
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ 
 

        Број 1.                                               16.  јануар  2018.  године                                                    Година 35

2. 

 

На основу члана 76. и члана 77. Закона  о 

запосленима у аутономним покрајинама и јединицама 

локалне самоуправе („Сл. гласник РС“ број 21/2016), 

Скупштина општине Лучани, на седници 

одржаној 16.01.2018. донела је 

 

 

КАДРОВСКИ ПЛАН 

ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ  

ЗА 2018. ГОДИНУ 

 

 

I 

 Кадровски план усваја се истовремено са  

буџетом  општине Лучани и усаглашен је са 

средствима обезбеђеним Одлуком о буџету 

општине Лучани за 2018. годину. 
 

II 

 Кадровским планом приказани су подаци: 

 

 1. Постојећи број запослених на 

неодређено време и  број  службеника по звањима 

и намештеника по  врсти радних места. 

 

 2. Постојећи број запослених службеника 

по звањима и намештеника по врсти радних места 

који су у радном односу на одређено време због 

потребе послa. 

 

 3. Постојећи број приправника по 

степенима стручне спреме. 

 

 4. Број службеника по звањима и 

намештеника по врстама радних места чији  се 

пријем планира и који је потребан у радном 

односу на неодређено време у 2018. години. 

 

 5. Број службеника по звањима и 

намештеника по  врстама  радних места који се 

планира због повећаног обима посла  и који је 

потребан у радном односу на одређено време у  

2018. години. 

 

 6. Број запослених (службеника и 

намештеника) чији се пријем у радни однос на 

одређено планира у кабинету председника 

општине. 

 

 7. Број приправника по степенима стручне 

спреме чији се пријем планира у 2018. години. 

 

 

III 

 

 

 1.  Постојећи број запослених који су у 

радном односу на неодређено време је 53, и то: 

 

 1.1. Постојећи број  службеника је 49 и 

то: 

 

 Службеник на положају у првој групи      1 

 Службеник на положају у другој групи     0 
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Звање Компетентност – стечени услови Број 

Самостални 

саветник 

стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 

ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, 

специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или 

специјалистичким студијама на факултету и детаљно познавање принципа, метода рада и 

најбољих примера из праксе у некој области које се стиче радним искуством у струци од 

најмање пет година, положен државни стручни испит као и вештина да се при решавању 

сложених стручних проблема стечена знања стваралачки примене. 

10 

Саветник 

стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 

ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, 

специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од четири године или специјалистичким 

студијама на факултету и познавање метода рада, поступака и стручних техника које се 

стиче радним искуством у струци од најмање три године, положен државни стручни испит 

као и вештина да се при решавању сложених стручних проблема стечена знања примене. 

18 

Млађи 

саветник 

стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 

ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, 

специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или 

специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит завршен 

приправнички стаж и стечена вештина да се знања примене. 

4 

Сарадник 

стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 180 

ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три 

године и познавање утврђених метода рада, поступака или стручних техника које се 

стиче радним искуством у струци од најмање три године, положен државни стручни 

испит, као и вештина да се стечена знања примене. 

3 

Виши 

референт 

стечено средње образовање у четворогодишњем трајању и познавање једноставних 

метода рада и поступака које је стечено радним искуством у струци од најмање пет 

година, положен државни стручни испит као и вештина да се стечена знања примене 

13 

Број службеника 48 

 

1.2. Постојећи број  намештеника је 4, и то: 

 

Разврставање 

радних места 

Компетентност - стечени услови 

 
Број 

Четврта врста 
стечено средње образовање у трогодишњем или четворогодишњем трајању, 

односно III или IV степен стручне спреме или стечено специјалистичко образовање. 
1 

Пета врста основно образовање. 3 

Број намештеника 4 
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2.  Постојећи број запослених  који је у радном односу на одређено време због 

повећаног обима посла  је  3 и то:  

 

Због повећаног 

обима посла 

Компетентност - стечени услови 

 
Број 

Саветник 

стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 

240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, 

специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од четири године или специјалистичким 

студијама на факултету и познавање метода рада, поступака и стручних техника које 

се стиче радним искуством у струци од најмање три године, положен државни стручни 

испит као и вештина да се при решавању сложених стручних проблема стечена знања 

примене. 

3 

Млађи саветник 

стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 

240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, 

специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или 

специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит завршен 

приправнички стаж и стечена вештина да се знања примене. 

0 

Број службеника 3 

 

 3. Постојећи број приправника по степенима стручне спреме је 0, односно нема постојећих 

запослених приправника. 

