
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ 
 

        Број 4.                                    28.  фебруар  2018.  године                                                             Година 35.    

 

1. 
 

 На основу члана 46. Закона о локалној 

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

- др. закон) и члана 95. Статута општине Лучани 

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

 Општинско веће општине Лучани на 

седници одржаној 28.02.2018. године донело је 

 

П Р А В И Л Н И К 

о коришћењу средстава репрезентације 

 

Члан 1. 

        Овим Правилником уређује се коришћење 

средстава репрезентације од стране носилаца 

функцијa у општини Лучани и овлашћених 

службених лица Општинске управе општине 

Лучани (у даљем тексту: корисник 

репрезентације). 

 

Члан 2. 

         По својој намени средства репрезентације 

користе се приликом закључивања послова, 

уговора, обележавања јубилеја и у другим 

случајевима, на сајамским промотивним и другим 

манифестацијама, на службеним путовањима, као 

и у другим приликама које нису наведене, а у 

функцији су обављања посла и обухватају 

набавку и конзумирање хране, алкохолних и 

безалкохолних пића, кафе, чаја и осталих 

угоститељских услуга које пружају угоститељски 

објекти у и ван зграде општине. 

          Изузетно, средствима репрезентације 

сматрају се и кондиторски производи намењени 

за послуживање деце (предшколске и школске) 

приликом њихове посете општини Лучани, 

односно посете функционера општине Лучани 

деци. 

  Средства репрезентације планирају се 

Одлуком о буџету  и финансијским  планом 

корисника буџета. 

           У оквиру укупног износа средстава, 

месечно се прате износи по корисницима 

репрезентанције, а према утрђеним наменама 

коришћења средстава за репрезентацију. 

           Средства репрезентације користе се, по 

правилу, за намене у земљи, а изузетно и у 

иностранству и то само под условом да је њихово 

коришћење одобрено решењем о одобравању 

службеног пута у иностранство. 

 

Члан 3. 

 Право на репрезентцију имају следећа 

лица: 

 1. Председник и заменик Председника  

општине Лучани, 

 2. Председник и заменик председника 

Скупштине општине Лучани, 

 3. Начелник Општинске управе општине 

Лучани, 

 4. Овлашћено лице на другој функцији 

или овлашћено запослено лице (коришћење 

средстава репрезентације за остале функционере 

одобрава Председник општине, а за запослене у 

Општинској управи начелник Општинске управе 

општине Лучани). 

 Корисник репрезентације одговоран је за 

економично и целисходно трошење средстава 

репрезентације.  

 Рачуне који се односе на репрезентацију 

контролише корисник репрезентације и потврђује 

њихову тачност својим потписом. 

 

Члан 4. 

      Средства репрезентације за угоститељске 

услуге могу да се користе за пословни ручак или 

вечеру, односно коктел послужење (кетеринг). 

      Средства репрезентације за коришћење 

услуга бифеа односе се на коришћење кафе, чаја и 

других напитака за  састанке који се организују у 

просторијама корисника буџета, односно за 

посете предшколске и школске деце општини 

Лучани, односно посете функционера општине 

Лучани предшколској и школској деци. 

      Средства репрезентације за угоститељске 

услуге могу се изузетно користити и за плаћање 

трошкова хотелског смештаја лица која имају 

посебан значај за рад и пословање буџетског 

корисника, односно учесника састанака или 

манифестација када им је пребивалиште место 

сталног боравка ван места догађаја на који су 

позвани и када је то неопходно за обезбеђење 

њиховог присуства на истим. 

 

Члан 5. 

      Средства репрезентације могу да се 

користе и за набавку пригодних поклона поводом  

обележавања јубилеја, значајних датума или 

догађаја важних за  општину Лучани. 
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    Набавку пригодних поклона организује 

овлашћени запослени у Општинској управи 

општине Лучани, и то у погледу врсте, количине 

и намене.  

 Изузетно, по овлашћењу Председника 

општине Лучани, корисник репрезентације може 

сам да набави појединачни поклон. 

     Средства за репрезентацију за остале 

намене користе се за израду позивница, честитки, 

промотивних и сличних материјала, као и за друге 

намене које се уобичајено сматрају трошковима 

репрезентације. 

 

Члан 6. 

