
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ 
 

        Број 4.                                    26.  фебруар  2019.  године                                                             Година 36.    

 

1.  

На основу члана 46. став 1. тачка 5. Закона 

о локалним изборима ("Сл. гласник РС" бр. 

129/07, 34/10 и 54/11), члана 52. тачка 7. Статута 

општине Лучани ("Сл. гласник општине Лучани" 

бр. 16/18) и члана 126. Пословника Скупштине 

општине Лучани („Сл. гласник општине Лучани“ 

бр. 11/15 и 1/19),   

Скупштина општине Лучани на седници 

одржаној 26.02.2019. године, донела је 

 

О Д Л У К У 

о престанку мандата одборника у Скупштини 

општине Лучани  

 

 1. УТВРЂУЈЕ СЕ да Миливоју Доловићу, 

дипломираном економисти из Пшаника, 

одборнику  са изборне листе Александар Вучић – 

Зато што волимо Лучане и Драгачево, престаје 

мандат одборника у Скупштини општине Лучани 

избором за Председника општине Лучани на 

седници Скупштине општине Лучани одржаној 

25.01.2019. године. 

2. Одлуку објавити у "Службеном 

гласнику општине Лучани". 

 

O б р а з л о ж е њ е 

 

 Миливоје Доловић, дипломирани 

економиста, из Пшаника, одборник  са изборне 

листе Александар Вучић – Зато што волимо 

Лучане и Драгачево, на седници Скупштине 

општине одржаној 25.01.2019. године изабран је 

за Председника општине Лучани. 

 У складу са чланом 46. став 1. тачка 5. 

Закона о локалним изборима ("Сл. гласник РС" 

бр. 129/07, 34/10 и 54/11) одборнику престаје 

мандат пре истека времена на које је изабран 

преузимањем посла, односно функције које су по 

закону неспојиве с функцијом одборника. 

 Чланом 43. став 5. Закона о локалној 

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

др. закон, 101/16-др.закон и 47/18) прописано је 

да Председнику општине и Заменику председника 

општине избором на ову функцију престаје 

мандат одборника у Скупштини општине. 

 Сагласно члану 46. став 6. Закона о 

локалним изборима, Скупштина општине на првој 

наредној седници, по преузимању функције која је 

неспојива са функцијом одборника, утврђује 

престанак мандата. 

Поука о правном средству: Против ове 

Одлуке сваки одборник има право на подношење 

жалбе Управном суду у Београду – Одељење у 

Крагујевцу, у року од 48 сати од дана доношења 

одлуке. 

Скупштина  општине Лучани 
 

У Лучанима, 26.02.2019. године,  

број 06-16-2-1-1/2019-I 

 

    Председник  

           Весна Стамболић, с.р. 

2. 

 

На основу члана 46. став 1. тачка 5. Закона 

о локалним изборима ("Сл. гласник РС" бр. 

129/07, 34/10 и 54/11), члана 52. тачка 7. Статута 

општине Лучани ("Сл. гласник општине Лучани" 

бр. 16/18) и члана 126. Пословника Скупштине 

општине Лучани („Сл. гласник општине Лучани“ 

бр. 11/15 и 1/19),   

Скупштина општине Лучани на седници 

одржаној 26.02.2019. године, донела је 
 

О Д Л У К У 

о престанку мандата одборника у Скупштини 

општине Лучани  

 

 1. УТВРЂУЈЕ СЕ да Милошу Јовичићу, 

доктору ветеринарске медицине из Белог Камена, 

одборнику  са изборне листе Александар Вучић – 

Зато што волимо Лучане и Драгачево, престаје 

мандат одборника у Скупштини општине Лучани 

избором за заменика Председника општине 

Лучани на седници Скупштине општине одржаној 

25.01.2019. године. 

2. Одлуку објавити у "Службеном 

гласнику општине Лучани". 

 

O б р а з л о ж е њ е 

 

 Милош Јовичић, доктор ветеринарске 

медицине, из Белог Камена, одборник  са изборне 

листе Александар Вучић – Зато што волимо 

Лучане и Драгачево, на седници Скупштине 

општине одржаној 25.01.2019. године изабран је 

за заменика Председника општине Лучани. 

 У складу са чланом 46. став 1. тачка 5. 

Закона о локалним изборима ("Сл. гласник РС" 

бр. 129/07, 34/10 и 54/11) одборнику престаје 

мандат пре истека времена на које је изабран 

преузимањем посла, односно функције које су по 

закону неспојиве с функцијом одборника. 
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 Чланом 43. став 5. Закона о локалној 

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

др. закон, 101/16-др.закон и 47/18) прописано је 

да Председнику општине и Заменику председника 

општине избором на ову функцију престаје 

мандат одборника у Скупштини општине. 

 Сагласно члану 46. став 6. Закона о 

локалним изборима, Скупштина општине на првој 

наредној седници, по преузимању функције која је 

неспојива са функцијом одборника, утврђује 

престанак мандата. 

Поука о правном средству: Против ове 

Одлуке сваки одборник има право на подношење 

жалбе Управном суду у Београду – Одељење у 

Крагујевцу, у року од 48 сати од дана доношења 

одлуке. 

Скупштина  општине Лучани 
 

У Лучанима, 26.02.2019. године,  

број 06-16-2-1-2/2019-I 

 

              Председник  

        Весна Стамболић, с.р. 
 

3. 

 

На основу члана 46. став 1. тачка 5. Закона 

о локалним изборима ("Сл. гласник РС" бр. 

129/07, 34/10 и 54/11), члана 52. тачка 7. Статута 

општине Лучани ("Сл. гласник општине Лучани" 

бр. 16/18) и члана 126. Пословника Скупштине 

општине Лучани („Сл. гласник општине Лучани“ 

бр. 11/15 и 1/19),   

Скупштина општине Лучани на седници 

одржаној 26.02.2019. године, донела је 

 

О Д Л У К У 

о престанку мандата одборника у Скупштини 

општине Лучани  

 

 1. УТВРЂУЈЕ СЕ да Зорици Милошевић, 

специјалисти биотехничких наука из Гуче, 

одборнику  са изборне листе Александар Вучић – 

Зато што волимо Лучане и Драгачево, престаје 

мандат одборника у Скупштини општине Лучани 

постављењем за Помоћника председника општине 

Лучани. 

2. Одлуку објавити у "Службеном 

гласнику општине Лучани". 

 

O б р а з л о ж е њ е 

 

 Зорица Милошевић, специјалиста 

биотехничких наука из Гуче, одборник  са 

изборне листе Александар Вучић – Зато што 

волимо Лучане и Драгачево, постављена је за 

Помоћника председника општине Лучани,  дана 

25.01.2019. године. 

 У складу са чланом 46. став 1. тачка 5. 

Закона о локалним изборима ("Сл. гласник РС" 

бр. 129/07, 34/10 и 54/11) одборнику престаје 

мандат пре истека времена на које је изабран 

преузимањем посла, односно функције које су по 

закону неспојиве с функцијом одборника. 

 Сагласно члану 46. став 6. Закона о 

локалним изборима, Скупштина општине на првој 

наредној седници, по преузимању функције која је 

неспојива са функцијом одборника, утврђује 

престанак мандата. 

Поука о правном средству: Против ове 

Одлуке сваки одборник има право на подношење 

жалбе Управном суду у Београду – Одељење у 

Крагујевцу, у року од 48 сати од дана доношења 

одлуке. 

Скупштина  општине Лучани 

 

У Лучанима, 26.02.2019. године,  

број 06-16-2-1-3/2019-I 

 

              Председник  

        Весна Стамболић, с.р. 

4. 

 

На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона 

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

129/07, 83/14-др. закон, 101/16-др.закон и 47/18), 

члана 48. став 1. Закона о локалним изборима 

("Сл. гласник РС" бр. 129/07, 34/10 и 54/11) и 

члана 52. тачка 7. Статута општине Лучани ("Сл. 

гласник општине Лучани" бр. 16/18),   

Скупштина општине Лучани на седници 

одржаној 26.02.2019. године, донела је 

 

О Д Л У К У 

о потврђивању мандата одборника у Скупштини 

општине Лучани  

 

 1. Потврђује се мандат одборника у 

Скупштини општине Лучани Слободану 

Нешовановићу, хемијском техничару, из Лучана, 

који је изабран на изборима одржаним 16.12.2018. 

године са изборне листе Александар Вучић – Зато 

што волимо Лучане и Драгачево. 

 2. Мандат одборника из тачке 1. ове 

Одлуке траје до истека мандата одборника коме је 

престао мандат. 

 3. Одлуку објавити у "Службеном 

гласнику општине Лучани". 

 

O б р а з л о ж е њ е 

 

 Миливоје Доловић, одборник са изборне 

листе Александар Вучић – Зато што волимо 

Лучане и Драгачево, на седници Скупштине 

општине    Лучани   одржаној   25.01.2019. године  
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изабран је за Председника општине Лучани, па му 

сагласно члану 46. став 1 тачка 5) Закона о 

локалним изборима ("Сл. гласник РС" бр. 129/07, 

34/10 и 54/11) и члану 43. став 5. Закона о 

локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 

129/07, 83/14-др. закон, 101/16-др.закон и 47/18)  

престаје мандат одборника у Скупштини општине 

Лучани. 

На основу члана 48. Закона о локалним 

изборима, Општинска изборна комисија је мандат 

доделила Слободану Нешовановићу - првом 

следећем кандидату са исте изборне листе коме 

није био додељен мандат одборника.  

Општинска изборна комисија је 

именованом кандидату издала уверење да је 

изабран за одборника, у складу са законом. 

 Од кандидата је прибављена писана изјава 

да прихвата мандат одборника, чиме су испуњени 

законски услови за доношење одлуке о 

потврђивању мандата новом одборнику, у 

предложеном тексту. 

Комисија за кадровска, административна, 

мандатно имунитетска питања и радне односе 

Скупштине општине Лучани је дана 07.02.2019. 

године, сагласно члану 126. Пословника 

Скупштине општине Лучани („Сл. гласник 

општине Лучани“ број 11/15 и 1/19), разматрала 

целокупан материјал у вези са додељивањем 

мандата кандидатима за одборнике у Скупштини 

општине Лучани и утврдила Предлог ове одлуке, 

и предлаже  да Скупштина донесе Одлуку у 

истоветном тексту. 

Поука о правном средству: Против ове 

Одлуке сваки одборник има право на подношење 

жалбе Управном суду у Београду – Одељење у 

Крагујевцу, у року од 48 сати од дана доношења 

одлуке. 

Скупштина  општине Лучани 

 

У Лучанима, 26.02.2019. године,  

број 06-16-2-2-1/2019-I 

 

              Председник  

        Весна Стамболић, с.р. 

5. 

 

На основу члана32. став 1. тачка 6. Закона 

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

129/07, 83/14-др. закон, 101/16-др.закон и 47/18), 

члана 48. став 1. Закона о локалним изборима 

("Сл. гласник РС" бр. 129/07, 34/10 и 54/11) и 

члана 52. тачка 7. Статута општине Лучани ("Сл. 

гласник општине Лучани" бр. 16/18),   

Скупштина општине Лучани на седници 

одржаној 26.02.2019. године, донела је 

 

О Д Л У К У 

о потврђивању мандата одборника у Скупштини 

општине Лучани  

 

 1. Потврђује се мандат одборника у 

Скупштини општине Лучани Данијели Луковић, 

менаџеру безбедности, из Котраже, која је 

изабрана на изборима одржаним 16.12.2018. 

године са изборне листе Александар Вучић – Зато 

што волимо Лучане и Драгачево. 

 2. Мандат одборника из тачке 1. ове 

Одлуке траје до истека мандата одборника коме је 

престао мандат. 

 3. Одлуку објавити у "Службеном 

гласнику општине Лучани". 
 

O б р а з л о ж е њ е 
 

 Милош Јовичић, одборник са изборне 

листе Александар Вучић – Зато што волимо 

Лучане и Драгачево, на седници Скупштине 

општине Лучани одржаној 25.01.2019. године 

изабран је за Заменика председника општине 

Лучани, па му сагласно члану 46. став 1 тачка 5) 

Закона о локалним изборима ("Сл. гласник РС" 

бр. 129/07, 34/10 и 54/11) и члану 43. став 5. 

Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ 

бр. 129/07, 83/14-др. закон, 101/16-др.закон и 

47/18)  престаје мандат одборника у Скупштини 

општине Лучани. 

На основу члана 48. Закона о локалним 

изборима, Општинска изборна комисија је мандат 

доделила Данијели Луковић - првом следећем 

кандидату са исте изборне листе коме није био 

додељен мандат одборника.  

Општинска изборна комисија је 

именованом кандидату издала уверење да је 

изабран за одборника, у складу са законом. 

 Од кандидата је прибављена писана изјава 

да прихвата мандат одборника, чиме су испуњени 

законски услови за доношење одлуке о 

потврђивању мандата новом одборнику, у 

предложеном тексту. 