 4. Број службеника по звањима и намештеника по врстама радних места чији  се пријем 

планира на неодређено време у 2018. години је 0.  
 

 4.1. У постојећем броју службеника у 2018. години, планира се измена по звањима, тако што 

се: 

   - број саветника увећава за један и износи 19 (деветнаест), 

   - број млађих саветника умањује за (1) један и износи 3 (три).  
 

 5. Број запослених (службеника и намештеника) у радном односу чији се пријем планира на 

одређено време због привремено повећаног обима посла у 2018. години је 5 (пет),  и то: 
 

Службеник Компетентност - стечени услови Број 

Саветник 

стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 

ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјали-

стичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од четири године или специјалистичким студијама на 

факултету и познавање метода рада, поступака и стручних техника које се стиче радним 

искуством у струци од најмање три године, положен државни стручни испит као и 

вештина да се при решавању сложених стручних проблема стечена знања примене. 

3 

Млађи 

саветник 

стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 

ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, 

специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или 

специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит завршен 

приправнички стаж и стечена вештина да се знања примене. 

2 

Број запослених 5 
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 6. Број запослених (службеника и 

намештеника) чији се пријем у радни однос на 

одређено време планира у кабинету Председника 

општине је 0, односно не планира се пријем у 

радни однос на одређено време у кабинету 

Председника општине. 

 7. Број приправника по степенима стручне 

спреме који се планира и чији је пријем потребан у  

2018. години  је 0. 

IV 

 

 Измена Кадровског плана за 2018. годину 

може се вршити са изменом Одлуке о буџету 

општине Лучани за 2018. годину. 

 

 V 

 

 За спровођење Кадровског плана одгово-

ран је начелник Општинске управе. 
 

Скупштина општине Лучани 
 

У Гучи, 16.01.2018. године,  

број 06-77-3/2017-I 

     

    Председник 

  Зорица Милошевић, с.р. 
 

3. 

 

            На основу члана 32. Закона о локалној 

самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/07 и 83/14 

- др. закон), чланова 34. и 45. Закона о 

финансирању локалне самоуправе („Сл. гласник 

РС2 бр. 62/06, .............и 96/17), чланова 64. и 209. 

Закона о социјалној заштити („Сл. гласник РС“ 

бр. 24/11), члана 20. тачка 17. и члана 2. Уредбе о 

наменским трансферима у социјалној заштити 

(„Сл. гласник РС“ бр. 18/16) и члана 52. Статута 

општине Лучани („Сл. гласник општине Лучани“, 

број 4/14),  

 Скупштина општине Лучани, на седници 

одржаној 16.01.2018. године, донела је 

 

О Д Л У К У 

О РЕАЛИЗАЦИЈИ БУЏЕТА ОПШТИНЕ 

ЛУЧАНИ У ДЕЛУ ПЛАНИРАНИХ РАСХОДА 

ЗА УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ЗА 2018. 

ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

 Овом Одлуком утврђују се приоритетне 

услуге социјалне заштите општине Лучани које се 

финансирају из средстава намеснког трансфера и 

изворнихприхода јединице локалне самоуправе у 

2018. години. 

Услуге социјалне заштите из става 1.овог 

члана остварује појединац и породица за 2018. 

годину, у висини, под условима и на начин 

утврђен Законом о социјалној заштити, Уредбом о 

наменским трансферима у социјалној заштити, 

Законом о јавним набавкама и Уговором о 

наменским трансферима за 2018. годину. 

   

Члан  2. 

Приходи и примања, расходи и издаци 

буџета општине Лучани за 2018. годину у области 

пружања услуга социјалне заштите предвиђених 

(раздео, апропријација) Одлуком о буџету 

општине Лучани за 2018. годину у укупном 

износу од 6.5000.000,оо динара, распоређују се и 

користе на начин исказан у следећој табели: 

 

Услуге социјалне 

заштите које 

сефинансирају из 

средстава наме-

нског трансфера  

за 2018. годину 

Укупан 

износ по 

услузи из 

средстава 

наменског 

трансфера за  

2018. годину 

Учешће по 

услузи  

из сопстве- 

них извора-

прихода 

1. Лични  

    пратилац детета 

4.000.000,оо 500.000,оо 

2. Помоћ у кући 1.500.000,оо 500.000,оо 

У к у п н о 5.500.000,оо 1.000.000,оо 

 

Члан 3. 

Општина Лучани стара се о реализацији и 

квалитету спровођења услуга социјалне зашттите 

за 2018. годину у складу са начелима прописаним 

Законом о социјалној заштити. 

