лучани, број 400-47/2016-II од 02. 02. 2017.
године и члана 7. став 1. и 21. Одлуке о буџету
општине Лучани за 2017. годину („Сл. гласник
општине Лучани“ бр. 16/16)
Председник општине, донео је
Р Е Ш Е Њ Е
о одобравању средстава
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1. Из средстава утврђених Одлуком о
буџету општине Лучани за 2016. годину (Сл.
гласник општине Лучани“, број 16/16), Раздео 4.
Општинска управа општине Лучани, Програм 15
– 0602 – Локална самоуправа, Програмска
активност 0009 – Текућа буџетска резерва,
Функција
160
–
Опште
јавне
услуге
неквалификоване на другом месту, Позиција 57,
Економска класификација – 499121 – средства
резерве – текућа резерва, oдобравају се средства
директном кориснику буџета општине –
Општинској управи општине Лучани у износу од
23.851 динар.
2. Средства текуће буџетске резерве из
тачке 1. овог решења користиће се у оквиру
Раздела 4 – Општинска управа општине Лучани,
Главе 4.0., Програма 15 –0602 - Локална
самоуправа, Програмске активности 0001 –
Фуккционисање локалне самоуправе, Функције
130 – Опште услуге, и то на:
- Позицији 41 – Накнаде бонуси и
остали посебни расходи:
- Економска класификација 416111 –
Јубиларне награде у износу од 23.851 динар и
план ове апропријације повећаће се за 23.851,00
динар.
2. Средства по овом решењу одобравају
се Општинској управи општине Лучани - на име
исплате признатих права на јубиларну награду
запослених у Општинској управи општине
Лучани, који то право стичу у 2017. години
(четири запослена радника), а на основу Решења
Начелника Општинске управе општине Лучани,
која се налазе у прилогу овог решења.
3. О реализацији овог решења стараће се
Одељење за финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном
гласнику општине Лучани“.
Председник општине Лучани
У Лучанима, 02.02.2017. године,
број 400-47/2017-II
Председник
Весна Стамболић, с.р.
17.
На основу члана 46. Закона о локалној
самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007 и
83/2014-др.закон), члана 90. став 1. тачка 6.
Статута оштине Лучани („Сл. гласник општине
Лучани“, број 4/2014), члана 192. Закона о
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општем управном поступку („Сл. лист СРЈ“, број
33/97 и 31/2001
и „Сл. гласник РС“, број
30/2010), члана 69. става 4. Закона о буџетском
систему („Сл. гласник РС“, број 54/09, 73/10,
101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка,
108/13, 142/14, 68/15 и 103/15), Уговора о
пружању услуга, број 400-59/2017-II од 13.02.
2017. године, захтева начелника Општинске
управе општине Лучани и члана 7. став 1. и 21.
Одлуке о буџету општине Лучани за 2017. годину
(„Сл. гласник општине Лучани“, број 16/16)
Председник општине, донео је
Р Е Ш Е Њ Е
о одобравању средстава
1. Из средстава утврђених Одлуком о
буџету општине Лучани
за 2017. годину
("Службени гласник општине Лучани", број
16/16), Раздео 4. Општинска управа општине
Лучани, Програм 15 – 0602 – Локална самоуправа,
Програмска активност 0009 – Текућа резерва,
Функција
160
–
Опште
јавне
услуге
неквалификоване на другом месту, Позиција 57,
Економска класификација – 499121 – средства
резерве – текућа резерва, oдобравају се средства
директном кориснику буџета општине –
Општинској управи општине Лучани у износу од
200.000,00 динара.
2. Средства текуће буџетске резерве из
тачке 1. овог
решења користиће се за
непланиране сврхе за које није утврђена
апропријација и књииће се у оквиру се у оквиру
Раздела 4 – Општинска управа општине Лучани,
Главе 4.0., Програма 11 – 0901 – Социјална и
дечја заштита, Пројекта 4 – Услуге социјалне
заштите – Лични пратиоци, Функције 070 –
Социјалне помоћи угроеном становништву
неквалификована на другом месту, Извор
финансирања 01 – Приходи из буџета, и то на
- Позицији 94 – Услуге по уговору:
- Економска класификација 423911 –
Остале опште услуге у износу од 200.000,00
динара и план ове апропријације повећаће се за
200.000,00 динара.