Комисија за кадровска, административна, 

мандатно имунитетска питања и радне односе 

Скупштине општине Лучани је дана 07.02.2019. 

године, сагласно члану 126. Пословника 

Скупштине општине Лучани („Сл. гласник 

општине Лучани“ број 11/15 и 1/19), разматрала 

целокупан материјал у вези са додељивањем 

мандата кандидатима за одборнике у Скупштини 

општине Лучани и утврдила Предлог ове одлуке, 

да Скупштина донесе Одлуку у истоветном 

тексту. 

Поука о правном средству: Против ове 

Одлуке сваки одборник има право на подношење 

жалбе Управном суду у Београду – Одељење у 

Крагујевцу, у року од 48 сати од дана доношења 

одлуке. 
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Скупштина  општине Лучани 

 

У Лучанима, 26.02.2019. године,  

број 06-16-2-2-2/2019-I 

 

              Председник  

        Весна Стамболић, с.р. 

6. 

 

На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона 

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

129/07, 83/14-др. закон, 101/16-др.закон и 47/18), 

члана 48. став 1. Закона о локалним изборима 

("Сл. гласник РС" бр. 129/07, 34/10 и 54/11) и 

члана 52. тачка 7. Статута општине Лучани ("Сл. 

гласник општине Лучани" бр. 16/18),   

Скупштина општине Лучани на седници 

одржаној 26.02.2019. године, донела је 

 

О Д Л У К У 

о потврђивању мандата одборника у Скупштини 

општине Лучани  

 

 1. Потврђује се мандат одборника у 

Скупштини општине Лучани Миљку 

Сретеновићу, пензионеру, из Ртију, који је 

изабран на изборима одржаним 16.12.2018. 

године са изборне листе Александар Вучић – Зато 

што волимо Лучане и Драгачево. 

 2. Мандат одборника из тачке 1. ове 

Одлуке траје до истека мандата одборника коме је 

престао мандат. 

 3. Одлуку објавити у "Службеном 

гласнику општине Лучани". 

 

O б р а з л о ж е њ е 

 

 Зорица Милошевић, одборник са изборне 

листе Александар Вучић – Зато што волимо 

Лучане и Драгачево, дана 25.01.2019. године 

постављена је за Помоћника председника 

општине Лучани, па јој сагласно члану 46. став 1 

тачка 5) Закона о локалним изборима ("Сл. 

гласник РС" бр. 129/07, 34/10 и 54/11) и члану 43. 

став 5. Закона о локалној самоуправи („Сл. 

гласник РС“ бр. 129/07, 83/14-др. закон, 101/16-

др.закон и 47/18)  престаје мандат одборника у 

Скупштини општине Лучани. 

На основу члана 48. Закона о локалним 

изборима, Општинска изборна комисија је мандат 

доделила Миљку Сретеновићу - првом следећем 

кандидату са исте изборне листе коме није био 

додељен мандат одборника.  

Општинска изборна комисија је 

именованом кандидату издала уверење да је 

изабран за одборника, у складу са законом. 

 Од кандидата је прибављена писана изјава 

да прихвата мандат одборника, чиме су испуњени 

законски услови за доношење одлуке о 

потврђивању мандата новом одборнику, у 

предложеном тексту. 

Комисија за кадровска, административна, 

мандатно имунитетска питања и радне односе 

Скупштине општине Лучани је дана 07.02.2019. 

године, сагласно члану 126. Пословника 

Скупштине општине Лучани („Сл. гласник 

општине Лучани“ број 11/15 и 1/19), разматрала 

целокупан материјал у вези са додељивањем 

мандата кандидатима за одборнике у Скупштини 

општине Лучани и утврдила Предлог ове одлуке, 

да Скупштина донесе Одлуку у истоветном 

тексту. 

Поука о правном средству: Против ове 

Одлуке сваки одборник има право на подношење 

жалбе Управном суду у Београду – Одељење у 

Крагујевцу, у року од 48 сати од дана доношења 

одлуке. 

Скупштина  општине Лучани 

 

У Лучанима, 26.02.2019. године,  

број 06-16-2-2-3/2019-I 

 

              Председник  

        Весна Стамболић, с.р. 

7. 

 

 На основу члана 32.  Закона о локалној 

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

др. закон, 101/16 и 47/18) и члана 52. Статута 

општине Лучани („Сл. гласник општине Лучани“ 

бр. 16/18), 

 Скупштина општине Лучани на  седници 

одржаној 26.02.2019. године, донела је 

 

О   Д   Л   У   К   У 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 

ОПШТИНСКОМ ВЕЋУ ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ 

 

Члан 1. 

 

У Одлуци о Општинском већу општине 

Лучани („Сл. гласник општине Лучани“ бр. 

12/15),  члан 10. мења се и гласи: 

 „Општинско веће: 

 1.  предлаже Статут, буџет и друге одлуке 

и акте које доноси Скупштина општине; 

 2. непосредно извршава и стара се о 

извршавању одлука и других аката Скупштине 

општине; 

 3.  доноси одлуку о привременом 

финансирању у случају да Скупштина општине не 

донесе буџет пре почетка фискалне године; 
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4. врши надзор над радом Општинске 

управе, поништава или укида акте Општинске 

управе који нису у сагласности са законом, 

Статутом и другим општим актом или одлуком 

које доноси Скупштина општине; 

5. решава у управном поступку у другом 

степену о правима и обавезама грађана, предузећа 

и установа и других организација у управним 

стварима из надлежности општине; 

 5а. прати реализацију програма пословања 

и врши координацију рада јавних предузећа чији 

је општина оснивач; 

 5б. подноси тромесечни извештај о раду 

јавних предузећа Скупштини, ради даљег 

извештавања у складу са законом којим се уређује 

правни положај јавних предузећа;  

 6. стара се о извршавању поверених 

надлежности из оквира права и дужности 

Републике; 

 7. поставља и разрешава начелника и 

заменика начелника Општинске управе; 

 8. доноси одлуку о образовању, структури 

и броју чланова програмских савета установе у 

области културе; 

 9. предлаже акт о прибављању, 

коришћењу, управљању и располагању стварима 

у јавној својини о којима одлучује Скупштина; 

 10. одлучује о отуђењу и прибављању 

земљишта у јавној својини у случајевима 

прописанима законом (легализација, исправка 

граница, формирање грађевинске парцеле и др.) и 

давању у закуп грађевинског земљишта у јавној 

својини; 

 11. усваја акт о унутрашњем уређењу и 

систематизацији Општинске управе; 

 12. утврђује штете настале од последица 

елементарних непогода и других  несрећа; 

 13. образује радна тела за одређене 

послове из своје надлежности ( комисије , групе); 

 14. информише јавност о свом раду; 

 15. доноси пословник о раду на предлог 

Председника општине; 

 16. даје сагласност на Правилник о 

техничким условима за изградњу водоводних и 

канализационих објеката и услова за 

прикључивање на те објекте у складу са Одлуком 

о водоводу и канализацији на територији општине 

Лучани; 

 17. даје сагласност на одлуку о ценама, 

односно променама цена комуналних услуга; 

 18. даје сагласност на висину дневне 

накнаде (пијачне таксе); 

 19. даје сагласност на Програм сакупљања 

отпада и одржавања хигијене јавних површина; 

 20. даје сагласност на Правила о раду 

дистрибутивног система, у складу са Одлуком о 

условима и начину снабдевања топлотном 

енергијом на територији општине Лучани; 

 21. на предлог надлежног органа 

Енергетског субјекта може, привремено, док траје 

поремећај у функционисању дистрибутивног 

система, у току грејне сезоне, изменити или 

ограничити снабдевање купаца у погледу трајања 

грејне сезоне, грејног дана, висине температуре у 

просторијама, као и приоритет у снабдевању; 

 22. разматра годишњи извештај 

Енергетског субјекта о остваривању Плана 

развоја; 

 23. врши и друге послове, у складу са 

законом. 

Члан 2. 

 

 У члану 11. Одлуке, став 1. мења се и 

гласи: 

 „Општинско веће чине Председник 

општине, заменик Председника општине и седам 

чланова Општинског већа, које бира Скупштина 

општине“. 

Члан 3. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Лучани“. 

 

Скупштина  општине Лучани 

 

У Лучанима, 26.02.2019. године,  

број 06-16-4/2019-I 

 

              Председник  

        Весна Стамболић, с.р. 

 

8. 

 

 На основу  члана 32. Закона о локалној 

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

- др. закон, 101/16 - др. закон и 47/18), чланова 34 

и 45.  Закона о финансирању локалне самоуправе 

(„Сл. гласник РС“, број 62/06.... и 95/18 - др. 

закон), чланова 64. и 209. Закона о социјалној 

заштити („Сл. гласник РС“ бр. 24/11), 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 16/18),  

 Скупштина општине Лучани, на седници 

одржаној 26.02.2019. године, донела је 

 

О Д  Л  У  К  У 

О РЕАЛИЗАЦИЈИ БУЏЕТА ОПШТИНЕ 

ЛУЧАНИ У ДЕЛУ ПЛАНИРАНИХ РАСХОДА 

ЗА УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ЗА 2019. 

ГОДИНУ 
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Члан 1. 

 Овом Одлуком утврђују се приоритетне 

услуге социјалне заштите општине Лучани које се 

финансирају из средстава намеснког трансфера и 

изворних прихода јединице локалне самоуправе у 

2019. години. 

Услуге социјалне заштите из става 1. овог 

члана остварује појединац и породица за 2019. 

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 2019. годину. 

   

Члан  2. 

Приходи и примања, расходи и издаци 

буџета општине Лучани за 2019. годину у области 

пружања услуга социјалне заштите предвиђених 

(раздео 4, програм 11 - 0901 - социјална и дечија 

заштита, пројекат 0901-002 - услуге социјалне 

заштите, функција 070 - социјална помоћ 

угроженом становништву, неквалификована на 

другом месту, апропријација 36, економска 

класификација 472000 - накнаде за социјалну 

заштиту из буџета) Одлуком о буџету општине 

Лучани за 2019. годину у укупном износу од  

6.5000.000,оо динара, распоређују се и користе на 

начин исказан у следећој табели: 
 

Услуге социј. 

заштите које се 

финансирају из 

средстава 

наменског 

трансфера за 

2019. годину 

Укупан износ 

по услузи из 

средстава 

наменског 

трансфера за 

2019. годину 

Учешће по 

услузи из 

сопствених 

извора - 

прихода 

1. Личн прати-

 лац 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 2019. 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 Лучанима, 26.02.2019. године,  

број 06-16-5/2019-I 

 

              Председник  

        Весна Стамболић, с.р. 

9. 
 

На основу чланова 76. и 77. Закона  о 

запосленима у аутономним покрајинама и 

јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник 

РС“ бр. 21/16 , 113/17  и  95/18 ), 

 Скупштина  општине Лучани, на седници 

одржаној 26.02.2019. године  усваја 
 

КАДРОВСКИ ПЛАН 

ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ 

ЗА 2019. ГОДИНУ 
 

I. 

                Кадровски план усваја се истовремено са 

буџетом општине Лучани и усаглашен је са 

средствима обезбеђеним Одлуком о буџету 

општине Лучани за 2019. годину . 
 

II. 

                Кадровски план састоји се из следећих  

података: 

  1. Постојећи број   радних места, број 

радних места  службеника  по звању и 

намештеника по  врсти радних места и  постојећи 

број запослених на неодређено време. 

  2. Постојећи број запослених службеника  

по звању и намештеника по  врсти радних места  

који су у радном односу на одређено време због 

потребе посла (повећан обим посла). 

  3. Број запослених на одређено време 

(службеника и намештеника ) у кабинету 

Председника општине. 

  4. Постојећи број приправника по 

степенима стручне спреме. 

  5. Број службеника по  звању и 

намештеника по врсти  радних места који је 

потребан у радном односу на неодређено време у 

2019. години за коју се доноси кадровски план. 

  6. Број службеника по  звању и 

намештеника по врсти радних места који се 

планира и који је потребан у радном односу на 

одређено време  у 2019. години за коју се доноси 

кадровски план. 

  7. Број запослених на одређено време 

(службеника и намештеника ) чији се пријем у 

радни однос планира у кабинету Председника 

општине. 

  8. Број приправника по степенима стручне 

спреме чији је пријем планиран у  2019. години, за 

коју се доноси кадровски план. 