 Плаћање трошкова репрезентације врши 

се на основу: 

 - писаног захтева за коришћење средстава 

репрезентације које подноси овлашћено лице на 

функцији или друго овлашћено лице, а које 

одобрава Председник општине за овлашћено лице 

на другој функцији или начелник Општинске 

управе за запослене у Општинској управи 

(образац 1), 

 - рачуна за настале трошкове 

репрезентације потписаног од стране лица које је 

користило репрезентацију, 

 - извештаја о насталим трошкови 

репрезентације (образац 2). 

 Сви рачуни настали супротно одредбама 

става 1. овог члана и без валидне рачуноводствене 

документације, падају на терет потписника 

рачуна. 

 

Члан 7. 

     Одељење за финансије и буџет води 

евиденцију искоришћених износа репрезентације 

на основу примљених докумената. 

 На основу евиденције из става 1. овог 

члана, одељење за финансије и буџет сачињава 

месечне извештаје о преосталим неутрошеним 

средствима репрезентације и доставља их 

Председнику општине, односно начелнику 

Општинске управе. 

 

Члан 8. 

      Даном ступања на снагу овог Правилника 

престаје да важи Правилник о коришћењу 

средстава за репрезентацију у Општинској управи 

општине Лучани, број 110-13/14-02 од 01. 09. 

2014. године. 

 

Члан 9. 

      Саставни део овог Правилника су Образац 

број 1. и Образац број 2. 

 

 

 

 

Члан 10.  

 Овај Правилник ступа на снагу наредног 

дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику општине Лучани“. 

 

 

Општинско веће општине Лучани 

У Лучанима, 28.02.2018. године,  

број 06-15-20/2018-III 

 

    Председник 

                  Весна Стамболић, с.р. 

 

 

 

 

      

    ОБРАЗАЦ БР. 1 

 

 

ЗАХТЕВ  

ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА 

РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ 

 

 У складу са чланом 6. Правилника о 

коришћењу средстава репрезентације, подносим 

захтев за коришћење средстава репрезентације. 

 

 

ПОВОД: __________________________________ 

 

ВРЕМЕ: _______________________ 

 

МЕСТО:  ______________________ 

 

ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ: ____________ динара 

 

ОСТАЛО: ____________________________ 

 

 

 

 

ЛИЦЕ ОВЛАШЋЕНО ЗА                   САГЛАСАН: 

КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА 

РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      Страна                                СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ                                Број  4/2018   3 

 

ОБРАЗАЦ БР. 2 

 

ИЗВЕШТАЈ  

О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА 

РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ 

 

ВРСТА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ: 

___________________________________________ 

ВРЕДНОСТ  УСЛУГЕ/ДОБРА: ________динара 

ЛИЦА - КОРИСНИЦИ 

РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ:_________________________ 

РАЗЛОЗИ  НАСТАЈАЊА ТРОШКОВА: 
 

 

 

ЛИЦЕ ОВЛАШЋЕНО ЗА                  САГЛАСАН:                                                                

КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА 

РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ: 

 

 

2. 

На основу члана 46. Закона о локалној 

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

др. закон) и члана 95. Статута општине Лучани 

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

Општинско веће општине Лучани, на 

седници одржаној 28.02.2018. године донело је 

 

П Р А В И Л Н И К 

о условима и начину коришћења 

мобилних телефона 

у органима општине Лучани 

 

Члан 1. 

Правилником о условима и начину 

коришћења мобилних телефона у органима 

општине Лучани (у даљем тексту: Правилник) 

утврђују се услови и начин коришћења мобилних 

телефона и СИМ картица за службене потребе 

изабраних и постављених  лица у органима 

општине Лучани и запослених у Општинској 

управи општине Лучани (у даљем тексту: 

Општинска управа), у оквиру корисничког пакета, 

чији је носилац Општинска управа. 

 

Члан 2. 

Право на доделу мобилног телефона и 

СИМ картица на коришћење за службене потребе 

у органима општине Лучани, имају изабрана и 

постављена лица општине Лучани, у складу са 

овим Правилником.  

Запослени у Општинској управи имају 

право на бесплатно коришћење, односно 

коришћење на терет буџета општине Лучани, 

мобилних телефона, умрежених у оквиру 

корисничког пакета  само према другим 

претплатничким бројевим запослених радника 

Општинске управе и запослених у корисничким 

подгрупама: ЈКП „Комуналац Лучани“ Лучани, 

ЈП „Драгачево путеви“ Гуча, Библиотека општине 

Лучани, Центар за културу и спорт општине 

Лучани, Центар за социјални рад општине 

Лучани,  Предшколска установа „Наша радост“ 

Лучани, Основна школа у Горачићима, Основна 

школа у Котражи, Основна школа у Лучанима, 

Средња школа „Драгачево“ Гуча и Туристичка 

организација општине Лучани, који су умрежени 

у исти кориснички пакет, у неограниченом 

износу. 