2. Средства по овом решењу одобравају
се Општинској управи општине Лучани - на име
пружања услуга личног пратиоца детета са
посебним потребама за фебруар месец 2017.
године(наставак програма започет 2016. године),
који су ангажовани по уговору број 400-59/2017II од 13.02.2017. године, који се налази у прилогу
овог решења.
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3. О реализацији овог решења стараће се
Одељење за финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном
гласнику општине Лучани“.
Председник општине Лучани
У Лучанима, 13.02.2017. године,
број 400-59/2017-II
Председник
Весна Стамболић, с.р.
18.
На основу члана 46 Закона о локалној
самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007 и
83/2014-др.закон), члана 90. став 1. тачка 6.
Статута оштине Лучани („Сл. гласник општине
Лучани“, број 4/2014), члана 192. Закона о
општем управном поступку („Сл. лист СРЈ“, број
33/97 и 31/2001
и „Сл. гласник РС“, број
30/2010), члана 69. става 4. Закона о буџетском
систему („Сл. гласник РС“, број 54/09, 73/10,
101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка,
108/13, 142/14, 68/15, 103/15 и 99/16) и члана 7.
став 1. и 21. Одлуке о буџету општине Лучани за
2017. годину („Сл. гласник општине Лучани“,
број 16/16)
Председник општине, донео је
Р Е Ш Е Њ Е
о одобравању средстава
1. Из средстава утврђених Одлуком о
буџету општине Лучани
за 2017. годину
("Службени гласник општине Лучани", број
16/16), Раздео 4. Општинска управа општине
Лучани, Програм 15 – 0602 – Локална самоуправа,
Програмска активност 0009 – Текућа буџетска
резерва, Функција 160 – Опште јавне услуге
неквалификоване на другом месту, Позиција 57,
Економска класификација – 499121 – средства
резерве – текућа резерва, oдобравају се средства
директном кориснику буџета општине –
Општинској управи општине Лучани у износу од
390.384,00 динарa.
2. Средства текуће буџетске резерве из
тачке 1. овог решења користиће се у оквиру
Раздела 4 – Општинска управа општине Лучани,
Главе 4.0., Програма 15 –0602 - Локална
самоуправа, Програмске активности
0001 –
Функционисање локалне самоуправе, Функције
130 – Опште услуге, и то на:
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Позицији 45 – Специјализоване

услуге:
- Економска класификација 424411 –
Услуге одржавања путева у износу од 390.384,00
динара и план ове апропријације по повећању
износиће 390.384,00 динара.
2. Средства по овом решењу одобравају се
Општинској управи општине Лучани - на име
измирења обавеза општине Лучани за изведене
радове по фактури добављача „Путеви“ А.Д.
Чачак, Чачак, број 2016100018 од 30.11.2016.
године.
3. О реализацији овог решења стараће се
Одељење за финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном
гласнику општине Лучани“.
Председник општине Лучани
У Лучанима, 01.03.2017. године,
број 400-93/2017-II
Председник
Весна Стамболић, с.р.
19.
На основу члана 46 Закона о локалној
самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007 и
83/2014-др.закон), члана 90. став 1. тачка 6.
Статута оштине Лучани („Сл. гласник општине
Лучани“, број 4/2014), члана 192. Закона о
општем управном поступку („Сл. лист СРЈ“, број
33/97 и 31/2001 и „Сл. гласник РС“, број
30/2010), члана 69. става 4. Закона о буџетском
систему („Сл. гласник РС“, број 54/09, 73/10,
101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка,
108/13, 142/14, 68/15, 103/15 и 99/16), Захтева МЗ
Рогача, Рогача број 400-99/2017- II од 03.03.2017.