 

III 

  1. Постојећи број запослених је 53 и исти је 

у складу са максималним бројем запослених на 

неодређено време утврђеним Одлуком о 

максималном броју запослених на неодређено 

време у систему локалне самоуправе општине 

Лучани за 2017. годину („Сл. гласник општине 

Лучани“ број 14/17 и  19/17) .        
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 1.1. Постојећи број   радних места  и постојећи 

број запослених  на неодређено време је : 

       Службеник на положају у првој групи    1 

  Службеник на положају у другој групи   0 
 

З
в

а
њ

е 

Број 

радн

их 

мест

а 

Број 

извр

шила

ца по 

систе

матиз

ацији 

Трену

тни 

број 

запосл

ених 

Самостални 

саветник 
10 10 9 

Саветник 18 19 15 

Млађи 

саветник 
3 3 3 

Сарадник 3 3 3 

Млађи 

сарадник 
0 0 0 

Виши 

референт 
13 13 12 

Референт 0 0 0 

Млађи 

референт 
0 0 0 

Број 

службеника 
47 48 42 

 

 1.2. Постојећи број намештеника је  

4 (четири) и то: 
 

Разврстана 

радна места 

Бр.радних 

места 
Број 

Прва врста 0 0 

Друга врста 0 0 

Трећа врста 0 0 

Четврта врста 1 1 

Пета врста 2 3 

Број 

намештеника 

3 
4 

 

 2.1. Постојећи број запослених  који је у 

радном односу на одређено време због повећаног 

обима посла  је 5  (пет)  и то:  

 

Звање Број 

Саветник 3 

Млађи саветник 2 

Сарадник 0 

Млађи сарадник 0 

Виши референт 0 

Референт 0 

Млађи референт 0 

Број службеника 5 

 

  Постојећи број  намештеника по  врсти  

радних места   који је у  радном односу на 

одређено време због повећаног обима посла   је  0 

(нула) 

 

Разврстана радна места Број 

Прва врста 0 

Друга врста 0 

Трећа врста 0 

Четврта врста 0 

Пета врста 0 

Број намештеника 0 

 

 3.1. Број запослених  на одређено време 

(службеника и намештеника ) у кабинету 

Председника општине је 0 (нула), односно нема 

постојећих запослених. 

 

                4.1. Постојећи број приправника по 

степенима стручне спреме је 0 ( нула), односно 

нема постојећих запослених приправника. 

 

                5.1. Број службеника по звању који је 

потребан   у радном односу на неодређено време у  

2019. години, за коју се доноси кадровски план: 

 



      Страна                                СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ                                Број  4/2019   8 

           

  Службеник на положају у првој групи   1 

 Службеник на положају у другој групи  0 
 

Звање 
Број  радних 

места 

Број 

извр

шила

ца 

Самостални 

саветник 
10 10 

Саветник 17  18 

Млађи 

саветник 
5 5 

Сарадник 3 3 

Млађи 

сарадник 
0 0 

Виши 

референт 
12 12 

Референт 0 0 

Млађи 

референт 
0 0 

Број 

службеника 
47 48 

 

 Број  намештеника по врсти  радних 

места   који је потребан у радном односу на 

неодређено време у 2019. години за коју се 

доноси кадровски план: 
 

Разврст.  

радна места 

Број 

радних 

места 

Бро

ј 

Прва врста 0 0 

Друга врста 0 0 

Трећа врста 0 0 

Четврта  врста 1 1 

Пета врста 2 3 

Број 

намештеника 

3 
4 

 

 

 6.1. Број службеника по  звању   који се 

планира и који је потребан у радном односу на 

одређено време , због повећаног обима посла,  у  

2019. години,  за коју се доноси кадровски план: 

 

 

Звање Број 

Саветник 5 

Млађи саветник 0 

Сарадник 0 

Млађи сарадник 0 

Виши референт 0 

Референт 0 

Млађи референт 0 

Број службеника 5 

 

  Број  намештеника по  врсти  радних 

места    који се планира и који је потребан у 

радном односу на одређено време због повећаног 

обима посла  у  2019. години, за коју се доноси 

кадровски план:  

 

Разврставана радна 

места 
Број 

Прва врста 0 

Друга врста 0 

Трећа врста 0 

Четврта врста 0 

Пета врста 0 

Број намештеника 0 

 

             7.1. Број запослених на одређено време 

(службеника и намештеника ) чији се пријем у 

радни однос планира у  2019. години,  у кабинету 

Председника општине је 0 (нула). 

  8.1. Број приправника по степенима 

стручне спреме  чији се пријем планира у  2019. 

години, за коју се доноси кадровски план је 0 

(нула). 
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IV 

       Измена Кадровског плана за 2019. годину 

може се вршити са изменом Одлуке о буџету 

општине Лучани за 2019. годину. 

V 

За спровођење Кадровског плана 

одговоран је начелник Општинске управе.  

  

 VI 

            Овај Кадровски план са Образложењем 

објавити у „Службеном гласнику општине 

Лучани“. 

 

Скупштина  општине Лучани 

 

У Лучанима, 26.02.2019. године,  

број 06-16-6/2019-I 

 

              Председник  

        Весна Стамболић, с.р. 

10. 

 

На основу члана 32. став 6. Закона о 

локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 

129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 - др. закон и 

47/18), члана 92. став 4. Закона о буџетском 

систему  („Сл. гласник РС“, број 54/09.... и 95/18 ) 

и члана 52. став 1. тачка 7. Статута општине 

Лучани („Сл. гласник општине Лучани“, број 

16/18) 

 Скупштина општине Лучани на седници 

одржаној 26.02.2019. године, донела је 

 

О   Д   Л   У   К   У 

О АНГАЖОВАЊУ РЕВИЗОРА ЗА ОБАВЉАЊЕ 

ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ 

 ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ОПШТИНЕ 

ЛУЧАНИ ЗА 2018. ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

 

 Екстерну ревизију завршног рачуна 

буџета општине Лучани за 2018. годину, обавиће  

лице које испуњава услове за обављање послова 

ревизије финансијских извештаја прописане 

законом којим се уређује рачуноводство и 

ревизија, а у складу са чланом 92. став 4. Закона о 

буџетском систему. 

 

Члан 2. 

 

 Уговарање услуга ревизије Завршног 

рачуна буџета општине Лучани за 2018. годину 

спровешће се у складу са Законом о јавним 

набавкама. 

   

Члан 3. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Лучани“. 

 

Скупштина  општине Лучани 

 

У Лучанима, 26.02.2019. године,  

број 06-16-7/2019-I 

 

              Председник  

        Весна Стамболић, с.р. 

 

11. 

 
На основу члана 5. Закона о путевима 

(„Сл. гласник РС“ бр. 41/18 и 95/18), члана 1. 
Закона о безбедности саобраћаја на путевима 
(„Сл. гласник РС“ бр. 41/09), члана 32. Закона о 
локалној самоуправи („Сл. гласник РС. бр. 129/07, 
83/14 - др. закон, 101/16 и 47/18) и члана 52. 
Статута општине Лучани („Сл. гласник општине 
Лучани“ бр. 16/18), 

Скупштина општине Лучани, на седници 
одржаној 26.02.2019. године, донела је 

 
О  Д  Л  У  К  У  

О ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПУТЕВИМА 

 

Члан 1. 

 
У Одлуци о путевима („Сл. гласник 

општине Лучани“ бр. 6/09, 6/13 и 15/16) после 
члана 13. Одлуке додаје се нови члан 13а. који 
гласи: 
 

„Члан 13а. 
Домаћа и страна правна и физичка лица 

могу учествовати новачаним донацијама у 

изградњи и реконструкцији општинских и 

некатегорисаних путева и улица на територији 

општине Лучани. 

У случају да се изградња или 

реконструкција општинских и некатегорисаних 

путева и улица врши асфалтирањем, однос 

донације новачаних средстава домаћих и страних 

правних и физичких лица и улагања општине 

Лучани биће 1:2 („динар на два“) са обрачунатим 

порезом на додату вредност. 

 Међусобна права и обавезе општине 

Лучани и домаћих и страних правних и физичких 

лица која учествују у донацији новчаних 

средстава радова на изградњи или реконструкцији 

општинских и некатегорисаних путева и улица, 

регулисаће се уговором о донацији новчаних 

средстава у складу са законом. 

 



      Страна                                СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ                                Број  4/2019   10 
 

 Услови за улагање општине Лучани у 

изградњу или реконструкцију општинских и 

некатегорисаних путева уз учешће домаћих и 

страних правних и физичких лица по систему 

прописаним ставовима 2. и 3. овог члана, су да су 

средства за те намене планирана у програмском 

буџету општине Лучани и да су решени 

имовинско - правни односи (сва акта морају бити 

оверена и потписана код надлежног орагана за 

оверу). 

 Максимални износ средстава за ове 

намене биће одређен Одлуком о буџету општине 

Лучани за сваку буџетску годину.” 
 

Члан 2. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Лучани“. 
 

Скупштина  општине Лучани 

 

У Лучанима, 26.02.2019. године,  

број 06-16-8/2019-I 

 

              Председник  

        Весна Стамболић, с.р. 
 

12. 

 

 На основу члана 32. Закона о локалној 

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

др. закон, 101/16 - др. закон и 47/18) чланова 188. 

и 189. Закона о основама система образовања и 

васпитања („Сл. гласник РС“ број 88/17 и 27/18 - 

др.закон), члана 50. став 2. Закона о 

предшколском образовању и васпитању („Сл. 

гласник РС“ број 18/10 и 101/17), члана 1. 12. 

Правилника о мерилима за утврђивање цене 

услуга у дечјим установама („Сл. гласник РС“ 

број 146/14) и члана 52. Статута општине Лучани 

(„Сл. гласник општине Лучани“ број 16/18) 

 Скупштина општине Лучани на седници 

одржаној 26.02.2019. године, донела је 

 

О   Д   Л   У   К   У 

О УТВРЂИВАЊУ ЕКОНОМСКЕ ЦЕНЕ 

ПРОГРАМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА У 

ПРЕШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ „НАША 

РАДОСТ“ ЛУЧАНИ ЗА 2019. ГОДИНУ 

 

 1. Утврђује се јединствена економска цена 

финансирања програма васпитања и образовања у 

Предшколској установи „Наша радост“ Лучани, 

чији је оснивач Скупштина општине Лучани, за 

2019. годину, за јаслене и васпитне групе у износу 

од 21.287,00 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 % од економске цене по детету, 

односно у износу од 4.260,00 динара на месечном 

нивоу по детету. 

 2. Утврђује се јединствена економска цена 

финансирања програма васпитања и образовања у 

Предшколској установи „Наша радост“ Лучани, 

чији је оснивач Скупштина општине Лучани, за 

2019. годину, за групе припремног предшколског 

програма у целодневном трајању у износу од 

12.772,00 динара 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 % од економске цене по детету, 

односно у износу од 2.550,00 динара на месечном 

нивоу по детету. 

 3. За дане одсуства, родитељ, односно 

старатељ детета - корисник услуга, плаћа износ од 

50 % од утврђене цене из тачке 1. и 2. Ове одлуке. 

 4. Ова Одлука ступа на снагу наредног 

дана од дана објављивањa у „Службеном 

гласнику општине Лучани“, а примењиваће се од 

обрачуна услуга за месец март 2019. године. 

 

Скупштина  општине Лучани 

 

У Лучанима, 26.02.2019. године,  

број 06-16-9/2019-I 

 

              Председник  

        Весна Стамболић, с.р. 

13. 

 

 На основу члана 32. тачка 6) Закона о 

локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ број 

129/07, 83/17 - др. закон, 101/16 - др. закон и 47/18 

), члана 38. Закон о удружењима („Сл. гласник 

РС“ број 51/09, 99/11 - др. закон и 44/18 - др. 

закон), члана 52. Статута општине Лучани („Сл. 

гласник општине Лучани“ број 16/18) и Уредбе о 

средствима за подстицање програма или 

недостајућег дела средстава за финансирање 

програма од јавног интереса која реализују 

удружења („Сл. гласник РС“ број 16/18),  

Скупштина општине Лучани, на седници 

одржаној 26.02.2019. године, донела је 

 

О   Д   Л   У   К   У 

о средствима за подстицање програма или 

недостајућег дела средстава  

за финансирање програма од јавног интереса који 

реализују удружења 

 



      Страна                                СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ                                Број  4/2019   11 

 

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Садржина одлуке 

 

Члан 1. 

Овом одлуком ближе се уређују услови, 

критеријуми, обим, начин, поступак доделе, као и 

поступак враћања средства за подстицање 

програма или недостајућег дела средстава за 

финансирање програма (у даљем тексту: Програм) 

које реализују удружења из буџета општине 

Лучани, а који су од јавног интереса. 

  

Члан 2. 

Финансирање програма који реализују 

удружења, општина Лучани врши преко свог 

надлежног органа у чијем разделу су за те намене 

обезбеђена средства за сваку буџетску годину (у 

даљем тексту: надлежни орган).  

 

Појам удружења и примена одлуке 

 

Члан 3. 

Под удружењем, у смислу ове Одлуке, 

подразумева се добровољна и невладина 

недобитна организација заснована на слободи 

удруживања више физичких или правних лица, 

основана ради остваривања и унапређења 

заједничког или општег циља или интереса, који 

нису забрањени Уставом или законом, уписана у 

регистар надлежног органа у  складу са законом. 