Бесплатно коришћење телефона из става 

2. овог члана обухвата услуге одлазних позива у 

земљи. 
 

Члан 3. 

Трошкови коришћења мобилног телефона 

и СИМ картица за изабрана и постављена лица, 

који се плаћају на терет буџета општине Лучани, 

утврђују се у месечном износу без ПДВ, у висини:  

 1) за Председника општине до 5.000,оо 

динара; 

 2) за заменика Председника општине до 

5.000,оо динара; 

 3) за председника Скупштине општине до 

2.000,оо динара; 

 4) за заменика председника Скупштине 

општине до 1.000,oo динара; 

 5) за секретара Скупштине општине до 

1.000,оо динара; 

 6) за начелника Општинске управе до 

2.000,оо динара; 

 7) за Правобраниоца општине Лучани до 

2.000,оо динара; 

 8) за помоћника Председника општине до 

5.000,оо динара; 

 9) за чланове Општинског већа до 

1.000,оо динара. 

Трошкови одлазних позива мобилних 

телефона и СИМ картица за запослене у 

Општинској управи, који се плаћају на терет 

буџета општине Лучани, признају се запосленима 

у месечном износу без ПДВ - а, и то: 
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 1) за возача Председника општине до 

2.000,оо динара; 

 2) за запосленог на пословима кабинета и 

односа са јавношћу до 2.000,оо динара; 

 3) за инспекторе Општинске управе до 

2.000,оо динара; 

 4) за запослене у Општинској управи до    

500,оо динара. 

 У износ из става 2. тачка 1) овог члана улазе 

трошкови паркирања службеног путничког возила 

које се плаћа путем мобилног телефона, односно 

СМС порука. 

 Износи из става 1. овог члана реализоваће се 

кроз услуге пакета мобилних оператера, у складу 

са уговором који ће са њим бити закључен. 

 

Члан 4. 

 Мобилни оператер ће у складу са 

уговором који ће са њим бити закључен, технички 

онемогућити коришћење мобилних телефона 

преко дозвољених лимита из члана 3. овог 

Правилника. 

  

Члан 5. 

О спровођењу овог Правилника, стараће 

се Општинска управа општине Лучани.  

 

Члан 6. 

Даном ступања на снагу овог Правилника, 

престају да важе:  

- Правилник о условима и начину 

коришћења мобилних телефона у органима 

општине Лучани, број 104/2015-II од 21.04.2015. 

године;  

- Правилник о изменама Правилника о 

условима и начину коришћења мобилних 

телефона у органима општине Лучани, број 

104/2015-II од 25.09.2017. године, и 

- Правилник о коришћењу мобилних 

телефона у Општинској управи општине Лучани, 

број110-4/2015-IV од 29.04.2015. године. 

 

Члан 7. 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Лучани“. 

 

Општинско веће општине Лучани 

 У Лучанима, 28.02.2018. године,  

број 06-15-14/2018-III 

 

 

    Председник 

                  Весна Стамболић, с.р. 

 

 

 

3. 

 

 На основу члана 462. Закона о локалној 

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

- др. закон), чланова 39, 40. и 41. Закона о 

Агенцији за борбу против корипције („Сл. 

гласник РС“ бр. 97/08 и .....8/15 - одлука УС) и 

члана 95. Статута општине Лучани („Сл. гласник 

општине Лучани“ бр. 4/14)   

 Општинско веће општине Лучани, на 

седници одржаној 28.02.2018. године донело је 

 

П Р А В И Л Н И К 

о поклонима функционера 

 

Члан 1. 

  Овај Правилник регулише начин распола-

гања поклонима које у вези са вршењем јавне 

функције прима или даје функционер у име 

општине Лучани и њених органа, вођења 

евиденције о поклонима и друга питања у вези са 

дужностима функционера. 

 

Члан 2. 

  Поклон је новац, ствар, право и услуга 

извршена без одговарајуће накнаде и свака друга 

корист која је дата функционеру или повезаном 

лицу у вези са вршењем јавне функције, за коју се 

може утврдити вредност. 

 

Члан 3. 