године и члана 7. став 1. и 21. Одлуке о буџету
општине Лучани за 2017. годину („Сл. гласник
општине Лучани“, број 16/16)
Председник општине, донео је
Р Е Ш Е Њ Е
о одобравању средстава
1. Из средстава утврђених Одлуком о
буџету општине Лучани
за 2017. годину
("Службени гласник општине Лучани", број
16/16), Раздео 4. Општинска управа општине
Лучани, Програм 15 – 0602 – Локална самоуправа,
Програмска активност 0009 – Текућа буџетска
резерва, Функција 160 – Опште јавне услуге
неквалификоване на другом месту, Позиција 57,
Економска класификација – 499121 – средства
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резерве – текућа резерва, oдобравају се средства
директном кориснику буџета општине –
Општинској управи општине Лучани, за
индиректног буџетског корисника МЗ Рогача у
износу од 135.000,00 динарa.
2. Средства текуће буџетске резерве из
тачке 1. овог решења користиће се у оквиру
Раздела 4 – Општинска управа општине Лучани,
Главе 4.1., Програма 15 – 0602 - Локална
самоуправа, Програмске активности
0002 –
Функционисање месних заједница, Функције 160
– Опште јавне услуге неквалификоване на другом
месту, и то на:
- Позицији 116 – Текуће поправке и
одржавање:
- Економска класификација 425113 –
Молерски радови у износу од 135.000,00 динара и
план ове апропријације повећаће се за 135.000,00
динара.
3. Средства по овом решењу одобравају се
Општинској управи општине Лучани за
индиректног буџетског корисника МЗ Рогача у
износу од 135.000,00 динарa.на име измирења
обавеза за изведене радове по фактури добављача
СЗР „Летећа четка“, Гуча, број 23 од 28.02.2017.
године.
4. О реализацији овог решења стараће се
Одељење за финансије.
5. Ово решење објавити у „Службеном
гласнику општине Лучани“.
Председник општине Лучани
У Лучанима, 03.03.2017. године,
број 400-99/2017-II
Председник
Весна Стамболић, с.р.
20.
На основу члана 46. Закона о локалној
самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007 и
83/2014-др.закон), члана 90. став 1. тачка 6.
Статута оштине Лучани („Сл. гласник општине
Лучани“, број 4/2014), члана 192. Закона о
општем управном поступку („Сл. лист СРЈ“, број
33/97 и 31/2001 и „Сл. гласник РС“, број
30/2010), члана 69. става 4. Закона о буџетском
систему („Сл. гласник РС“, број 54/09, 73/10,
101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка,
108/13, 142/14, 68/15, 103/15 и 99/16), захтева МЗ
Тијање, Тијање, број 400/1-476/2017- 03 од
10.03.2017. године и члана 7. став 1. и 21. Одлуке
о буџету општине Лучани за 2017. годину („Сл.
гласник општине Лучани“, број 16/16)
Председник општине, донео је
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РЕШЕЊЕ
о одобравању средстава
1. Из средстава утврђених Одлуком о
буџету општине Лучани за 2017. годину („Сл.
гласник општине Лучани“, број 16/16), Раздео 4.
Општинска управа општине Лучани, Програм 15
– 0602 – Локална самоуправа, Програмска
активност 0009 – Текућа буџетска резерва,
Функција
160
–
Опште
јавне
услуге
неквалификоване на другом месту, Позиција 57,
Економска класификација – 499121 – средства
резерве – текућа резерва, oдобравају се средства
директном кориснику буџета општине –
Општинској управи општине Лучани, за
индиректног буџетског корисника МЗ Тијање,
Тијање у износу од 474.480,00 динарa.
2. Средства текуће буџетске резерве из
тачке 1. овог решења користиће се у оквиру
Раздела 4 – Општинска управа општине Лучани,
Главе 4.1., Програма 15 – 0602 - Локална
самоуправа, Програмске активности
0002 –
Функционисање месних заједница, Функције 160
– Опште јавне услуге неквалификоване на другом
месту, и то на:
Позицији 115 – Специјализоване
услуге:
- Економска класификација 424911–
Остале специјализоване услуге у износу од
474.480,00 динара и план ове апропријације
повећаће се за 474.480,00 динара.