Ова Одлука се не примењује на 

финансирање, односно суфинансирање програма 

које је уређено посебним законом и прописима 

донетим на основу тог закона. 

 

Програм 

 

Члан 4. 

Под програмом од јавног интереса, у 

смислу ове одлуке, нарочито се сматрају 

програми у области: социјалне заштите, борачко - 

инвалидске заштите, заштите лица са 

инвалидитетом, друштвене бриге о деци, заштите 

интерно расељених лица са Косова и Метохије и 

избеглица, подстицање наталитета, помоћи 

старима, подршка младима и деци, здравствене 

заштите, заштите и промовисања људских и 

мањинских права, образовања, науке, 

пољопривреде, заштите животне средине, 

одрживог развоја, заштите животиња, заштите 

потрошача, борбе против корупције, као и 

хуманитарни програми и други програми у којима 

удружење искључиво и непосредно следи јавне 

потребе. 

 

Програм из става 1. овог члана нарочито 

садржи: област у којој се програм реализује, 

територију на којој би се програм реализовао, 

време и дужину трајања програма, циљ и 

активности које би се вршиле у току реализације 

програма и укупан број лица који је потребан за 

извођење програма.  

 Програм је могуће реализовати најдуже 

годину дана, односно програм се мора завршити 

најкасније до 31. 12. текуће године.  

 У формалном смислу назив „програм“ 

може бити означен и називом „пројекат“.  

Средства намењена за финансирање 

програма и програмских активности удружења, 

осим за реализацију програма из става 1. овог 

члана, могу да се користе и за реализацију 

програма из других области које су у службени 

регистар удружења уписане као област 

остваривања циљева удружења, а које су од јавног 

и непосредног интереса за грађане. 

 

 

II. ПОСТУПАК ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА 

 

Годишњи план јавних конкурса 

 

Члан 5. 

Годишњи план расписивања јавних 

конкурса надлежни орган објављује најкасније до 

31. јануара на званичној интернет страници 

органа и доставља Kанцеларији за сарадњу са 

цивилним друштвом (у даљем тексту: 

Kанцеларија). 

Годишњи план јавних конкурса садржи 

податке о даваоцу средстава, области, називу и 

планираном периоду расписивања јавног 

конкурсa (у даљем тексту: конкурс) и друге 

релевантне податке у зависности од врсте 

конкурса. 

                                                             

Услови за учешће 

 

Члан 6. 

 Једно удружење може учествовати на 

конкурсу са једним предлогом програма, односно 

програмом на једном конкурсу. 

 Право учешћа на конкурсу за доделу 

буџетских средстава има удружењe којe испуњава 

следеће услове: 

 - да је регистровано најмање 6 месеци пре 

оглашавања конкурса; 

 - да има седиште или огранак и да програм 

реализује на територији општине Лучани, као и 

друга удружења која немају седиште на 

територији општине Лучани, али организују, 

подстичу    или   помажу   активности   од    јавног 
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интереса које се реализују на територији општине 

Лучани, односно своје услуге пружају 

корисницима са подручја општине Лучани, у 

складу са законом, овом и другом одлуком 

општине Лучани; 

 - да је директно одговорно за припрему и 

извођење програма; 

 - да је поднело извештај о реализацији 

програма и оправдало средства додељена у 

претходној години, закључно са 31. децембром 

претходне године; 

- да његово деловање није политичке природе; 

 - да у последње 2 године правоснажном 

одлуком није кажњено за прекршај или 

привредни преступ везан за делатност удружења; 

 - да није у поступку ликвидације, 

стечајном поступку или под привременом 

забраном обављања делатности; 

 - да нема блокаду рачуна, пореске дугове 

или дугове према организацијама социјалног 

осигурања. 
 

Члан 7. 

Вредност тражених средстава из буџета 

општине Лучани може бити највише 250.000,00 

динара по једном програму и једном удружењу у 

једној буџетској години. 

Средствима буџета општине могу се 

финансирати само оправдани трошкови, базирани 

на реалним ценама и утврђеним буџетом 

програма. 

Предложени буџет програма за чије је 

финансирање поднета пријава за доделу средстава 

подлеже провери која може резултирати захтевом 

за додатним објашњењем, предлогом за промену 

буџета, или одбијањем захтева. 

 Да би били оправдани, у смислу ове 

одлуке, трошкови морају да:  

- буду неопходни за извођење програма и 

да су усаглашени са принципима поштеног 

финансијског управљања, што се нарочито односи 

на вредност уложеног новца и делотворност 

трошкова (добијања правих вредности за уложени 

новац); 

- током реализације програма, буду 

евидентирани у обрачунима или пореским 

документима подносиоца пријаве, буду 

препознатљиви, проверљиви и подржани оригина-

лном књиговодственом документацијом 

(фактурама, уговорима, обрачунима, изводима и 

друго); 

- буду у вези са активностима које се 

реализују искључиво за кориснике са територије 

општине Лучани  (то се посебно односи на 

удружења која немају седиште на територији 

општине Лучани, али који своје услуге пружају 

корисницима са територије општине Лучани). 

У складу са условима из члана 6. ове 

Одлуке и уз поштовање процедура за доделу 

уговора, оправдани трошкови могу да  укључују:  

А. трошкове људских ресурса за потребе 

спровођења програма: трошкове особља које је 

ангажовано на реализацији програма, али 

максимално до 20% вредности програма; 

Б. трошкове спровођења програма: 

трошкове набавке опреме или услуга, уколико 

одговарају тржишним ценама; трошкове 

путовања; трошкове рада експерата; трошкове 

потрошног материјала и материјала потребног за 

реализацију програма; трошкови информисања, 

промоције, превођења, оглашавања, штампања и 

други трошкови и 

В. Административне трошкове, које није 

потребно појединачно специфицирати у буџету, 

већ се издваја укупан износ који не може бити 

већи од 20% укупних трошкова програма и они 

могу да обухвате: трошкове закупа простора за 

потребе удружења, трошкове телефона, 

интернета, струје, комуналних услуга, трошкове 

банкарских провизија и слично. 

Неће се финансирати, односно следећи 

трошкови ће се сматрати неоправданим и могу 

довести до одбијања захтева: 

 - спортских клубова и других удружења, 

организација и програма који се већ финансирају 

из буџета општине Лучани за текућу годину; 

 - дугова и покривања губитака или других 

дуговања, заостале обавезе по основу такси и 

пореза; 

 - трошкова полисе осигурања, камате, 

курсне разлике; 

 - трошкова који се већ финансирају из 

других пројеката; 

 - куповине непокретности, или 

реновирања просторија; 

 - политичких и страначких организација и 

њихових активности; 

 - индивидуалних стипендија за студирање 

или обуку као главну активност програма;  

 - индивидуалног спонзорства за учество-

вање у радионицама, семинарима, конфере-

нцијама, или конгресима као главна активност 

програма; 

 - активности које заговарају нетоле-

рантност и насиље; 

 - ретроактивног финансирања програма 

који се тренутно спроводе или чије извођење је 

окончано. 

Удружење није обавезно да има 

суфинансирање програма, али је пожељно и 

представља један од критеријума за избор 

програма. 
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Критеријуми за избор програма 

 

Члан 8. 

             Избор и оцена програма који ће се 

финансирати средствима општине Лучани 

спроводи се и вреднује применом следећих 

критеријума, при чему је максимални укупни 

резултат 60 бодова, и то: 

 1. референце програма:  

 - област у којој се реализује програм: 

 * област прихватљива за Општину 

Лучани у складу са овом одлуком..... 10 бодова, 

 * област није прихватљива за  

Општину Лучани ............................... 0 бодова 

 - дужина трајања програма:  

 * до 3 месеца ..................... 5 бодова 

 * до 6 месеци...................... 4 бода 

 * до 8 месеци...................... 3 бода 

 - број корисника програма: 

 * до 50 корисника ............. 3 бода 

 * између 50 и 200 корисника. 5 бодова 

 * преко 200 корисника ........ 10 бодова  

 - могућност развијања програма: 

 * има јасно дефинисан план  

  активности који ће се спровести  

  након реализације програма 5 бодова 

 * нема јасно дефинисан план  

  активности који ће се спровести  

  након реализације програма   0 бодова 

 - одрживост програма: 

 * безбеђена одрживост  

  програма.................................  5 бодова 

 * није обезбеђена одрживост.... 0 бодова 

 2. циљеви који се постижу:  

 - обим задовољавања јавног интереса: 

 * програмом је прецизно и  

  јасно дефинисан обим  

  задовољења јавног интереса..  5 бодова 

 * програмом није прецизно  

  и јасно дефинисан обим  

  задовољења јавног интереса...  0 бодова 

 - степен унапређења стања у области у 

  којој се програм спроводи: 

 * програмом је прецизно и 

   јасно дефинисан степен  

  унапређења стања у области  

  у којој се програм спроводи..... 5 бодова 

 * програмом није прецизно и 

   јасно дефинисан степен  

  унапређења стања у области 

   у којој се програм спроводи..... 0 бодова 

 3. суфинансирање програма из  

  других извора: сопствених  

  прихода, буџета РепубликЖ Србије, 

  фондова Европске уније,  

  поклона, донација, легата, кредита 

  

 и друго, у случају недостајућег 

  дела средстава за финансирање  

 програма; 

 - програм има суфинансирање.. 10 бодова 

 -  програм нема суфинансирање.  0 бодова 

 4.  законитост и ефикасност  

  коришћења средстава и  

  одрживост ранијих програма: 

   ако су раније коришћена средства  

  буџета, да ли су испуњене  

  уговорне обавезе: 

 -  испуњене уговорне обавезе претходних 

   година ......................................... 5 бодова  

 - нису испуњене уговорне  

  обавезе претходних година........ 0 бодова 

 

 

Конкурс 

 

Члан 9. 

 Додела средстава за подстицање програма 

или недостајућег дела средстава за финансирање 

програма врши се на основу конкурса који 

расписује надлежни орган и оглашава на 

званичној интернет страници надлежног органа, 

порталу е-Управа и на огласној табли надлежног 

органа (у даљем тексту: конкурс). 

Конкурс обавезно садржи следеће 

податке: једну или неколико сродних области од 

јавног интереса; ко може бити учесник конкурса; 

рок за подношење пријава; обим средстава која се 

додељују; преглед конкурсне документације коју 

је потребно доставити, уз попуњен образац 

предлога програма; трајање програма; ближа 

мерила и допунске критеријуме чијом применом 

се врши вредновање пријављених програма, са 

јасним системом за вредновање сваког 

појединачног критеријума, односно упућивање на 

службено гласило у коме је објављен пропис 

којим су утврђена ближа мерила и допунски 

критеријуми за вредновање програма. 

Надлежни органи по службеној дужности 

утврђују да ли је удружење уписано у регистар 

надлежног органа и да ли се, према статутарним 

одредбама, циљеви удружења остварују у области 

у којој се програм реализује. 

Приликом вредновања програма надлежни 

орган ће узети у обзир да ли је са удружењем у 

претходне две године раскинуо уговор због 

ненаменског трошења буџетских средстава. 

Ако се на основу прихваћених пријава по 

конкурсу не искористе сва финансијска средства 

буџета планирана за програме из одређене 

области, јавни конкурс се може расписати више 

пута.  
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Пријава и остала конкурсна документација 

 

Члан 10. 

 Надлежни орган израђује конкурсну 

документацију у складу са законом, подзаконском 

актима и овом одлуком, са свим потребним 

обрасцима- анексима (са текстом конкурса, 

пријавним обрасцем, обрасцем за писање 

предлога програма - анекс 1, обрасцем за буџет 

програма – анекс 2, обрасцем за наративни буџет 

програма - анекс 3 и обрасцем за наративни - 

анекс 4 и финансијски извештај  - анекс 5 и 

осталим потребним обрасцима. Извештаји који се 

достављају су периодични и завршни).  

 Удружења - учесници конкурса подносе 

пријаву надлежном органу. 

 Пријава се подноси у року који не може 

бити краћи од 15 дана од дана објављивања 

конкурса. 

 Удружење у објављеном року,  

истовремено са пријавом доставља конкурсом 

тражену комплетну, уредну и валидну конкурсну 

документацију, у складу са овом одлуком. 