 

Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Лучани“. 
 

Скупштина општине Лучани 
 

У Гучи, 16.01.2018. године,  

број 06-77-4/2017-I 

     

    Председник 

  Зорица Милошевић, с.р. 

4. 

 

 На основу члана 14. Закона о јавној 

својини („Сл. гласник РС“ бр.72/11, 88/13, 

105/14,108/16), члана 32.  Закона о локалној 

самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/07, 83/14, 

101/16) и члана 52. Статута општине Лучани („Сл. 

гласник општине Лучани“ бр. 4/14) 
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  Скупштина општине Лучани на седници 

одржаној  16.01.2018.  године,  донела је 

 

О Д Л У К У 

О УЧЕШЋУ ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ У 

КАПИТАЛУ ЈП „ДРАГАЧЕВО ПУТЕВИ“ ГУЧА 

 

 1. Покретна имовина пописана  у ЈП 

„Дирекција за изградњу општине Лучани “ на дан 

30.11.2016. године  представља  јавну  својину  

општине Лучани и као таква је  уписана у 

пословне књиге Општинске управе општине 

Лучани. 

 2. Вредност пописане имовине из тачке 1. 

ове Одлуке на дан  01.12.2016. године износи  

20.771.637,06 динара. 

 3. Сва имовина из тачке 1 ове Oдлуке 

преноси се  ЈП „Драгачево путеви“ Гуча  као 

трајни улог  Општине Лучани у капиталу овог 

предузећа. 

 4. Обавезује се  ЈП „Драгачево путеви“  

Гуча  да у АПР  изврши  упис улога  општине 

Лучани у капиталу предузећа.  

 5. Пописне  листе  имовине представљају  

саставни део ове Oдлуке.  

 6. Ову  Одлуку објавити у „Службеном 

гласнику општине Лучани“. 
 

Скупштина општине Лучани 
 

У Гучи, 16.01.2018. године,  

број 06-77-5/2017-I 

     

    Председник 

  Зорица Милошевић, с.р. 

5. 

 

На основу  члана 18. Закона о јавној 

својини („Сл. гласник РС“ бр. 72/11, 83/13, 

105/14,108/16), члана 18. Закона о рачуноводству 

и ревизији  („Сл. гласник РС“ бр. 46/06, 111/09, 

99/11), члана 32. Закона о локалној самоуправи 

(„Сл. гласник РС“ бр. 129/07, 83/14,101/16) , члана 

3. Правилника о начину и роковима вршења 

пописа и усклађивања књиговодственог стања са 

стварним стањем и члана 52. Статута општине 

Лучани  („Сл гласник општине Лучани“ бр. 4/14), 

Скупштина општине Лучани на седници 

одржаној  16.01.2018. године донела је  

 

О  Д  Л  У  К  У 

О УПИСУ ИМОВИНЕ У ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ 

 

 1. Покретна имовина пописана у ЈП 

„Дирекција за изградњу општине Лучани“ Лучани 

на дан 30. 11. 2016. године је у јавној својини 

општине Лучани. 

 

 2. Вредност имовине из тачке 1. ове  

Одлуке је 20.771.637,06 динара и уноси се у 

пословне књиге Општинске управе општине 

Лучани са даном 01.12.2016. године. 

 3. Пописне листе  представљају  саставни 

део ове Одлуке. 

 4. Ову Одлуку објавити у „Службеном 

гласнику општине Лучани“. 
 

Скупштина општине Лучани 
 

У Гучи, 16.01.2018. године,  

број 06-77-6/2017-I 

     

    Председник 

  Зорица Милошевић, с.р. 

6. 
 

 На основу члана 32. Закона о локалној 

самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/07 и 83/14 - 

др. закон) и члана 52. Статута општине Лучани 

(„Сл. гласник општине Лучани“ бр. 4/14),  

 Скупштина општине Лучани, на седници 

одржаној  16.01.2018. године, донела  је  

    

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

 

1. Даје се сагласност на Програм 

пословања Јавног комуналног предузећа 

„Дубоко“ Ужице за 2018. годину. 

2. Ово решење објавити у „Службеном 

гласнику општине Лучани“.  
 

Скупштина општине Лучани 
 

У Гучи, 16.01.2018. године,  

број 06-77-7-1/2017-I 

     

    Председник 

  Зорица Милошевић, с.р. 

 

7. 
 