  Поклони се могу давати под условом да су 

средства за поклоне планирана у буџету општине 

Лучани. 

  Председник општине одлучује о врсти, 

количини и оквирним вредностима давања 

појединачних поклона. 

 

Члан 4. 

  За изузетна достигнућа и резултате 

остварене у науци, култури, образовању, 

уметности, спорту и другим облицима живота и 

рада, поводом обележавања значајних јубилеја и у 

другим свечаним приликама, када је то од 

посебног значаја за општину, појединцима и 

институцијама могу се поклањати протоколарни и 

пригодни поклони. 

  Ученицима - носиоцима Вукове дипломе 

поклањају се искључиво књиге. 

 

Члан 5. 

  Протоколарни поклони су, по правилу, 

поклони - сувенири који представљају симболе и 

културне, историјске, традиционалне, туристичке, 

економске и друге карактеристике општине 

Лучани,    као   што      су:     керамика,        домаће 
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рукотворине израђене од дрвета или других 

природних материјала и слично. 

  Пригодни поклони који имају већу 

вредност од протоколарних поклона, као што су: 

уметничка дела сликара уметника, златни накит, 

сатови  и слично, могу се поклањати у посебним 

приликама одређеним појединцима. 

 

Члан 6. 

  Функционер може да прима протоколарни 

и пригодни поклон чија вредност не прелази 5% 

просечне месечне зараде без пореза и доприноса у 

Републици Србији, односно пригодне поклоне 

чија укупна вредност у појединој календарској 

години не премашује износ од једне просечне 

месечне зараде, без пореза и доприноса у 

Републици Србији. 

 

Члан 7. 

  Протоколарни поклон је поклон који 

функционер прими од стране државе, њеног 

органа или организације, међународне 

организације или страног правног лица приликом 

службене посете, гостовања или у другим 

приликама, као и остали поклони примљени у 

сличним околностима. 

  Пригодни поклон је поклон који је уручен 

функционеру у приликама када људи традицио-

нално размењују поклоне. 

 

Члан 8. 

 Вредност  поклона је тржишна цена 

поклона, на дан када је поклон понуђен, односно 

примљен.  

 Тржишна цена поклона је просечна цена 

тог производа  на локалном тржишту, односно 

просечна цена производа сличне врсте и 

вредности у слободној продаји на тржишту. 

 

Члан 9. 

 Протоколарни поклони и пригодни 

поклони за које се након уручења утврди да 

прелазе вредност дефинисану чланом 6. овог 

Правилника, постају јавна својина. 

 

Члан 10. 

 Функционер не сме да прими поклон у 

вези са вршењем јавне функције, изузев 

протоколарног или пригодног поклона. 

 Забрањено је примање поклона у новцу и 

хартијама од вредности. 

 

Члан 11. 

 Спомен - плакете, значке, заставице, 

канцеларијски материјал и други рекламни 

материјал (свеске, роковници, постери, 

календари,  хемијске оловке и сл.) не сврставају 

се у поклоне који су дефинисани овим Прави-

лником. 

 Легитимациони папири, као што су: карте 

и улазнице за културне, спортске и сличне 

манифестације, нису поклони према овом 

Правилнику, уколико на њима пише да су 

бесплатни примерци, односно да су у облику 

позивнице. 

Члан 12. 

 У име општине Лучани и њених органа, 

поклони се могу давати поводом државних и 

верских празника, дана општине Лучани, Сабора 

трубача у Гучи, других јубилеја и прослава, 

посета општини од стране представника 

државних органа и органа других самоуправа или 

других домаћих  и страних гостију општине и 

њених органа, одласка у протоколарне посете и у 

другим сличним ситуацијама у складу са 

обичајима и пословним протоколом. 

 

Члан 13. 

 Право на давање поклона имају: 

 - Председник општине, 

 - заменик Председника општине, 

 - председник Скупштине општине, и 

 - заменик председника Скупштине 

општине. 

 Председник општине и председник 

Скупштине општине могу овластити изабрано, 

постављено и запослено лице да у име општине 

дају поклоне. 

 Кабинет Председника општине предлаже 

набавку протоколарних и пригодних поклона, на 

основу договора са Председником о врсти и 

количини поклона, или са лицем које он одреди. 

 

Члан 14. 

 Функционер који прими поклон дужан је 

да обавештење о примљеном поклону (прилог 1) 

преда органу у којем врши јавну функцију, 

односно лицу задуженом за вођење евиденције о 

примљеним поклонима. 