 Обавезна конкурсна документација 

подносиоца пријаве на јавни конкурс је следећа: 

 - попуњен пријавни образац (са обрасцем 

за писање предлога програма - анекс 1, обрасцем 

за буџет програма - анекс 2, обрасцем за 

наративни буџет програма - анекс 3); 

 - копија статута подносиоца пријаве; 

 - копија решења о упису удружења 

грађана и организације цивилног друштва у 

одговарајући службени регистар (за подносиоца 

пријаве и партнере, уколико је партнер из јавног 

сектора, копија службеног листа или гласника); 

 - потврда пословне банке да рачун 

подносиоца пријаве није у блокади; 

 - копија завршног рачуна за претходну 

годину (биланс стања и биланс успеха за 

претходну годину са доказом да је извештај 

поднет Агенцији за привредне регистре - печат 

АПР или копија потврде о пријему од поште). За 

новоформирано удружење (које је регистровано 

најмање 6 месеци пре оглашавања конкурса) није 

потребно достављати копију завршног рачуна за 

претходну годину; 

 - доказ о суфинансирању од партнерске 

или донаторске организације, ако се програм тако 

реализује; 

 - уколико програми садрже обуке, 

радионице, тренинге, предавања, семинаре или 

сличне активности неопходно је да се достави 

програм са дефинисаним темама и радне 

биографије предавача и тренера; 

 - изјаву овлашћеног лица удружења 

(оригинал), дату под материјалном и кривичном 

одговорношћу, да деловање удружења није 

политичке природе; да у последње 2 године 

правоснажном одлуком није кажњено за прекршај 

или привредни преступ везан за делатност 

удружења; да није у поступку ликвидације, 

стечајном поступку или под привременом 

забраном обављања делатности; да нема блокаду 

рачуна, пореске дугове или дугове према 

организацијама социјалног осигурања; 

- списак корисника са територије општине Лучани 

(име, презиме и адреса) и изјаву да су наведени 

подаци у списку тачни и да ће се се средстава из 

буџета општине Лучани користити искључиво за 

кориснике са територије општине Лучани (важи 

за удружења која немају седиште на територији 

општине Лучани, али који своје услуге пружају 

корисницима са територије општине Лучани). 

Комисија може од подносиоца пријаве тражити 

допуну документације. 

         Трајање програма (рок реализације) одређује 

надлежни орган. 

         Уколико се током трајања Програма, услед 

неочекиваних разлога утврди потреба за 

продужење трајања Програма, могуће је поднети 

захтев за продужење трајања Програма. Захтев за 

продужење трајања Програма подноси се 

надлежном органу одмах након утврђивања 

потребе за продужењем трајања Програма. Захтев 

за продужење трајања Програма није могуће 

поднети на мање од 15 дана пре завршетка 

Програма. Надлежни орган ће донети одлуку o 

таквом захтеву у зависности од сваког конкретног 

случаја. Надлежни орган задржава право да не 

одобри продужење трајања Програма. 

Програм мора бити реализован најкасније до 31. 

12. текуће године (са евентуалним продужетком 

трајања Програма).  

Подносиоци пријава достављају један штампани 

пријавни образац, попуњен јасно, уредно  и 

прецизно, на српском језику, ћириличним 

писмом, потписан од стране регистрованог 

заступника и оверен службеним печатом, као и 

конкурсну документацију,  како би пријава могла 

да се процени на најбољи могући начин. 

Образаци морају бити попуњени у компјутеру, 

ћирилицом, као Word документ.  Обрасци 

попуњени оловком неће бити прихваћени. 

 

Члан 11. 

Пријава и комплетна конкурсна документа-

ција се, у објављеном року, достављају у једној 

запечаћеној пошиљци, заштићеној од оштећења 

која могу настати у транспорту.  

Пријава се предаје на писарницу општине 

Лучани или шаље поштом на адресу: Општина 

Лучани, Комисији за спровођење конкурса, 

Југословенске   армије број  5,    32240   Лучани, а 
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предња страна пошиљке (коверте) мора садржати 

следећи текст: „Пријава на конкурс општине 

Лучани за подстицање програма или недостајућег 

дела средстава за финансирање програма од 

јавног интереса који реализују удружења“, као и 

назив, односно име и адресу подносиоца пријаве. 

Пријаве послате или достављене на било 

који други начин (факсом или електронском 

поштом) неће бити узете у разматрање. 

 

Члан 12. 

Рок за подношење пријава на конкурс, не 

може бити краћи од 15 дана од дана објављивања 

јавног конкурса.  

Благовременом доставом сматра се 

препоручена пошиљка предата пошти најкасније 

до истека последњег дана утврђеног рока 

(печат/штамбиљ поште), без обзира на датум 

приспећа. 

Неблаговремене пријаве неће се разматрати. 

Непотпуна пријава биће одбачена. 

 

Члан 13. 

Сви програми које су подносиоци пријава 

благовремено доставили, биће процењени у 

складу са мерилима и критеријумима утврђеним 

овом одлуком. 

 

Члан 14. 

Мерила су административна провера и 

техничко - финансијска провера.  

Сви програми који буду благовремено 

достављени биће укључени у процес администра-

тивне провере документације, која се састоји из 

два дела: 

- провера да ли је пријава благовремена, 

уредна и достављена од стране овлашћеног лица, 

односно да ли је пријава достављена у року, да ли 

је уз пријаву достављена комплетна конкурсна 

документација и да ли је документација поднета у 

траженој форми, те да ли подносилац пријаве има 

статус удружења у смислу члана 3. став 1. ове 

одлуке; 

- провера да ли подносилац пријаве, 

партнери и програм (предложене активности) 

задовољавају критеријуме постављене у овој 

одлуци и да ли је трајање у складу са правилима 

конкурса. 

Техничко - финансијска провера 

представља процену квалитета предлога програма 

и предлога његовог буџета.  

 

Комисија за спровођење конкурса 

 

 

 

 

Члан 15. 

За спровођење конкурса надлежни орган 

решењем образује конкурсну комисију (у даљем 

тексту: Комисија).  

Чланови комисије дужни су да потпишу 

изјаву да немају приватни интерес у вези са радом 

и одлучивањем комисије, односно спровођењем 

конкурса (Изјава о непостојању сукоба интереса). 

Именовано лице не може предузимати 

радње у својству члана Комисије пре него што 

потпише Изјаву из става 2. овог члана. 

У случају сазнања да се налази у сукобу 

интереса, члан комисије је дужан да о томе одмах 

обавести остале чланове комисије и да се изузме 

из даљег рада комисије. О решавању сукоба 

интереса надлежни орган одлучује у сваком 

случају посебно, а када утврди сукоб интереса, 

именоваће у комисију новог члана као замену. 

Сукоб интереса постоји ако члан комисије 

или чланови његове породице (брачни или 

ванбрачни друг, дете или родитељ), запослени 

или члан органа удружења које учествује на 

конкурсу или било ког другог удружења 

повезаног на било који начин са тим удружењем, 

или у односу на та удружења има било који 

материјални или нематеријални интерес, супротан 

јавном интересу и то у случајевима породичне 

повезаности, економских интереса или другог 

заједничког интереса. 

Чланови комисије не добијају накнаду за 

свој рад. 

Комисија може свој рад уредити посебним 

правилником о раду. 

 

Поступак одлучивања 

 

Члан 16. 

Комисија утврђује листу вредновања и 

рангирања пријављених програма у року који не 

може бити дужи од 60 дана од дана истека рока за 

подношење пријаве. 

Сваки члан Комисије је у обавези да 

појединачно оцени све пристигле предлоге 

програма, затим се бодови сваког члана комисије 

сабирају и деле са бројем чланова комисије за 

сваки појединачни програм. 

У случају да је већи број програма 

вреднован једнаким бројем бодова, предност ће 

бити дата програмима који су вредновани већим 

бројем бодова по критеријумима: (1) референце 

програма (2) циљеви који се постижу.  

Комисија има право да између два или 

више програма са истим бројем бодова, уз 

образложење такве одлуке, изабере програм који 

ће добити средства.  
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Комисија има право да средства уопште не 

додели, уколико сматра да ниједан не задовољава 

критеријуме. 

Комисија може применити следећу 

методологију за одређивање износа средстава 

који ће се одобрити удружењима грађана. Након 

утврђивања административно исправних пријава 

програма и спроведеног бодовања (оцењивања 

административно исправних пријава програма), 

израчуна се укупан збир свих бодова. Просечна 

вредност бода се израчунава тако што се укупно 

расположиви износ средстава за буџетску годину 

подели са укупним збиром свих бодова. Затим се 

просечна вредност бода множи са бројем бодова 

које је добило свако удружење појединачно и 

добија се износ средстава које треба одобрити 

сваком удружењу појединачно. Ради лакшег 

спровођења програма Комисија може тако 

добијен износи средстава који треба одобрити да 

заокружи на хиљаде динара. 

Уколико има довољно средстава Комисија 

може одобрити оне износе које су удружења 

грађана навела у пријави, а да се истовремено не 

прелази максимално дозвољен износ од 

250.000,00 динара по програму и по једном 

удружењу грађана за текућу буџетску годину. 

Листа из става 1. овог члана објављује се 

на званичној интернет страници надлежног 

органа, на порталу е-Управа и на огласној табли 

надлежног органа. 

Учесници конкурса имају право увида у 

поднете пријаве и приложену документацију у 

року од три радна дана од дана објављивања 

листе из става 1. овог члана. 

На листу из става 1. овог члана учесници 

конкурса имају право приговора у року од осам 

дана од дана њеног објављивања. 

Одлуку о приговору, која мора бити 

образложена, надлежни орган доноси у року од 15 

дана од дана његовог пријема. 

Одлуку о избору програма надлежни орган 

доноси у року од 30 дана од дана истека рока за 

подношење приговора. 

Oдлука из става 12. овог члана објављује 

се на званичној интернет страници надлежног 

органа, на порталу е-Управа и на огласној табли 

надлежног органа. 

 Решења о одобравању и додели средстава 

на основу одлуке о избору програма који се 

финансирају из буџета општине Лучани доноси 

надлежни орган, односно руководилац надлежног 

органа.  

Члан 17. 

 

Комисија ће пријаву одбацити, уколико је: 

 

 

- пријава достављена неблаговремено, 

након предвиђеног рока; 

- пријава није комплетна, јер уз пријаву до 

истека рока није поднета комплетна конкурсна 

документација  или није била у складу са 

наведеним административним условима; 

- подносилац пријаве или један или више 

његових партнера или сарадника не испуњавају 

критеријуме везане за статус подносиоца пријаве;  

Комисија ће пријаву одбити, уколико: 

- предлог програма не испуњава формалне 

критеријуме (нпр. активности предложене 

програмом нису у оквиру предмета Конкурса, у 

предлогу програма се премашује максимално 

дозвољено време - рок реализације програма);  

- предлог програма није довољно 

релевантан или финансијски и оперативни 

капацитети подносиоца пријаве нису били 

довољни, или су други предлози програма 

сматрани супериорнијим у овом погледу;  

- предлог програма је сматран технички и 

финансијски инфериорним у односу на одабране 

предлоге програма;  

- предложени трошкови не одговарају 

тржишним ценама услуга и добара. 

 Одлука о одбацивању или одбијању 

пријаве, односно о неодобравању средстава је 

коначна. 

 

III. КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА И ПРАЋЕЊЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Коришћење средстава 

 

Члан 18. 

 Средства која се, у складу са овом 

одлуком, одобре за реализацију програма јесу 

наменска средства и могу да се користе 

искључиво за реализацију конкретног програма и 

у складу са уговором који се закључује између 

надлежног органа и удружења. 

 Пренос средстава из става 1. овог члана 

врши се у складу са прописима којима се уређује 

пренос средстава и отварање рачуна корисника 

јавних средстава. 

 Надлежни орган авансно врши пренос 

50% одобрених средстава кориснику, док 

преосталих 50% одобрених средстава преноси 

кориснику по достављању периодичног извештаја 

са валидном рачуноводственом документацијом 

из члана 20. ове одлуке. 

 Уговором се уређују међусобна права, 

обавезе и одговорности уговорних страна, а 

нарочито: утврђен предмет програма, рок у коме 

се програм реализује, конкретне обавезе 

уговорних страна, износ средстава и начин 

обезбеђења   и   преноса    средстава, инструменти 
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обезбеђења за случај ненаменског трошења 

средстава обезбеђених за реализацију програма, 

односно за случај неизвршења уговорне обавезе – 

предмета програма и повраћај неутрошених 

средстава. 

 Корисник средстава дужан је да пре 

склапања уговора надлежном органу достави: 

 1. изјаву да средства за реализацију 

одобреног програма нису на други начин већ 

обезбеђена, 

 2. изјаву о непостојању сукоба интереса,  

 3. интерни акт о антикорупцијској 

политици и 

 4. инструмент обезбеђења (меницу), која 

ће се активирати у случају ненаменског трошења 

средстава или неиспуњења уговорних одредби од 

стране удружења, носиоца програма.  

 

Праћење реализације програма 

 

Члан 19. 

Надлежни орган прати реализацију 

програма за који су одобрена средства у складу са 

овом одлуком. 

Праћење реализације програма обухвата: 

1. обавезу удружења да обавештава 

надлежни орган о реализацији програма, у 

роковима одређеним уговором; 

2. прегледање извештаја од стране 

надлежног органа; 

3. мониторинг посете представника 

надлежног органа; 

4. обавезу удружења да омогући 

представницима надлежног органа да изврше 

увид у релевантну документацију насталу у току 

реализације програма; 

5. прикупљање информација од корисника 

програма; 

6. друге активности предвиђене уговором. 