 На основу члана 32. Закона о локалној 

самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/07 и 83/14 - 

др. закон) и члана 52. Статута општине Лучани 

(„Сл. гласник општине Лучани“ бр. 4/14),  

 Скупштина општине Лучани, на седници 

одржаној  16.01.2018. године, донела  је 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

 

1. Даје се сагласност на Одлуку Управног 

одбора Јавног комуналног предузећа „Дубоко“ 

Ужице о висини накнаде за услугу третмана и 

безбедног одлагања комуналног отпада, број 

112/5 од 07.12.2017. године. 

2. Ово решење објавити у „Службеном 

гласнику општине Лучани“.  
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Скупштина општине Лучани 
 

У Гучи, 16.01.2018. године,  

број 06-77-7-2/2017-I 

     

    Председник 

  Зорица Милошевић, с.р. 

 

8. 

 

 На основу члана 32. Закона о локалној 

самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/07 и 83/14 - 

др. закон) и члана 52. Статута општине Лучани 

(„Сл. гласник општине Лучани“ бр. 4/14),  

 Скупштина општине Лучани, на седници 

одржаној  16.01.2018. године, донела  је  

    

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

 

1. Даје се сагласност на Одлуку Управног 

одбора Јавног комуналног предузећа „Дубоко“ 

Ужице, број 112/3 од 07.12.2017. године о нера-

споређеној добити у 2015. години. 

2. Ово решење објавити у „Службеном 

гласнику општине Лучани“.  

 

Скупштина општине Лучани 
 

У Гучи, 16.01.2018. године,  

број 06-77-7-3/2017-I 

     

    Председник 

  Зорица Милошевић, с.р. 
 

9. 

 

 На основу члана 32. Закона о локалној 

самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/07 и 83/14 - 

др. закон) и члана 52. Статута општине Лучани 

(„Сл. гласник општине Лучани“ бр. 4/14),  

 Скупштина општине Лучани, на седници 

одржаној  16.01.2018. године, донела  је  

    

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

 

1. Даје се сагласност на Програм 

пословања Јавног предузећа за водоснабдевање 

„Рзав“ Ариље за 2018. годину. 

2. Ово решење објавити у „Службеном 

гласнику општине Лучани“.  
 

Скупштина општине Лучани 
 

У Гучи, 16.01.2018. године,  

број 06-77-8-1/2017-I 

     

    Председник 

  Зорица Милошевић, с.р. 

 

 

 

10. 

 

 На основу члана 32. Закона о локалној 

самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/07 и 83/14 - 

др. закон) и члана 52. Статута општине Лучани 

(„Сл. гласник општине Лучани“ бр. 4/14),  

 Скупштина општине Лучани, на седници 

одржаној  16.01.2018. године, донела  је  

    

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

 

1. Даје се сагласност на Програм 

коришћења буџетске помоћи за 2018. годину 

Јавног предузећа за водоснабдевање „Рзав“ 

Ариље. 

2. Ово решење објавити у „Службеном 

гласнику општине Лучани“.  

 

Скупштина општине Лучани 
 

У Гучи, 16.01.2018. године,  

број 06-77-8-2/2017-I 

     

    Председник 

  Зорица Милошевић, с.р. 

 

11. 
     

  На основу члана 32. Закона о локалној 

самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/07 и 83/14 - 

др. закон) и члана 52. Статута општине Лучани 

(„Сл. гласник општине Лучани“ бр. 4/14),  

 Скупштина општине Лучани, на седници 

одржаној  16.01.2018. године, донела  је 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

 

 1. Даје се сагласност на Програм рада и 

финансијски план Црвеног крста општине Лучани 

за 2018. годину. 

 2. Обавезује се Црвени крст општине 

Лучани да акате из става 1. овог Решења усагласи 

са Одлуком о буџету општине Лучани за 2018. 

годину. 

 3. Ово Решење објавити у „Службеном 

гласнику општине Лучани“.  

 

Скупштина општине Лучани 
 

У Гучи, 16.01.2018. године,  

број 06-77-9-1/2017-I 

     

    Председник 

  Зорица Милошевић, с.р. 

 

 



      Страна                                СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ                                Број  1/2018   7 

 

 

12. 

 

 На основу члана 32. Закона о локалној 

самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/07 и 83/14 - 

др. закон) и члана 52. Статута општине Лучани 

(„Сл. гласник општине Лучани“ бр. 4/14),  

 Скупштина општине Лучани, на седници 

одржаној  16.01.2018. године, донела  је 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

 

1. Даје се сагласност на Програм рада и 

финансијски план Центра за социјални рад 

општине Лучани за 2018. годину. 