2. Средства по овом решењу одобравају се
Општинској управи општине Лучани за
индиректног буџетског корисника МЗ Тијање,
Тијање у износу од 474.480,00 динарa на име
измирења обавеза за изведене радове и
испоручени материјал на поправци моста по
фактури добављача „Панекспрес“, Лучани, број
50 – 3107 од 20.01.2017. године.
3. О реализацији овог решења стараће се
Одељење за финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном
гласнику општине Лучани
Председник општине Лучани
У Лучанима, 03.03.2017. године,
број 400-100/2017-II
Председник
Весна Стамболић, с.р.
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21.
На основу члана 46 Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник Републике
Србије", број 129/2007 и 83/2014-др.закон), члана
90. став 1. тачка 6. Статута оштине Лучани
(„Службени гласник општине Лучани“, број
4/2014), члана 192. Закона о општем управном
поступку ("Службени лист СРЈ", број 33/97 и
31/2001
и "Службени гласник Републике
Србије", број 30/2010), члана 69. става 4. Закона
о буџетском систему («Службени гласник
Републике Србије», број 54/09, 73/10, 101/10,
101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13,
142/14, 68/15, 103/15 и 99/16), Захтева МЗ
Котража, Котража, број 400-103/2017- II од
06.03.2017. године и члана 7. став 1. и 21. Одлуке
о буџету општине Лучани за 2017. годину
("Службени гласник општине Лучани", број
16/16)
Председник општине, донео је
Р Е Ш Е Њ Е
о одобравању средстава
1. Из средстава утврђених Одлуком о
буџету општине Лучани
за 2017. годину
("Службени гласник општине Лучани", број
16/16), Раздео 4. Општинска управа општине
Лучани, Програм 15 – 0602 – Локална самоуправа,
Програмска активност 0009 – Текућа буџетска
резерва, Функција 160 – Опште јавне услуге
неквалификоване на другом месту, Позиција 57,
Економска класификација – 499121 – средства
резерве – текућа резерва, oдобравају се средства
директном кориснику буџета општине –
Општинској управи општине Лучани, за
индиректног буџетског корисника МЗ Котража,
Котража у износу од 163.500,00 динарa.
2. Средства текуће буџетске резерве из
тачке 1. овог решења користиће се у оквиру
Раздела 4 – Општинска управа општине Лучани,
Главе 4.1., Програма 15 – 0602 - Локална
самоуправа, Програмске активности
0002 –
Фуккционисање месних заједница, Функције 160
– Опште јавне услуге неквалификоване на другом
месту, и то на:
- Позицији 116 – Текуће поправке и
одржавање:
- Економска класификација 425191–
Текуће поправке и одржавање осталих објеката у
износу од 163.500,00 динара и план ове
апропријације повећаће се за 163.500,00 динара.
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3. Средства по овом решењу одобравају се
Општинској управи општине Лучани за
индиректног буџетског корисника МЗ Котража,
Котража у износу од 163.500,00 динарa.на име
измирења обавеза за набавку материјала за
поправку путева по фактури добављача Д.О.О.
„Ходрокомерц“, Лучани, број 17-365-00298L од
21.02.2017. године.
4. О реализацији овог решења стараће се
Одељење за финансије.
5. Ово решење објавити у „Службеном
гласнику општине Лучани“.
Председник општине Лучани
У Лучанима, 06.03.2017. године,
број 400-103/2017-II
Председник
Весна Стамболић, с.р.
22.
На основу члана 44. Закона о локалној
самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/07 и 83/14
– други закон), члана 5. став 6. Закона о
буџетском систему („Сл. гласник РС“, број 54/09,
73/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр., 108/13,
142/14, 68/15, 103/15 и 99/16), члана 192. Закона о
општем управном поступку („Сл. лист СРЈ“, број
33/97 и 31/01 и „Сл. гласник РС“, број 30/10),
члана 90. став 1. тачке 6. Статута општине Лучани
(„Сл. гласник општине Лучани, број 4/14),
Уговора о правима и обавезама канцеларије за
управљање јавним улагањима и општине Лучани
у реализацији пројекта санације равног крова и
тоалета у објекту брoј 2 и енергетска санација
објекта број 1 Средње школе „Драгачево“ Гуча,
број 352-01-663/2016 од 27. 12. 2016. године и
Уговора о извођењу грађевинских радова на
санацији равног крова и таолета на објекту број 2
и енергетска санација објекта број 1 Средње
школе „Драгачево“ Гуча, број 404-45/2016-06 од
26. 12. 2016. године, преноса средстава на рачун
извршења буџета општине Лучани 28. 12. 2016.
