
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ 
 

        Број 5.                                    28.  март  2018.  године                                                             Година 35.    

1. 
 

 На основу члана 32. Закона о локалној 

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

др. закон), члана 4. Закона о јавним службама 

(„Сл. гласник РС“, бр. 42/91, 71/94, 79/05 - др. 

закон, 81/05 - испр. др. закона, 83/05 - испр. др. 

законa и 83/14 - др. закон), чланова 23. став 1. и 

26. Закона о култури („Сл. гласник РС“ бр. 72/09, 

13/16 и 30/16 - исправка) и члана 52. став 1. тачка 

7. Статута општине Лучани („Сл. гласник 

општине Лучани“, бр. 14/14),  

Скупштина општине Лучани на седници 

одржаној 28.03.2018. године, донела је 

 

О Д Л У К У  

О ОСНИВАЊУ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА 

ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ  

 

Опште одредбе 

 

Члан 1. 

Ова одлука је оснивачки акт јавне службе 

која обавља делатност установе културе у оквиру 

права и обавеза општине Лучани, утврђених 

законом. 
 

Члан 2. 

Овом одлуком усклађује се важећи акт о 

оснивању установе културе општине Лучани са 

прописима којима се утврђује општи интерес у 

култури, обављање културне делатности, начин 

организовања и пословања установе као субјекта 

у култури средствима у јавној својини општине 

Лучани. 

Овом одлуком у потпуности се замењује 

Одлука о оснивању Центра за културу, спорт и 

туризам општине Лучани „Драгачево“ Гуча („Сл. 

гласник општине Лучани“ бр. 6/08, 13/12 и 15/16), 

као важећи оснивачки акт установе културе 

општине Лучани. 

 

Члан 3. 

Установа културе основана је ради 

остваривања општег интереса у култури, који 

обухвата: 

 1. стварање могућности за интензиван, 

континуиран и усклађен културни развој;  

 2. стварање услова за развој и подстицање 

савременог културног и уметничког ствара-

лаштва;  

 3. откривање, прикупљање, истраживање, 

документовање, проучавање, вредновање, 

заштиту, очување, представљање, интерпретацију, 

коришћење и управљање културним наслеђем;  

 4. откривање, стварање, проучавање, 

очување и представљање српске културе и 

традиције;  

 5. обезбеђивање услова за доступност 

културних садржаја и културног наслеђа;  

 6. истраживање, очување и коришћење 

добара од посебног значаја за културу и историју 

српског народа која се налазе у општини Лучани;  

 7. подстицање иновативности и 

креативности у култури;  

 8. подстицање стручних и научних 

истраживања у култури;  

 9. спровођење и унапређивање едукације 

у области културе;  

 10. подстицање младих талената у области 

културног и уметничког стваралаштва;  

 11. стварање услова за подстицање 

самосталног културног и уметничког 

стваралаштва;  

 12. подстицање аматерског културног и 

уметничког стваралаштва;  

 13. подстицање дечијег стваралаштва и 

стваралаштва за децу и младе у култури;  

 14. подстицање културног и уметничког 

стваралаштва особа са инвалидитетом и 

доступности свих културних садржаја особама са 

инвалидитетом. 

 

Предмет уређивања 

 

Члан 4. 

Овим оснивачким актом уређује се:  

 1. назив оснивача;  

 2. назив и седиште установе;  

 3. правни субјективитет и финансирање; 

 4. делатност установе;  

 5. органи установе, надлежности и 

дужности; 

 6. оснивачка права; 

 7. начин именовања директора и органа 

управљања; 

 8. друга питања од значаја за 

организацију и пословање установе. 

 

Оснивач 

 

Члан 5. 
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Оснивач установе културе је општина 

Лучани. 

 

Назив (фирма) и седиште 

 

Члан 6. 

Установа културе послује под називом: 

Културни центар општине Лучани, Гуча (у даљем 

тексту: установа). 

Седиште установе  је у Гучи, Трг слободе 

бб. 

 

Правни субјективитет и финансирање 

 

Члан 7. 

Установа  је правно лице, основано 

средствима у јавној својини општине Лучани, 

ради обављања културне делатности којом се 

обезбеђује остваривање права грађана, односно 

задовољавање потреба грађана као и остваривање 

другог законом утврђеног интереса у области 

културе на територији општине Лучани. 

Установа се финансира из буџета општине 

и других извора предвиђених законом. 

Културни програми и пројекти установе 

финансирају се и из прихода остварених 

обављањем делатности, од накнада за услуге, 

продајом производа, уступањем ауторских и 

сродних права, од легата, донација, спонзорстава 

и на други начин, у складу са законом. 