2. Обавезује се Центар за социјални рад да 

акте из става 1. овог решења усагласи са Одлуком 

о буџету општине Лучани за 2018. годину. 

3. Ово Решење објавити у „Службеном 

гласнику општине Лучани“.  

 

Скупштина општине Лучани 
 

У Гучи, 16.01.2018. године,  

број 06-77-9-2/2017-I 

     

    Председник 

  Зорица Милошевић, с.р. 

 

13. 
    

  На основу члана 32. Закона о локалној 

самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/07 и 83/14 - 

др. закон) и члана 52. Статута општине Лучани 

(„Сл. гласник општине Лучани“ бр. 4/14),  

 Скупштина општине Лучани, на седници 

одржаној  16.01.2018. године, донела  је 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

 

1. Даје се сагласност на Финансијски план 

Дома здравља Лучани за 2018. годину. 

2. Обавезује се Дом здравља Лучани да 

акт из става 1. овог решења усагласи са Одлуком 

о буџету општине Лучани за 2018. годину. 

3. Ово Решење објавити у „Службеном 

гласнику општине Лучани“.  

 

Скупштина општине Лучани 
 

У Гучи, 16.01.2018. године,  

број 06-77-9-3/2017-I 

     

    Председник 

  Зорица Милошевић, с.р. 

 

 

 

14. 
 

 На основу члана 32. Закона о локалној 

самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/07 и 83/14 - 

др. закон) и члана 52. Статута општине Лучани 

(„Сл. гласник општине Лучани“ бр. 4/14),  

 Скупштина општине Лучани, на седници 

одржаној  16.01.2018. године, донела  је 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

 

1. Даје се сагласност на Програм рада 

Центра за културу и спорт општине Лучани за 

2018. годину. 

2. Обавезује се Центар за културу и спорт 

општине Лучани да акт из става 1. овог решења 

усагласи са Одлуком о буџету општине Лучани за 

2018. годину. 

3. Ово Решење објавити у „Службеном 

гласнику општине Лучани“.  

 

Скупштина општине Лучани 
 

У Гучи, 16.01.2018. године,  

број 06-77-9-4/2017-I 

     

    Председник 

  Зорица Милошевић, с.р. 
 

15. 

 

 На основу члана 32. Закона о локалној 

самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/07 и 83/14 - 

др. закон) и члана 52. Статута општине Лучани 

(„Сл. гласник општине Лучани“ бр. 4/14),  

 Скупштина општине Лучани, на седници 

одржаној  16.01.2018. године, донела  је 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

 

1. Даје се сагласност на Програм 

пословања Јавног предузећа општине Лучани за 

изградњу и одржавање путева и јавне расвете 

„Драгачево путеви“ Гуча за 2018. годину. 

2. Обавезује се Јавно предузеће 

„Драгачево путеви“ Гуча да акт из става 1. овог 

решења усагласи са Одлуком о буџету општине 

Лучани за 2018. годину. 

3. Ово Решење објавити у „Службеном 

гласнику општине Лучани“.  

 

Скупштина општине Лучани 
 

У Гучи, 16.01.2018. године,  

број 06-77-9-5/2017-I 

     

    Председник 

  Зорица Милошевић, с.р. 
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16. 
 

 На основу члана 32. Закона о локалној 

самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/07 и 83/14 - 

др. закон) и члана 52. Статута општине Лучани 

(„Сл. гласник општине Лучани“ бр. 4/14),  

 Скупштина општине Лучани, на седници 

одржаној  16.01.2018. године, донела  је 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

 

1. Даје се сагласност на Програм рада ЈКП 

„Комуналац Лучани“ Лучани за 2018. годину. 

2. Обавезује се ЈКП „Комуналац Лучани“ 

Лучани да акт из става 1. овог Решења усагласи са 

Одлуком о буџету општине Лучани за 2018. 

годину. 

3. Ово Решење објавити у „Службеном 

гласнику општине Лучани“.  
 

Скупштина општине Лучани 
 

У Гучи, 16.01.2018. године,  

број 06-77-9-6/2017-I 

     

    Председник 

  Зорица Милошевић, с.р. 

17. 

 

 На основу члана 32. Закона о локалној 

самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/07 и 83/14 - 

др. закон) и члана 52. Статута општине Лучани 

(„Сл. гласник општине Лучани“ бр. 4/14),  

 Скупштина општине Лучани, на седници 

одржаној  16.01.2018. године, донела  је 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

 

1. Даје се сагласност на Годишњи план 

рада Предшколске установе „Наша радост“ 

Лучани за радну 2017/18. годину. 