године (извод буџета број 251) и члана 43. Одлуке
о буџету општине Лучани за 2017. годину („Сл.
гласник“, број 16/16)
Председник општине Лучани, донео је
Р Е Ш Е Њ Е
о отварању- повећању апропријације по
Одлуци о буџету
општине Лучани за 2017. годину
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1. У Члану 1. Под Б. Рачун
финансирања, Под редним бројем 3, Колони
2. – Неутрошена средства од претходних
година, Колони 3. – Економска класификација
(3), Колони 4., „Износ у динарима“, износ од
„25.538.010“ мења се износом „36.891.080“; у
колони В. износ „25.538.010“ мења се износом
„36.891.080“. У колони нерспоређени вишак
прихода из ранијих година (класа 3, извор
финансирања 13) износ „25.538.010“ мења се
износом „36.891.080“.
У члану 3. – „Преглед планираних
капиталних издатака буџетских корисника за
текућу и наредне две буџетске године- А.
Капитални пројекти“ у колони 3. додаје се
нова алинеја 17. под називом „Капитлно
одржавање објеката за потребе образовања“ а
у колони 4. -2017. додаје се износ од
„11.353.070“ а у колони „Објекти у јавној
својини општине“ износ од „1.500.000“ мења
се износом „12.853.070“, а у колони „Укупно
опрема“ износ од „51.408.000“ мења се
износом „62.761.070“.
У члану 4. Одлуке у табели „Укупни
приходи и примања буџета са пренетим
неутрошеним средствима из ранијих година
исказани су према економској класификацији
у следећим износима у динарима, за 2017.
годину: у колони 1. Економска класификација
300000 – Пренета средства из претходне
године, у колонама 4. и 5. износи „25.538.010“
мењају се износима „36.891.080“, у колони 1.
– (3+7+8+9) – укупно пренета средства,
приходи и примања у колони 4. износ
„90.159.610“ мења се износом „101.512.680“ и
у колони 5. износ „662.774.920“ мења се
износом „ 674.127.990“.
У члану 5. – „Укупни расходи и
издаци по наменама за 2017. годину, исказани
су у следећим износима у динарима“ , у
колони 1. Економска класификација 500 –
издаци за нефинансијску имовину у колони 4.
износ „43.389.600“ замењује се износом
„54.742.670“ а у колони 5. износ“ 69.668.710“
мења се износом „81.021.780“; у колони 1. –
Економска класификација 511 – Зграде и
грађевински објекти у колони
4. износ
„37.188.000“ мења се износом „48.541.070“ а у
колони 5. износ „47.228.700“ мења се износом
„58.581.770“; уколони 1.- (4+5+6) у колони 4.
износ „90.159.610“ мења се износом
„101.512.680“ а у колони 5. износ
„662.774.920“ мења се износом „674.127.990“.
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У члану 6. „Издаци буџета, по
функционалној класификацији за 2017.
годину, утврђени су и распоређени у следећим
износима“ у функционалној класификацији
900 – образовање, у колони 4. додаје се износ
од „11.353.070“ , а у колони 5. износ од
„17.500.000“
замењује
се
износом
„28.853.070“; у колони 4. у сабиру укупно
износ од „90.159.610“ мења се износом
„101.512.680“, а у колони 5. износ
„662.774.920“ мења се износом „674.127.990“.