Праћење може обухватити и ревизију 

овлашћеног ревизора, уколико је то предвиђено 

конкурсним условима и уговором. 

Удружење односно реализатор програма је 

дужно да надлежном органу омогући праћење 

реализације програма. 

Праћење реализације програма и правдање 

трошења наменских средстава врши 

организациона јединица задужена за финансије.  

 

Извештавање 

 

Члан 20. 

Удружење израђује периодичне и завршне 

наративне и финансијске извештаје. 

Периодични и завршни наративни 

извештај из става 1. овог члана садржи: детаљан 

опис активности и резултата реализације 

програма у односу на планиране активности 

дефинисане уговором, како би се могла извршити 

процена успешности од стране надлежног органа 

и образложење за свако одступање од програма и 

преглед корективних мера чије се предузимање 

планира од стране корисника средстава. 

Периодични и завршни финансијски 

извештај садржи: приказ буџета, који је саставни 

део уговора, са прегледом свих трошкова који су 

настали током извештајног периода, као и 

целокупну документацију која оправдава настале 

трошкове. 

 

Достављање, прегледање и процена извештаја 

 

Члан 21. 

Удружење доставља периодичне 

наративне и финансијске извештаје на половини 

реализације програма са валидном 

рачуноводственом документацијом и завршне 

наративне и финансијске извештаје са валидном 

рачуноводственом документацијом након 

реализације програма, а најкасније до 31. 

децембра текуће године. 

Надлежни орган прегледа и разматра 

извештаје из става 1. овог члана. 

Прегледом финансијских извештаја 

надлежни орган утврђује да ли су буџетска 

средства наменски коришћена и да ли постоји 

рачуноводствена документација која указује на 

наменски утрошак истих. 

Плаћања и издаци који нису у складу са 

уговорним обавезама и/или без припадајуће 

рачуноводствене документације неће бити 

признати, о чему се носилац програма обавештава 

писаним путем. 

Прегледом наративног извештаја 

надлежни орган остварује увид и врши процену 

квалитета и успешности програма у смислу 

реализације постављених циљева. 

О извршеној процени надлежни орган 

обавештава корисника средстава. 

Удружење на захтев надлежног органа 

доставља допуну и додатно објашњење навода 

изнетих у извештају у року од осам дана од 

пријема захтева надлежног органа за доставу 

допуне документације. 

Уколико удружење не оправда првих 50% 

средстава периодичним извештајем, неће се 

вршити пренос друге половине средстава, и та 

неоправдана средства се морају вратити у буџет 

Општине Лучани за припадајућом законском 

каматом од момента пријема средстава. 

Корисник средстава дужан је да надлежни 

орган    посебним   дописом   обавести о изменама  
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везаним за садржај, термин и начин 

коришћења одобрених средстава.  

             Сваки корисник средстава буџета општине 

дужан је да врши наменско трошење средстава у 

складу са потписаним уговором, одобреним 

програмом и законом. 

 

Мониторинг посета 

 

Члан 22. 

 У циљу праћења реализације програма, 

надлежни орган може реализовати мониторинг 

посете. 

 Под мониторинг посетом, у смислу ове 

одлуке, сматра се: посета удружењу, одржавање 

састанака овлашћених представника надлежног 

органа са овлашћеним представницима удружења, 

присуство одређеним догађајима и 

манифестацијама или другим програмским 

активностима које удружење спроводи у склопу 

реализације програма. 

 Мониторинг посета може бити најављена 

или ненајављена. 

 Надлежни орган израђује извештај о 

мониторинг посети у року од десет дана од дана 

спроведене посете. 

 Поред извештаја из става 1. овог члана 

надлежни орган може израдити и препоруке за 

отклањање недостатака и рокове за њихову 

реализацију и упутити их кориснику средстава. 

 

Сукоб интереса код корисника средстава 

 

Члан 23. 

 Удружење ће предузети све потребне мере 

у циљу избегавања сукоба интереса приликом 

коришћења наменских средстава и одмах по 

сазнању обавестити надлежни орган о свим 

ситуацијама које представљају или би могле 

довести до сукоба интереса, у складу са законом. 

 Сукоб интереса постоји у ситуацији у 

којој је непристрасно извршење уговорних 

обавеза било ког лица везаног уговором угрожено 

због прилике да то лице својом одлуком или 

другим активностима учини погодност себи или 

са њим повезаним лицима (чланови породице: 

супружник или ванбрачни партнер, дете или 

родитељ), запосленом, члану удружења, а на 

штету јавног интереса и то у случају породичне 

повезаности, економских интереса или другог 

заједничког интереса са тим лицем. 

 Сваки сукоб интереса надлежни орган 

посебно разматра и може од удружења затражити 

сва потребна обавештења и документацију. 

 У случају утврђеног постојања сукоба 

интереса у спровођењу уговора, надлежни орган 

ће затражити од удружења да без одлагања, а 

најкасније у року од 30 дана, предузме 

одговарајуће мере. 

 Не сматра се сукобом интереса када 

корисник средстава спроводи програм који је 

усмерен на чланове удружења као кориснике 

програма који припадају социјално осетљивим 

групама или особама са инвалидитетом. 

Прерасподела одобреног износа средстава 

 

Члан 24. 

 Корисник средстава, у изузетним 

ситуацијама, може да тражи сагласност од 

надлежног органа ради прерасподеле средстава за 

реализацију планираних активности у оквиру 

одобреног програма. 

 Захтевом за прерасподелу средстава не 

може се тражити повећање расхода који се односе 

на људске ресурсе. 

 Прерасподела средстава се може 

извршити тек након добијања писмене 

сагласности или потписивањем анекса уговора са 

даваоцем средстава. 

 

Поступање у случају неправилности 

 

 

Члан 25. 

Средства која се одобре за реализацију 

програма јесу наменска средства и могу се 

користити искључиво за реализацију одобреног 

програма и у складу са уговором који се 

закључује између надлежног органа и удружења. 

Сваки корисник средстава је дужан да у 

свим јавним наступима, као и на свим штампаним 

материјалима у оквиру програма истакне да је 

програм финансиран од стране општине Лучани. 

Надлежни орган обавештава корисника 

средстава да ће покренути поступак за раскид 

уговора и повраћај средстава са припадајућом 

каматом уколико су неправилности такве природе 

да онемогућавају надлежни орган да утврди да су 

додељена средства наменски коришћена, односно 

ако утврди ненаменски утрошак средстава. 

Раскид уговора и повраћај средстава 

 

Члан 26. 

Уколико удружење корисник средстава 

није достављао тражене извештаје из члана 20. 

ове одлуке, или ако се контролом утврди да су 

одобрена средства ненаменски утрошена, 

надлежни орган је дужан да раскине уговор и 

затражи повраћај пренетих средстава, односно да 

активира средство обезбеђења, а удружење је 

дужно да у буџет Oпштине Лучани врати 

примљена средства у року од 20 дана од дана 

раскида уговора са законском каматом. 
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У случају да корисник средстава врши 

злоупотребу права из закљученог уговора, као и у 

случају непоступања по захтеву из претходног 

става овог члана за враћање додељених средстава 

у буџет општине Лучани, општина Лучани ће 

покренути одговарајући поступак пред 

надлежним судом за намерно и свесно кршење 

уговорних одредаба, злоупотребу и ненаменско 

трошење средстава из буџета општине Лучани.  

Уколико се правоснажном одлуком 

надлежног суда утврди да је корисник средстава 

буџета општине Лучани вршио злоупотребе или 

ненаменско коришћење средстава, таквим 

удружењима и одговорним лицима удружења, по 

новим конкурсима и за нове програме не могу се 

додељивати средства из буџета општине Лучани у 

наредне 3 године, рачунајући од године у којој је 

донета правоснажна одлука.  

 

Извештај надлежног органа 

 

Члан 27. 

 Надлежни орган изрaђује извeштaj о 

реализованој финансијској подршци програмима 

удружења из буџетских средстава у претходној 

календарској години. 

 Извeштaj из става 1. овог члана објављује 

се на званичној интернет страници надлежног 

органа, на порталу е-Управа и на огласној табли 

надлежног органа. 

 Надлежни орган може спровести анализу 

успешности, квалитета и степена остварености 

циљева програма за која су додељена средства на 

конкурсу за доделу средстава, уколико оцени да 

би то довело до унапређења стања у одређеној 

области у којој се корисницима додељују 

финансијска средства. 

 

Члан 28. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном глансику 

општине Лучани“а примењиваће се почев од 01. 

јануара 2019. године. 

 Ступањем на снагу ове Одлуке, престаје 

да важи Одлука о средствима за финансирање 

програма од јавног интереса који реализују 

удружења („Сл. гласник општине Лучани“ бр. 

25/15 и 3/16).  
 

Скупштина  општине Лучани 
 

У Лучанима, 26.02.2019. године,  

број 06-16-10/2019-I 

 

              Председник  

        Весна Стамболић, с.р. 

 

 

14. 
 

            На основу члана 32. Закона о локалној 

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

-др. закон, 101/16 и 47/18), члана 27. став 10, а у 

вези са чланом 29. став 4. Закона о јавној својини 

(,,Сл. гласник РС“, број 71/11, 88/13, 105/14 и 

104/16 - др. закон), члана 3. став 2. 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, 48/15, 99/15 и 42/17), члана 34. став 3. 

и чланова 37. и 38. Одлуке о прибављању, 

располагању и управљању стварима у јавној 

својини општине Лучани (,,Сл. гласник општине 

Лучани“, број 3/16 и 8/16), Одлуке о покретању 

поступка отуђења непокретности из јавне својине 

општине Лучани  („Сл. гласник општине Лучани“ 

бр.  5/18) и члана 52. став 1. Статута општине 

Лучани (,,Сл. гласник општине Лучани“, број 

16/18),  

Скупштина општине Лучани на седници 

одржаној 26.02.2019. године, донела је  
 

О Д Л У К У 

O ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ 

СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ 
 

Члан 1. 

ВРШИ СЕ ОТУЂЕЊЕ НЕПОКРЕ-

ТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ 

ЛУЧАНИ у корист Бранка (Миљко) Давидовића 

из Лучана, улица Југословенске армије број 19, 

означене као део катастарске парцеле број 2148/1 

КО Лучани, површине 0.00,76 ха, од укупне 

површине 0.17,95 ха, тројне катастарске културе, 

и то: земљиште под зградом - објектом у 

површини од 44 м2, земљиште под делом зграде у 

површини од 25 м2, 13 м2, 1 м2 и 8 м2, и њива 3. 

класе у површини од 0.17,04 ха, уписане у лист 

непокретности број 3 КО Лучани, као јавна 

својина општине Лучани.  
  

Члан 2. 

 Отуђење непокретности из јавне својине 

општине Лучаи врши се продајом земљишта из 

члана 1. ове Одлуке у поступку непосредне 

погодбе, за укупну купопродајну цену у износу од 

136.800,00 (стотридесетшестхиљадаосамстотина) 

динара, која цена је утврђена сходно процени 

Министарства финансија - Пореске управе - РЦ 

Крагујевац – Експозитура у Гучи број 060-464-08-

00051/2017 од 28. 12. 2017. године којом 

проценом је утврђено да тржишна вредност 

предметне непокретности износи 1.800,00 динара 

по м2 и која цена се има исплатити продавцу 

непокретности након закључења уговора о 

купопродаји. 
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Члан 3. 

Међусобни односи између општине 

Лучани и купца Бранка Давидовића настали 

куповином земљишта из члана 1. ове Одлуке, 

ближе ће се уредити уговором о купопродаји 

земљишта означеног као део катастарске парцеле 

број 2148/1 КО Лучани, који ће у име општине 

Лучани закључити Председник општине Лучани 

или лице које он овласти, у Законом предвиђеном 

року. 
 

Члан 4. 

Куповина непокретности врши се 

непосредном погодбом будући да је предметна 

катастарска парцеле заузета објектом (гаражом) 

будућег купца за који је исто лице покренуло 

поступак озакоњења, који није могуће окончати 

без претходно решених имовинско - правних 

односа, а да се разлика између дела који је овом 

непокретношћу заузет и дела који је предмет 

купопродаје отуђује из разлога што тај део купац 

користи као једини прилаз својој непокретности 

изграђеној на суседној катастарској парцели број 

2149 КО Лучани, односно излаз на јавну 

површину, а исти не испуњава услове за 

самосталну грађевинску парцелу, односно 

Планом генералне регулације за насељено место 

Лучани није предвиђен за јавне намене. 

Члан 5. 

Трошкове који настану поводом 

закључења и овере уговора, пореза на пренос 

апсолутних права и трошкове уписа права својине 

на предметним непокретностима у јавним 

књигама, сносиће уговорне стране сходно 

законским одредбама и одредбама уговора о 

купопродаји. 