2. Даје се сагласност на Годишњи план 

стручног усавршавања запослених Предшколске 

установе „Наша радост“ Лучани за радну 2017/18. 

годину. 

3. Обавезује се Предшколска установа 

„Наша радост“ Лучани да акт из става 1. овог 

Решења усагласи са Одлуком о буџету општине 

Лучани за 2018. годину. 

4. Ово Решење објавити у „Службеном 

гласнику општине Лучани“.  
 

Скупштина општине Лучани 
 

У Гучи, 16.01.2018. године,  

број 06-77-9-7/2017-I 

     

    Председник 

  Зорица Милошевић, с.р. 

 

 

18.     

  На основу члана 32. Закона о локалној 

самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/07 и 83/14 - 

др. закон) и члана 52. Статута општине Лучани 

(„Сл. гласник општине Лучани“ бр. 4/14),  

 Скупштина општине Лучани, на седници 

одржаној  16.01.2018. године, донела  је 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

 

1. Даје се сагласност на План и програм 

рада Библиотеке општине Лучани за 2018. годину. 

2. Обавезује се Библиотека општине 

Лучани да акт из става 1. овог Решења усагласи са 

Одлуком о буџету општине Лучани за 2018. 

годину. 

3. Ово Решење објавити у „Службеном 

гласнику општине Лучани“.  

 

Скупштина општине Лучани 
 

У Гучи, 16.01.2018. године,  

број 06-77-9-8/2017-I 

     

    Председник 

  Зорица Милошевић, с.р. 

 

19. 

 

 На основу члана 32. Закона о локалној 

самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/07 и 83/14 - 

др. закон) и члана 52. Статута општине Лучани 

(„Сл. гласник општине Лучани“ бр. 4/14),  

 Скупштина општине Лучани, на седници 

одржаној  16.01.2018. године, донела  је 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

 

1. Даје се сагласност на Програм и план 

рада Туристичке организације „Драгачево“ Гуча 

за 2018. годину. 

2. Обавезује се Туристичка организација 

општине Лучани да акт из става 1. овог решења 

усагласи са Одлуком о буџету општине Лучани за 

2018. годину. 

3. Ово Решење објавити у „Службеном 

гласнику општине Лучани“.  

 

Скупштина општине Лучани 
 

У Гучи, 16.01.2018. године,  

број 06-77-9-9/2017-I 

     

    Председник 

  Зорица Милошевић, с.р. 
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20. 

 

 На основу члана 32. Закона о локалној 

самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/07 и 83/14 - 

др. закон) и члана 52. Статута општине Лучани 

(„Сл. гласник општине Лучани“ бр. 4/14),  

 Скупштина општине Лучани, на седници 

одржаној  16.01. 2018. године, донела  је  

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

 

1. Даје се сагласност на измене Статута 

Туристичке организације општине Лучани, број 

445-3/2017 од 15.11.2017. године. 

2. Ово Решење објавити у „Службеном гласнику 

општине Лучани“. 

 

Скупштина општине Лучани 
 

У Гучи, 16.01.2018. године,  

број 06-77-10/2017-I 

     

    Председник 

  Зорица Милошевић, с.р. 

 

21. 

 

 На основу члана 32. тачка 9. Закона о 

локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ број 

129/07 и 83/14-др. закон), члана 130. став 3. 

Закона о здравственој заштити („Сл. гласник РС“ 

број 107/05… и 93/14), члана 52. тачка 11. Статута 

општине Лучани („Сл. гласник општине Лучани“ 

бр. 4/14) и члана 13. Одлуке о оснивању Дома 

здравља Лучани ("Сл. гласник општине Лучани" 

број 13/13),   

  

 

 

 Скупштина општине Лучани на седници 

одржаној 16.01.2018. године, донела је 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 

НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

ДОМА ЗДРАВЉА ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ 

 

 

  Разрешава се дужности члана  Надзорног 

одбора Дома здравља Лучани 
 

  - др Марта Вукићевић, представник 

запослених. 

 

 Именује се за члана Надзорног одбора Дома 

здравља Лучани 
 

 - др Синиша Павловић, представник 

запослених. 

 

 Ово Решење објавити у «Службеном  гласнику 

општине Лучани». 

 

Скупштина општине Лучани 
 

У Гучи, 16.01.2018. године,  

број 06-77-11/2017-I 

     

    Председник 

  Зорица Милошевић, с.р. 
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