 У обавештење треба да упише следеће 

податке: своје лично име и функцију коју врши, 

назив органа у којем врши јавну функцију, име, 

презиме и адресу поклонодавца, односно име и 

седиште правног лица или органа уколико је 

поклон дат у име правног лица или органа, датум 

пријема поклона, податак да ли се ради о 

протоколарном или пригодном поклону, повод за 

уручење поклона, опис поклона, вредност 

поклона, податак на који је начин одређена 

вредност поклона, податак да ли је поклон  постао 

власништво функционера или јавна својина, 

датум испуњавања обавештења и потпис 

функционера. 
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Члан 15. 

 Поклони поклоњени општини Лучани се 

чувају на пригодан начин у просторијама органа 

општине.  

 О датим поклонима у име општине и 

примљеним поклонима  поклоњеним општини, 

води се евиденција у складу са законом и овим 

Правилником.  

 Евиденција о поклонима води се за време-

нски период календарске године и чува се у 

складу са прописима о роковима чувања. 

 Сваки функционер има право на увид у 

евиденцију поклона у вези са подацима који се 

односе на исте. 

 

Члан 16. 

           Евиденцију о поклонима који се поклањају 

и евиденцију о примљеним протоколарним 

поклонима без обзира на њихову вредност, за све 

органе у општини Лучани, води лице које је 

задужено за протокол. 

           Евиденција из става 1. овог Правилника 

посебно садржи: врсту поклона, датум пријема 

или уручења, име поклонодавца и поклоно-

примца, вредност уколико је могуће извршити 

процену, као и друге податке у складу са законом 

и подзаконским актима који регулишу ову 

материју. 

 

Члан 17. 

 Лице задужено за евиденцију поклона, 

дужно је да у име органа општине до 1. марта 

текуће године, достави Агенцији за борбу против 

корупције евиденцију поклона за претходну 

годину на начин и у складу са законом. 

 

Члан 18. 

 Обавештење о примљеном поклону 

функционера саставни је део овог Правилника и 

штампан је уз Правилник (прилог 1). 

 

Члан 19. 

 Овај Правилник ступа на снагу наредног 

дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику општине Лучани“. 

 

 

Општинско веће општине Лучани 

У Лучанима, 28.02.2018. године,  

број 06-15-21/2018-III 

 

    Председник 

                  Весна Стамболић, с.р. 

 

 

 

 

4. 

На основу члана 46. став 1. тачка 2. Закона 

о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 

129/07 и 83/14 – други закон),  члана 136. Закона о 

општем управном поступку („Сл. гласник РС“, бр. 

18/16), чланова 61. став 13. и 69. става 4. Закона о 

буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 

54/09...... и 113/17), члана 95. став 1. тачка 2. 

Статута оштине Лучани („Сл. гласник општине 

Лучани“, број 4/14), захтева Општинске управе 

општине Лучани, број 400-72/2018-IV-03 од 13. 

02. 2018. године  и члана 21. Одлуке о буџету 

општине Лучани за 2018. годину („Сл. гласник 

општине Лучани“, бр. 1/18) 

Општинско веће општине Лучани, на 

седници одржаној 28.02.2018. године донело је  

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о употреби средстава текуће буџетске резерве 

 

 1. Из средстава утврђених Одлуком о 

буџету општине Лучани  за 2018. годину („Сл. 

гласник општине Лучани“, бр. 1/18) са Раздела 4. - 

Општинска управа општине Лучани, Глава 4.0 – 

Општинска управа општине Лучани, Програм 1– 

1101 – Урбанизам и просторно планирање, 

Функција 132 – Опште услуге планирања и 

статистике, Програмска активност 0003 – 

Управљање грађевинским земљиштем, 

Апропријација  76, Економска класификација  511 

– Зграде и грађевинско земљиште у  укупном 

износу од 5.000.000,оо динара преносе се у 

текућу буџетску резерву у оквиру раздела 4, 

Главе 4.0 -  Општинска управа општине Лучани,  

Програм 15 – 0602 – Локална самоуправа, 

Програмска активност 0009 – Текућа буџетска 

резерва, Функција 160 – Опште јавне услуге 

неквалификоване на другом месту, апропријација 

58,  Економска класификација – 499121 – средства 

резерве – текућа резерва и распоређују се 

Општинској управи општине Лучани ради 

обезбеђивања средстава за: 

 - Реализацију пројекта – П 10 - „Уклањање 

препрека за промовисање и подршку систему 

енергетског менаџмента у општинама у Србији“. 