У члану 7. „ II Посебни део буџета“
у ставу 1. износ од „90.159.610“ замењује се
износом „101.512.680“;
У разделу 4. – 05992 - Општинска
управа општине Лучани, Глави 4.0., на
функцији 920, Програму 10 – 2003 – Средње
образовање, уводи се нови Пројекат 8 под
називом – „Санација објеката Средње школе
„Драгачево“ Гуча“, на новој апропријацији
88/1, економској класификацији 511 – Зграде
и грађевински објекти у колонама 11. и 12. у
износима од 11.353.070 динара, са извором
финансирања 13 – нераспоређени вишак
прихода из ранијих година. У изворима
финансирања уза програм 10 – 2003 – средње
образовање додаје се извор финансирања 13 нераспоређени вишак прихода из ранијих
година и у колону 11 додаје се износ
„11.353.070“ а у колони 12. износ од
17.500.000“ замењује се износом „28.853.070“.
У изворима финансирања раздела 4 у
изворима финансирања 13 – Нераспоређени
вишак прихода у колонама 11. и 12. износи
„25.538.010“ мењају се износима „36.891.080“;
укупно за раздео 4 у колони 11. износ
„90.159.610“
замењује
се
износом
„101.512.680“,
у
колони
12.
износ
„637.164.920“
замењује
се
износом
„648.517.990“.
У изворима финансирања раздела 1, 2,
3, 4 и 5 у изворима финансирања 13 –
Нераспорешени вишак прихода у колонама
11. и 12. износи „25.538.010“ замењују се
износима „36.891.080“; укупно за разделе 1, 2,
3, 4 и 5 у колони 11. износ „90.159.610“
замењује се износом „674.127.990“.
У члану 8. „Расходи и издаци из члана
1. ове Одлуке користе се за следеће програме,
програмске активности и пројекте“ у колони
1. , програму 10 – 2003 – Средње образовање
додаје се Пројекат 8 – „Санација објеката
Средње школе „Драгачево“ Гуча у колонама
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5. и
6. Са извором финансирања 13 –
Нераспоређени вишак прихода из ранијих
година у износу од 11.353.070 динара, а у
колони 5 – Програм 10 – Средње образовање
додаје се износ 11.353.070 динара а у колони
6. износ „17.500.000“ мења се износом
„28.853.070“; укупно по програмима у колони
5. износ од „90.159.610“ замењује се износом
„101.512.680“ а у колони 6. износ од
„662.774.920“ замењује се износом од
„674.127.990“.
2. Отварање-повећање апропријација
врши се на основу Уговора о правима и
обавезама канцеларије за управљање јавним
улагањима и општине Лучани у реализацији
пројекта санације равног крова и тоалета у
објекту број 2 и енергетска санација објекта
број 1 Средње школе „Драгачево“ Гуча, број
352-01-663/2016 од 27.12.2016. године и
Уговора о извођењу грађевинских радова на
санацији равног крова и таолета на објекту
број 2 и енергетска санација објекта број 1
Средње школе „Драгачево“ Гуча, број 40445/2016-06 од 26.12.2016. године, преноса
средстава на рачун извршења буџета општине
Лучани 28.12.2016. године (извод буџета број
251).
3. Ово решење је саставни део Одлуке
о буџету општине Лучани за 2017. годину
(„Сл. гласник општине Лучани”,
број
16/2016).
4. У Одлуци о буџету општине Лучани
за
2017.
годину
коначна
корекција
нераспоређениг вишка прихода из ранијих
година извршиће се након израде Завршног
рачуна за 2016. годину.
5. Решење објавити у „Службеном
гласнику општине Лучани“.
Председник општине Лучани
У Лучанима, 08.03.2017. године,
број 400-106/2017-II
Председник
Весна Стамболић, с.р.
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23.
На основу члана 46 Закона о локалној
самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007 и
83/2014-др.закон), члана 90. став 1. тачка 6.
Статута оштине Лучани („Сл. гласник општине
Лучани“, број 4/2014), члана 192. Закона о
општем управном поступку („Сл. лист СРЈ“, број
33/97 и 31/2001
и „Сл. гласник РС“, број
30/2010), члана 69. става 4. Закона о буџетском
систему („Сл. гласник РС“, број 54/09, 73/10,
101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - исправка,
108/13, 142/14, 68/15, 103/15 и 99/16) и члана 7.