 Ова Одлука и Уговор о купопродаји који 

ће бити закључен између Бранка Давидовића из 

Лучана и општине Лучани, представљају основ да 

се изврши упис права својине у корист 

подносиоца захтева на непокретности из члана 1. 

ове Одлуке, без накнадне сагласности и 

присутности власника земљишта. 

 

Члан 6. 

              Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Лучани“. 
 

Скупштина  општине Лучани 
 

У Лучанима, 26.02.2019. године,  

број 06-16-11/2019-I 

 

              Председник  

        Весна Стамболић, с.р. 

 

15. 
 

 На основу члана 32. Закона о локалној 

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

-др. закон, 101/16 и 47/18), члана 26. став 1. тачка 

2, члана 27. став 6. и члана 34. став 2. Закона о 

јавној својини (,,Сл. гласник РС“, број 72/11, 

88/13, 105/14, 104/16 - др. закон, 188/16 и 113/17), 

члана 10.  Уредбе о условима прибављања и 

отуђења непокретности непосредном погодбом и 

давања у закуп ствари у јавној својини, односно 

прибављања и уступања искоришћавања других 

имовинских права, као и поступцима јавног 

надметања и прикупљања писмених понуда (,,Сл. 

гласник РС“, број 6/18) и члана 49. Одлуке о 

прибављању, располагању и управљању стварима 

у јавној својини општине Лучани (,,Сл. гласник 

општине Лучани“, број 3/16 и 8/16) и члана 52. 

став 1. Статута општине Лучани (,,Сл. гласник 

општине Лучани“ број 16/18) 

Скуштина општине Лучани на седници 

одржаној 26.02.2019. године, донела је 
 

О Д Л У К У 

О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ДАВАЊА У 

ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ 

СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ 
 

Члан 1. 

Овом Одлуком покреће се поступак 

давања у закуп непокретности која се налази у 

јавној својини општине Лучани у корист 

Скијашког клуба „Јастребар“ Каона, као удру-

жења грађана из области спорта.  
 

Члан 2. 

Непокретност која се даје у закуп означена 

је као део помоћне зграде број 1, површине од око 

70 м2 (коју тачну површину ће утврдити Комисија 

за спровођење поступка давања у закуп 

непокретности непосредном погодбом), изграђенe 

на катастарској парцели број 467/8 КО Каона, 

уписаној у лист непокретности број 2 КО Каона, 

као јавна својина општине Лучани.   
 

Члан 3. 

 Непокретност која се даје у закуп 

користиће се искључиво за обављање делатности 

из области спорта. 

 Будући закупац не може користити заку-

пљену непокретност ради остваривања прихода. 
 

Члан 4.  

 Поступак давања у закуп непокретности 

из члана 2. ове Одлуке спровешће се у поступку 

непосредне погодбе, при чему висина закупнине 

износи 7,00 динара по м2, а иста је одређена 

сходно члану 69. став 2. тачка 5. Одлуке о 

прибављању, располагању и управљању стварима 

у јавној својини општине Лучани.  
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Члан 5. 

            Поступак давања у закуп непокретности 

ближе описане у ставу 2. ове Одлуке, у складу са 

одредбама Закона о јавној својини, Уредбе о 

условима прибављања и отуђења непокретности 

непосредном погодбом, давања у закуп ствари у 

јавној својини и поступцима јавног надметања и 

прикупљања писмених понуда и Одлуке о 

прибављању, располагању и управљању стварима 

у јавној својини општине Лучани, спровешће 

Комисија за спровођење поступка давања у закуп 

непокретности непосредном погодбом у саставу: 

 1. Ана Плазинић, председник Комисије 

 2. Мина Аврамовић, заменик председника 

Комисије 

 3. Драгослав Василић, члан Комисије 

 4. Зоран Вучићевић, члан Комисије 

 5. Мирјана Николић, члан Комисије. 

 

Члан 6. 

Закупац може вршити адаптацију 

закупљеног простора и извођење радова који 

имају карактер инвестиционог одржавања, у 

складу са Законом, подзаконским актима и 

Одлуком о прибављању, располагању и 

управљању стварима у јавној својини општине 

Лучани. 

Члан 7. 

Међусобни односи између закуподавца и 

закупца настали на овај начин ближе ће се 

уредити уговором о закупу, који ће након 

спроведеног поступка закључити Председник 

општине Лучани, или лице које он овласти, у име 

општине Лучани, и овлашћено лице закупца. 

 

Члан 8. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у ,,Службеном гласнику 

општине Лучани“. 

 

Скупштина  општине Лучани 

 

У Лучанима, 26.02.2019. године,  

број 06-16-12/2019-I 

 

              Председник  

        Весна Стамболић, с.р. 

16. 

 

 На основу члана 32. Закона о локалној 

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

др. закон, 101/16 и 47/18), члана 27. став 10,  а у 

вези са чланом 29. став 1. и 4.  Закона о јавној 

својини (,,Сл. гласник РС“ број 71/11, 88/13, 

105/14, 104/2016 - др. закон, 108/16 и 113/17), 

члана 2. и члана 3. став 2. Уредбе о условима 

прибављања и отуђења непокретности 

непосредном погодбом и давања у закуп ствари у 

јавној својини, односно прибављања и уступања 

искоришћавања других имовинских права, као и 

поступцима јавног надметања и прикупљања 

писмених понуда (,,Сл. гласник РС“ број 16/18), 

члана 34. став 3. и члана 37. и 38. Одлуке о 

прибављању, располагању и управљању стварима 

у јавној својини општине Лучани (,,Сл. гласник 

општине Лучани“ број 3/16 и 8/16) и члана 52. 

став 1.  Статута општине Лучани (,,Сл. гласник 

општине Лучани“ број 16/18),  

Скупштина општине Лучани на седници 

одржаној 26.02.2019. године, донела је  

 

О Д Л У К У 

О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА 

НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ 

 ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ 
 

 

  Члан 1. 

ПРИСТУПА СЕ отуђењу непокретности 

из јавне својине општине Лучани у корист Ивана 

(Радош) Благојевића из Гуче, улица Николе Тесле 

број 1.  

 

Члан 2. 

Непокретност која се отуђује из јавне 

својине општине Лучани у корист Ивана 

Благојевића из Гуче означена је као део 

катастарске парцеле број 1088 КО Гуча, површине 

17 м2, од укупне површине 0.59,00 ха, по начину 

коришћења земљиште под зградом - објектом, 

некатегорисани пут, уписане у лист 

непокретности број 496 КО Гуча као јавна својина 

општине Лучани.  

 

Члан 3. 

           Поступак отуђења непокретности из члана 

2. ове Одлуке извршиће се непосредном погодбом 

у поступку који ће провести Општинска управа 

општине Лучани у складу са Законом о јавној 

својини и подзаконским прописима за укупну 

купопродајну цену у износу од 12.240,00 

(дванаестхиљададвестотинечетрдесет) динара, 

која је одређена на основу податка о тржишној 

вредности земљишта који је Општинска управа 

општине Лучани прибавила од Република Србија 

- Министарства финансија Београд - Пореске 

управе - РЦ Крагујевац - Експозитура Гуча број 

060-464-08-00037/2018 од 25. 09. 2018. године, 

увидом у који је утврђено да она за непокретност 

која је предмет овог поступка износи 720,00 

динара по м2. 
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Члан 4. 

            Поступак отуђења непокретности у складу 

са одредбама Закона о јавној својини и Уредбе о 

условима прибављања и отуђења непокретности 

непосредном погодбом и давања у закуп ствари у 

јавној својини, односно прибављања и уступања 

искоришћавања других имовинских права, као и 

поступцима јавног надметања и прикупљања 

писмених понуда, спровешће Комисија у саставу: 

 1. Драгослав Василић, председник 

Комисије 

 2. Ана Плазинић, заменик председника 

Комисије 

 3. Дубравка Карић, члан Комисије 

 4. Мина Аврамовић, члан Комисије 

 5. Љиљана Бркић, члан Комисије. 

 

Члан 5. 

            Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Лучани“. 

 

Скупштина  општине Лучани 

 

У Лучанима, 26.02.2019. године,  

број 06-16-13-1/2019-I 

 

              Председник  

        Весна Стамболић, с.р. 

 

17. 

 

 На основу члана 32. Закона о локалној 

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

др. закон, 101/16 и 47/18), члана 27. став 10,  а у 

вези са чланом 29. став 1. и 4.  Закона о јавној 

својини (,,Сл. гласник РС“ број 71/11, 88/13, 

105/14, 104/16 - др. закон, 108/16 и 113/17), члана 

2. и члана 3. став 2. 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, 48/15, 99/15, 42/17 и 94/17), члана 34. 

став 3. и члана 37. и 38. Одлуке о прибављању, 

располагању и управљању стварима у јавној 

својини општине Лучани (,,Сл. гласник општине 

Лучани“ број 3/16 и 8/16) и члана 52. став 1. 

Статута општине Лучани (,,Сл. гласник општине 

Лучани“ број 16/18),  

Скупштина општине Лучани на седници 

одржаној 26.02.2019. године, донела је  

 

О Д Л У К У 

О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА 

НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ  

ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ 

 

  Члан 1. 

ПРИСТУПА СЕ отуђењу непокретности 

из јавне својине општине Лучани у корист 

Раденка Чикириз из Ртију и Слободана Чикириз 

из Ртију.  

 

Члан 2. 

Непокретност која се отуђује из јавне 

својине општине Лучани у корист Раденка 

Чикириз из Ртију и Слободана Чикириз из Ртију 

означена је као део катастарске парцеле број 1078 

КО Рти површине 0.00,25 ха, од укупне површине 

0.33,63 ха, по култури земљиште под зградом 

објектом - некатегорисани пут, уписана у лист 

непокретности број 145 КО Рти, као јавна својина 

општине Лучани.  

Члан 3. 

           Поступак отуђења непокретности из члана 

2. ове Одлуке извршиће се непосредном погодбом 

у поступку који ће провести Општинска управа 

општине Лучани у складу са Законом о јавној 

својини и подзаконским прописима за укупну 

купопродајну цену у износу од 750,00 

(седамстотинапедесет) динара, која је одређена на 

основу податка о тржишној вредности земљишта 

који је Општинска управа општине Лучани 

прибавила од Република Србија - Министарства 

финансија - Пореске управе - РЦ Крагујевац - 

Одсек Гуча број 060- 464-08-00031/2018 од 03. 09. 

2018. године увидом у који је утврђено да она за 

непокретност која је предмет овог поступка 

износи 30,00 динара по м2. 

 

Члан 4. 

            Поступак отуђења непокретности у складу 

са одредбама Закона о јавној својини и Уредбом о 

условима прибављања и отуђења непокретности 

непосредном погодбом, давања у закуп ствари у 

јавној својини и поступцима јавног надметања и 

прикупљања писмених понуда, спровешће 

Комисија у саставу: 

 1. Драгослав Василић, председник 

Комисије 

 2. Ана Плазинић, заменик председника 

Комисије 

 3. Дубравка Карић, члан Комисије 

 4. Мина Аврамовић, члан Комисије 

 5. Зорица Богетић, 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, 26.02.2019. године,  

број 06-16-13-2/2019-I 

 

              Председник  

        Весна Стамболић, с.р. 

 

18. 

 

 На основу члана 32. Закона о локалној 

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

др. закон, 101/16 и 47/18) и члана 52. Статута 

општине Лучани („Сл. гласник општине Лучани“ 

бр. 16/18),  

         Скупштина општине Лучани, на седници 

одржаној 26.02.2019. године, донeла je 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

1. РАЗРЕШАВА СЕ вршилац дужности 

директора ЈКП „Комуналац Лучани“ Лучани 

Обрад Стевановић, дипл. инжењер металургије из 

Чачка, са даном 26.02.2019. године. 

 2. Ово решење објавити у „Службеном 

гласнику општине Лучани“. 

 

Скупштина  општине Лучани 

 

У Лучанима, 26.02.2019. године,  

број 06-16-14-1/2019-I 

 

              Председник  

        Весна Стамболић, с.р. 

19. 

 На основу члана 32. Закона о локалној 

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

др. закон, 101/16 и 47/18), члана 52. Закона о 

јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 15/16) 

и члана 52. Статута општине Лучани („Сл. 

гласник општине Лучани“ бр. 16/18),  

         Скупштина општине Лучани, на седници 

одржаној 26.02.2019. године, донeла je 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

 

1. ИМЕНУЈЕ СЕ Бошковић Милош, 

дипломирани грађевински инжењер из Дљина, за 

вршиоца дужности директора ЈКП „Комуналац 

Лучани“ Лучани, почев од 27.02.2019. године. 

 

 

 

2. Период обављања функције вршиоца 

дужности директора не може бити дужи од једне 

године. 