 2. Средства текуће буџетске резерве из 

тачке 1. овог решења у укупном износу од 

5.000.000,00 динара,  распоређују се у оквиру 

Раздела  4. – Општинска управа општине Лучани, 

и то на: 

 - Зграде и грађевински објекти 

 - Економска класификација 511321 – 

Капитално одржавање пословних зграда и 

пословног простора у износу од 5.000.000,00 

динара. 
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 3. Обавезујe се корисник јавних средстава 

из тачке 2. овог Решења, да за одобрена средства 

спроведе поступак јавне набавке, сагласно Закону 

о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 

14/15 и 68/15). 

 4. О реализацији овог решења стараће се 

одељење за буџет и финансије.   

 5. Ово решење објавити у „Службеном 

гласнику општине Лучани“. 
     

Општинско веће општине Лучани 

У Лучанима, 28.02.2018. године,  

број 06-15-17/2018-III 
 

    Председник 

                  Весна Стамболић, с.р. 
 

5. 
 

На основу члана 46. Закона о локалној 

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

др. закон), члана  95. Статута оштине Лучани 

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

192. Закона о општем управном поступку („Сл. 

гласник РС“, бр.  18/16),  члана 69. става 4. Закона 

о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 

54/09... и 113/17), захтева Основне школе „Милан 

Благојевић“ Лучани, број 400-75/2018-IV од 13. 

02. 2018.године и члана 7. став 1. и 21. Одлуке о 

буџету општине Лучани за 2018. годину („Сл. 

гласник општине Лучани“, бр. 1/18)   

Општинско веће општине Лучани на 

седници одржаној 28. 02. 2018. године, донело је 

       

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о  одобравању  средстава 
 

 1. Из средстава утврђених Одлуком о 

буџету општине Лучани  за 2018. годину („Сл. 

гласник општине Лучани“, бр. 1/18), 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 58,  

Економска класификација – 499121 – средства 

резерве – текућа резерва, oдобравају се средства 

директном кориснику буџета општине – 

Општинској управи општине Лучани за 

корисника  јавних средстава Осносној школи 

„Милан Благојевић“ Лучани у износу од 

2.000.000,00 динарa. 

 2. Средства текуће буџетске резерве из 

тачке 1. овог  решења користиће се  у оквиру 

Раздела 4 – Општинска управа општине Лучани,  

Главе 4.0., Програма 9 – 2002 – Основна 

образовање – Програмска активност 0001 – 

Функционисање основних школе, Функције 912  – 

Основно обзазовање, и то: 

 - Трансфери осталим нивоима власти: 

 - Економска класификација 463211 – 

Капитални трансфери нивоу Републике – 511541 

– Пројектна документација у износу од 

2.000.000,00 динара и план ове апропријације 

износиће  56.129.920 динара. 

 3. Средства по овом решењу одобравају се 

Општинској управи општине Лучани -  на име 

капиталних трансфера основном образовању, за 

израду пројектне документације за адаптацију и 

санацију школског објекта матичне школе у 

Лучанима. 

 4. Обавезује се корисник јавних средстава 

из тачке 1. овог Решења, да за одобрена средства 

спроведе поступак јавне набавке, сагласно Закону 

о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 

14/15 и 68/15). 

 5. О реализацији овог решења стараће се 

одељење за буџет и финансије. 

 6. Ово решење објавити у „Службеном 

гласнику општине Лучани“.                
 

Општинско веће општине Лучани 

У Лучанима, 28.02.2018. године,  

број 06-15-18/2018-III 

 

    Председник 

                  Весна Стамболић, с.р. 

6. 
 

На основу члана 95. став 1. тачка 2. 