став 1. и 21. Одлуке о буџету општине Лучани за
2017. годину („Сл. гласник општине Лучани“,
број 16/16)
Председник општине, донео је
Р Е Ш Е Њ Е
о одобравању средстава
1. Из средстава утврђених Одлуком о
буџету општине Лучани за 2017. годину („Сл.
гласник општине Лучани“, број 16/16), Раздео 4.
Општинска управа општине Лучани, Програм 15
– 0602 – Локална самоуправа, Програмска
активност 0009 – Текућа буџетска резерва,
Функција
160
–
Опште
јавне
услуге
неквалификоване на другом месту, Позиција 57,
Економска класификација – 499121 – средства
резерве – текућа резерва, oдобравају се средства
директном кориснику буџета општине –
Општинској управи општине Лучани у износу од
53.998,00 динарa.
2. Средства текуће буџетске резерве из
тачке 1. овог решења користиће се у оквиру
Раздела 4 – Општинска управа општине Лучани,
Главе 4.0., Програма 15 –0602 - Локална
самоуправа, Програмске активности 0001 –
Функционисање локалне самоуправе, Функције
130 – Опште услуге, и то на:
- Позицији 51 – Машине и опрема:
- Економска класификација 512233 –
Мобилни телефони у износу од 53.998,00 динара
и план ове апропријације повећаће се за 53.998,00
динара.
3. Средства по овом решењу одобравају се
Општинској управи општине Лучани - на име
набавке два апарата мобилних телефона за
запослене
у Општинској управи општине
Лучани, а по предрачуну број 000002 од
13.03.2017. године, добављача „LP DESIGN“
Лучани.
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4. О реализацији овог решења стараће се
Одељење за финансије.
5. Ово решење објавити у „Службеном
гласнику општине Лучани“.
Председник општине Лучани
У Лучанима, 17.03.2017. године,
број 400-136/2017-II
Председник
Весна Стамболић, с.р.

24.
На основу члана 46. Закона о локалној
самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/07 и 83/14 др. закон), члана 50. став 1. и 2. Закона о
предшколском васпитању и образовању („Сл.
гласник РС“ бр. 18/10), члана 159. став 2. тачка 1.
Закона о основама ситема образовања и
васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 72/09, 52/11,
55/13, 35/15, 68/15 и 62/16), члана 1. Правилника о
мерилима за утврђивање економске цене
програма
васпитања
и
образовања
у
предшколским установама („Сл. гласник РС“ бр.
146/14) и члана 95. Статута општине Лучани („Сл.
гласник општине Лучани, бр. 4/14),
Општинско веће општине Лучани на
седници одржаној 28. 02. 2017. године, донело је
Р Е Ш Е Њ Е
1. Утврђује се јединствена економска
цена финансирања програма васпитања и
образовања у Предшколској установи „Наша
радост“ Лучани, за јаслене и васпитне групе, у
износу од 20.539,00 динара, на месечном нивоу,
по детету.
Родитељ, односно старатељ детета,
корисник услуга за јаслене и васпитне групе,
учествује у финансирању делатности установе у
висини од 20%, односно у износу од 4.110,00
динара, на месечном нивоу, по детету.
2. Утврђује се јединствена економска
цена финансирања програма васпитања и
образовања у Предшколској установи „Наша
радост“
Лучани,
за
групе
припремног
предшколског програма у целодневном трајању у

Страна

21

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ

износу од 14.380,00 динара, на месечном нивоу,
по детету.
Родитељ, односно старатељ детета,
корисник
услуга
за
групе
припремног
предшколског програма у целодневном трајању
учествује у финансирању делатности установе у
висини од 20%, односно у износу од 2.880,00
динара на месечном нивоу, по детету.
3. За дане одсуства родитељ односно
старатељ детета, корисник услуга плаћа износ од
50% од утврђене цене у тачки 1. и 2. овог решења.
4. Ово решење ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Лучани“, а примењује се од обрачуна
услуга за јануар 2017. године.
Општинско веће општине Лучани
У Лучанима, 28.02.2017. године,
број 06-3-6/2017-III
Председник
Весна Стамболић, с.р.
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