3. Именовани са Надзорним одбором ЈКП 

„Комуналац Лучани“ Лучани закључује уговор о 

раду на одређено време до дванаест месеци, у 

складу са тачком 1. овог решења. 

 4. Ово решење објавити у „Службеном 

гласнику општине Лучани“. 

 

Скупштина  општине Лучани 

 

У Лучанима, 26.02.2019. године,  

број 06-16-14-2/2019-I 

 

              Председник  

        Весна Стамболић, с.р. 

 

20. 
 

 На основу члана 32. Закона о локалној 

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

др. закон, 101/16 и 47/18), чланова 130. и 132. 

Закона о здравственој заштити („Сл. гласник РС“ 

бр. 107/05, 72/09...и 105/17) и члана 52. Статута 

општине Лучани („Сл. гласник општине Лучани“ 

бр. 16/18),  

         Скупштина општине Лучани, на седници 

одржаној 26.02.2019. године, донeла je 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

1. УТВРЂУЈЕ СЕ да је Гашовић др 

Гордани, специјалисти медицине рада из Лучана, 

престала дужност директора Дома здравља 

Лучани услед истека мандата. 

 2. Ово решење објавити у „Службеном 

гласнику општине Лучани“. 
 

Скупштина  општине Лучани 

 

У Лучанима, 26.02.2019. године,  

број 06-16-14-3/2019-I 
 

              Председник  

        Весна Стамболић, с.р 

21. 

 

 На основу члана 32. Закона о локалној 

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

др. закон, 101/16 и 47/18), члана 134. Закона о 

здравственој заштити („Сл. гласник РС“ бр. 

107/05, 72/09...и 105/17) и члана 52. Статута 

општине Лучани („Сл. гласник општине Лучани“ 

бр. 16/18),  

         Скупштина општине Лучани, на седници 

одржаној 26.02.2019. године, донeла je 
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Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

 
 

1. ИМЕНУЈЕ СЕ др Даница Стефановић, 

специјалиста психијатрије из Чачка, за вршиоца 

дужности директора Дома здравља Лучани на 

период од шест месеци, почев од 27.02.2019. 

године. 

 2. Ово решење објавити у „Службеном 

гласнику општине Лучани“. 

 

Скупштина  општине Лучани 

 

У Лучанима, 26.02.2019. године,  

број 06-16-14-4/2019-I 

 

              Председник  

        Весна Стамболић, с.р 

22. 

 

На основу члана 44. став 1. тачка 5. Закона 

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

129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 - др. закон и 

47/18), члана  72. став 1. тачка 6. Статута оштине 

Лучани („Сл. гласник општине Лучани“, бр. 

16/18), 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 Општинске 

управе општине Лучани, број 400-47/2019-IV-03 

од 04.02.2019. године и члана 7. став 1. и 20. 

Одлуке о привременом финансирању општине 

Лучани за 2019. годину („Сл. гласник општине 

Лучани“, бр. 26/18),  

Председник општине Лучани, донео је 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА 

 

 1. Из средстава утврђених Одлуком о 

привременом финансирању општине Лучани за 

2019. годину („Сл. гласник општине Лучани“, бр. 

26/18), 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 44,  

Економска класификација - 499121 - средства 

резерве - текућа резерва, oдобравају се средства 

директном кориснику буџета општине - 

Општинској управи општине Лучани у износу од 

158.990,oo динарa. 

 2. Средства текуће буџетске резерве из 

тачке 1. овог  решења користиће се  у оквиру 

Раздела 4 - Општинска управа општине Лучани, 

Програма 15 - 0602 - локална самоуправа, 

Програмске активности 0001 - Функционисање 

локалне самоуправе, Функције 130 - Опште 

услуге, Апропријације 42, на Извору 

финансирања 01 - Приходи из буџета, и то: 

 - Машине и опрема: 

 - Економска класификација 512221 - 

Рачунарска опрема у износу од 158.990,oo динара 

и план ове апропријације повећаће се за 

158.990,oo динара. 

 3. Средства по овом решењу одобравају се 

Општинској управи општине Лучани на име 

обезбеђења недостајућих средстава за набавку 

рачунарске опреме неопходне за рад стручних 

служби органа управе. 

 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) или прикупи три понуде 

потенцијалних добављача.   

 5.  О реализацији овог решења стараће се 

одељење за финансије и буџет.  

 6.  Ово решење објавити у „Службеном 

гласнику општине Лучани“.  

 

Председник општине Лучани 

 

У Лучанима, 04.02.2019. године,  

број 400-47/2019-II 

 

              Председник  

    Миливоје Доловић, с.р. 

23. 

 

 На основу члана 44. став 1. тачка 5. Закона 

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

129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 - др. закон и 

47/18), члана  72. став 1. тачка 6.  Статута оштине 

Лучани („Сл. гласник општине Лучани“, број 

16/18), члана 192. Закона о општем управном 

поступку („Сл. гласник РСрбије“, број  18/16),  

члана 69. става 4. Закона о буџетском систему 

(„Сл. гласник РС“, број 54/09,... и 95/18), захтева 

за предлог Решења, број 401-4/2019-IV-03 од 18. 

02. 2019. године и члана 7. став 1. и 20. Одлуком о 

привременом финансирању општине Лучани за 

2019. годину („Сл. гласник општине Лучани“, 

број 26/18),  

Председник општине Лучани, донео је 

       

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА 

 

 1. Из средстава утврђених Одлуком о 

привременом финансирању општине Лучани за 

2019. годину („Сл. гласник општине Лучани“, 

број 26/18), Раздео 4. Општинска управа општине 

Лучани, Програм 15 – 0602 – Локална самоуправа,  
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Програмска активност 0009 – 

Текућа буџетска резерва, Функција 160 – Опште 

јавне услуге неквалификоване на другом месту, 

Позиција 44,  Економска класификација – 499121 

– средства резерве – текућа резерва,   oдобравају  

се средства  

 

директном кориснику буџета општине – 

Општинској управи општине Лучани у износу од 

20.040,00 динарa. 

 2. Средства текуће буџетске резерве из 

тачке 1. овог  решења користиће се  у оквиру 

Раздела 2 – Председник општине Лучани, 

Програма 16 - 2101 – Политички систем локалне 

самоуправе, Програмске активности 0002 – 

Функционисање извршних органа, Функције 111  

– Извршни и законодавни органи, Апропријације 

22, на Извору финансирања 01 – Приходи из 

буџета, и то: 

 

 - Материјал: 

 

 - Економска класификација 426 919 – 

Материјал за посебне намене у износу од 

20.040,00 динара и план ове апропријације 

повећаће се за 20.040,00 динара. 

 

 3. Средства по овом решењу одобравају се 

Председнику општине Лучани на име обезбеђења 

недостајућих средстава за набавку материјал за 

посебне намене (стона застава са сталком, са 

услугом транспорта). 

 

 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“, број 

124/12, 14/15 и 68/15) или прикупи три понуде 

потенцијалних добављача.   

 

 5.  О реализацији овог решења стараће се 

одељење за финансије и буџет.  

 

 6. Ово решење објавити у „Службеном 

гласнику општине Лучани“.  

 

Председник општине Лучани 

 

У Лучанима, 18.02.2019. године,  

број 400-4/2019-II 

 

              Председник  

    Миливоје Доловић, с.р. 

 

 

 

 

24. 
 

На основу члана 44. став 1. тачка 5. Закона 

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

129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 - др. закон и 

47/18), члана  72. став 1. тачка 6.  Статута оштине 

Лучани („Сл. гласник општине Лучани“, број 

16/18), члана 69. става 4. Закона о буџетском 

систему („Сл. гласник РС“, број 54/09,..... и 95/18), 

члана 192. Закона о општем управном поступку 

(„Сл. гласник РС“, број  18/16), захтева Центра за 

социјални рад општине Лучани, Гуча број 400-

66/2019-II од 19. 02. 2019. године и члана 7. став 

1. и 20. Одлуке о приврменом финансирању 

општине Лучани за 2019. годину („Сл. гласник 

општине Лучани“, број 26/18),  

Председник општине Лучани, донело је 
       

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА 
 

 1. Из средстава утврђених Одлуком о 

приврменом финансирању општине Лучани за 

2019. годину („Сл. гласник општине Лучани“ број 

26/18), 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 44,  

Економска класификација - 499121 - средства 

резерве – текућа резерва, oдобравају се средства 

Центру за социјални рад општине Лучани, Гуча у 

износу од 258.786,00 динарa. 

 2. Средства текуће буџетске резерве из 

тачке 1. овог  решења користиће се  у оквиру 

Раздела 4 - Општинска управа општине Лучани, 

Програма 11 - 0901 - социјална и дечија заштита, 

Програмске активности 0001 - социјалне помоћи, 

Функције 070 – социјална помоћ угроженом 

становништву неквалификована на другом месту, 

Апропријације 65, алинеје 8, на извору 

финансирања 01 - приходи из буџета, и то: 

 - Административна опрема: 

 - Економска класификација 512212 – 

Уградна опрема у износу од 258.786,00 динара и 

план ове апропријације  повећаће се за 258.786,00 

динара. 

 3. Средства по овом решењу одобравају се 

Центру за социјални рад општине Лучани, Гуча  

на име обезбеђења недостајућих средстава за 

набавку, односно замену и уградњу котла на 

чврсто гориво ради грејања пословног простора. 

 4. Обавезује се корисник јавних средстава 

из тачке 1. овог решења, да за одобрена средства 

спроведе поступак јавне набавке, сагласно Закону 

о јавним набавкама („Службени гласник 

Републике Србије“, број 124/2012, 14/2015 и 

68/2015) или прикупи три понуде потенцијалних 

извршилаца услуга.   
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 5.  О реализацији овог решења стараће се 

одељење за финансије и буџет.  

 6. Ово решење објавити у „Службеном 

гласнику општине Лучани“.  

 

Председник општине Лучани 

 

У Лучанима, 19.02.2019. године,  

број 400-66/2019-II 

 

              Председник  

    Миливоје Доловић, с.р. 

25. 

      

 На основу члана 46. Закона о локалној 

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

101/16 и 47/18), члана 12. став 1. Закона о 

управљању миграцијама („Сл. гласник РС“ бр. 

107/12) и  члана 75. Статута општине Лучани 

(„Сл. гласник општине Лучани“ бр. 16/18),  

Општинско веће општине Лучани на 

седници одржаној 18. 02. 2019. године,  донело је 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

 

I. ОБРАЗУЈЕ СЕ Локални савет за 

миграције општине Лучани, у саставу: 

 - Председник општине Лучани, 

председник 

 - Помоћник Председника општине 

Лучани, заменик председника 

 - Окружни координатор КИРС - а за 

Моравички округ, члан 

 - Директор Дома здравља Лучани, члан 

 - Представник Националне службе за 

запошљавање, члан 

 - Руководилац Службе за катастар 

непокретности Гуча, члан 

 - Шеф одељења за урбанизам, грађеви-

нарство, имовину и инспекцијске послове 

Општинске управе општине Лучани,  члан 

 - Секретар Црвеног крста општине 

Лучани, члан 

 - Директор Центра за социјални рад 

општине Лучани, члан 

 - Начелник Полицијске станице Лучани у 

Гучи, члан 

 - Радник Општинске управе општине 

Лучани, члан 

 

II. Локални савет за миграције општине 

Лучани обавља послове  који се односе на: 

 - креирање планова за решавање проблема 

избеглих, интерно расељених лица и повратника 

којима би се на ефикасан и одржив начин 

задовољиле њихове потребе; 

 - дефинисање праваца будућег развоја; 

 - унапређивање сопствених капацитета за 

планирање кроз одговарајућу обуку; 

 

 

 - обезбеђивање потребних података 

непосредно од циљних група и социјалних актера 

у систему подршке избеглим, интерно расељеним 

лицима и повратницима; 

 - размену информација и учествовање на 

састанцима од значаја за процес планирања; 

 - примену усвојених метода планирања 

током процеса планирања; 

 - дефинисање циљева и праваца развоја и 

сарадњу са различитим релевантним локалним и 

републичким актерима; 

 - планирање, праћење реализације и оцену 

успешности примене локалног акционог плана; 

 - писање завршног документа; 

 - иницирање јавне расправе о нацрту 

докумената и допринос да финална верзија буде 

предложена Скупштини општине Лучани на 

усвајање 

 

III. Стручне и административно – 

техничке послове за потребе Локалног савета за 

миграције  обављаће Општинска управа општине 

Лучани – одељење за друштвене делатности. 

 

IV. Ово решење ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Лучани“. 

 

V. Ступањем на снагу овог Решења 

престаје да важи решење Општинског већа 

општине Лучани, број 06-92-13/2015-III од 30. 

10.2015. године. 

 

Општинско веће општине Лучани 

 

У Лучанима, 18.02.2019. године,  

број 06-15-12/2019-III 

 

              Председник  

    Миливоје Доловић, с.р. 
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