Статута општине Лучани („Сл. гласник општине 

Лучани, бр. 4/14), члана 61. став 7. Закона о 

буџетском систему („Сл. гласник РС“, број 

54/09.... и 113/17), члана. 20. Одлуке о буџету 

општине Лучани за 2018. годину („Сл. гласник 

општине Лучани“, бр. 26/15), захтева Општинске 

управе општине Лучани и Средње школе Гуча, 

број 400-76/2018-IV-03 од 14. 02. 2018. године и 

21. 02. 2018. године  

Општинско веће општине Лучани, на 

седници одржаној 28. 02. 2018. године,  донело је 

  

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о преусмеравању апропријација по Одлуци о 

буџету општине Лучани за 2018. годину 

 

 1. У Разделу 4 – Општинска управа 

општине Лучани, Глави 4.0, смањити: 

 1.1. Економску класификацију 426 – 

Материјал, на Програму 15 – 0602 – Локална 

самоуправа Функцији 220 – Цивилна одбрана, 

Пројектна активност – 0014  – Ванредне ситуације, 

Извор финансирања 01 – Приходи из буџета за 

275.000,00 динара, што чини смањење од 10,00 % 

ове апропријације, тако да план ове апропријације 

за 2018. годину по смањењу износи 2.475.000,00 

динара; 
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 1.2. Економску класификацију 511 – 

Зграде и грађевински објекти, на Програму 1-

1101-Урбанизам и просторно планирање, 

Функцији 132 – Опште услуге планиранја и 

статистике, Пројакату 2 – Израда плана детаљне 

регулације „Петља“, Извор финансирања 01 – 

Приходи из буџета за 120.000,00 динара, што 

чини смањење од 10,00 % ове апропријације, 

тако да план ове апропријације за 2018. годину 

по смањењу износи 1.080.000,00 динара; 

 1.3. Економску класификацију 511 – 

Зграде и грађевински објекти на Програму 7 – 

0701–Путна инфраструктура, Програмску 

активност - 0002 – Управљање и одржавање 

саобраћајне инфраструктуре, Функцију 450 – 

Саобраћај,  Извор финансирања 01 - Приходи из 

буџета за 1.140.000,00 динара, што чини 

смањење 10,00 % ове апропријације,  тако да 

план ове апропријације за 2018. годину по 

смањењу износи 10.260.000,00 динара и 

 1.4. Економску класификацију 424 – 

Специјализоване услуге, на Програму 2 – 1102 – 

Комуналне делатности, Програмску активност – 

0004 – Зоохигијена, Функцију 560 – Заштита 

животне средине неквалификована на другом 

месту,  Извор финансирања 01 - Приходи из 

буџета за 65.000,00 динара, што чини смањење 

6,50 % ове апропријације,  тако да план ове 

апропријације за 2018. годину по смањењу 

износи 935.000,00 динара. 

 2. У Разделу 4 – Општинска управа 

општине Лучани, Глави 4.0, повећати: 

 2.1.  Економску класификацију 463 – 

Трансфери осталим нивоима власти (капитални 

трансфери) - 511451 – Пројектна документација, 

Апропријацију на Програму 10 - 2003 – Средње 

образовање, Програмску активност 0001 – 

Функционисање средњих школа, Извор 

финансирања 01 – Приходи из буџета за 

1.000.000,00 динара, тако да план ове 

апропријације по повећању за 2018. годину 

износи 18.100.000,00 динара, а алинеја 15 за 

2018. годину износи 1.500.000,00 динара. 

 2.2. Економску класификацију 511 – 

Зграде и грађевински објекти, Апропријацију на 

Програму 2 - 1102 – Комунална делатност, 

Програмска активност 0008 – Управљање и 

снабдевање водом за пиће, Алинеју 2, Извор 

финансирања 01 – Приходи из буџета за 

600.000,00 динара, тако да план ове апропри-

јације по повећању за 2018. годину износи 

19.855.685,00 динара, а алинеја 2 износи 

3.600.000 динара. 

 3. Обавезују се корисници јавних 

средстава из тачке 2. овог решења да за одобрена 

средства спроведу поступак јавне набавке, 

сагласно Закону о јавним набавкама („Сл. гласник 

РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15). 

 4. Преусмеравање апропријације из тачке 

1. подтачке 1.1., 1.2. и 1.3. не може се вршити до 

ребаланса буџета за 2018. годину. 

 Преусмеравање апропријације из тачке 1. 

подтачке 1.4. може се вршити до 3.5 % до 

ребаланса буџета за 2018. годину 

 5. Ово решење је саставни део Одлуке о 

буџету општине Лучани за 2018. годину („Сл. 

гласник општине Лучани”, бр. 1/18). 

 6. Решење објавити у „Службеном 

гласнику општине Лучани“. 
 

 

Општинско веће општине Лучани 

У Лучанима, 28.02.2018. године,  

број 06-15-19/2018-III 
 

    Председник 

                  Весна Стамболић, с.р. 
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