 

Делатност 

 

Члан 8. 

Установа обавља културну делатност 

утврђену прописима којимa се уређује 

остваривање општег  интереса у култури и 

обављање културне делатности, под којом се 

сматрају послови, нарочито у областима: 

 1. књижевност (стваралаштво, преводила-

штво);  

 2. музика (стваралаштво, продукција, 

интерпретација);  

 3. ликовне, примењене, визуелне 

уметности, дизајн и архитектура;  

 4. позоришна уметност (стваралаштво, 

продукција и интерпретација);  

 5. уметничка игра - класичан балет, 

народна игра, савремена игра (стваралаштво, 

продукција и интерпретација);  

 6. филмска уметност и остало аудио - 

визуелно стваралаштво;  

 7. дигитално стваралаштво и 

мултимедији;  

 

 

 

 8. остала извођења културних програма и 

културних садржаја (мјузикл, циркус, пантомима, 

улична уметност и сл.); 

 9. откривање, прикупљање, истраживање, 

документовање, проучавање, вредновање, 

заштита, очување, представљање, интерпретација, 

коришћење и управљање културним наслеђем;  

 10. научноистраживачке и едукативне 

делатности у култури;  

 11. менаџмент у култури. 

 

Члан 9. 

Установа обавља културну делатност 

одређену прописима органа општине Лучани 

којима се уређује одржавање Драгачевског сабора 

трубача у Гучи, а нарочито изворне послове 

организације ове манифестације:  

 1. програмско дефинисање, спровођење и 

динамика спровођења уметничког програма;  

 2. одређивање субјеката и реализација 

уметничког програма; 

 3. традиционална трубачка музика 

(стваралаштво, продукција, интерпретација); 

 4. чување етничког и културног 

идентитета (традиција и обичаји драгачевског 

краја); 

 5. књижевност, ликовна, примењена и 

визуелна уметност, уметничка игра, остала 

извођења уметничких садржаја везаних за 

манифестацију (стваралаштво, продукција, 

интерпретација); 

 6. прикупљање, документовање, чување и 

представљање предмета од значаја за настанак и 

развој манифетације (послови музеја); 

 7. приређивање изложби из културних 

области манифестације, намењених публици. 

 

Члан 10. 

Према класификацији делатности, 

послови установе су економски разврстани у 

области стваралачке, уметничке и забавне 

делатности, која обухвата активности којима се 

задовољавају културне потребе корисника и 

обезбеђује забава у за то намењеним објектима: 

производња, промоција и извођење представа; 

одржавање уметничких и забавних програма и 

приређивање изложби намењених публици; 

обезбеђивање уметничких креативних и 

техничких могућности за стварање уметничких 

дела и извођење представа; делатност музеја, 

галерија, збирки и остале културне делатности: 

90.01 - Извођачка уметност: постављање 

позоришних, оперских и плесних програма и 

представа; припрема и извођење музичких 

програма (концерата),  као  и друге врсте сценског 

  



      Страна                                СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ                                Број  5/2018   3 

 

извођења (активности позоришних трупа, 

дружина или музичких група и циркуса). 

 90.02 - Друге уметничке делатности у 

оквиру извођачке уметности: помоћне активности 

у оквиру извођачке уметности, позоришних 

плесних представа, концерата и оперских  

представа и других врста сценског извођења; 

активности редитеља, продуцената, сценографа и 

сценских радника, мајстора светла; активност 

продуцената или организатора уметничких 

догађаја са сценском опремом или без ње. 

 90.03 - Уметничко стваралаштво: акти-

вности самосталних уметника као што су вајари, 

сликари, цртачи цртаних филмова, карикатуристи, 

гравери, бакроресци, литографи; активности 

писаца у свим областима, укључујући 

белетристику, техничке текстиве и друго; 

активности слободних новинара (уметничких 

критичара); конзервација и рестаурација 

уметничких дела (слике, филмови, књиге). 

 90.04 - Рад уметничких установа: 

делатност концертних и позоришних дворана и 

других уметничких установа. 

 91.02 - Делатност музеја, галерија и 

збирки: рад музеја свих врста; заштита покретних 

културних добара. 

 91.03 - Заштита и одржавање непокретних 

културних добара, културно - историјских 

локација, зграда и сличних туристичких 

споменика 

 

Члан 11. 

Установа може обављати и делатност 

којом остварује приход од накнада за услуге, 

продајом производа, области приказивања 

кинематографских дела и осталих аудио - 

визуелних производа, а нарочито: 

59.14 - Делатност приказивања 

кинематографских дела: овлашћено приказивање 

кинематографских дела путем одговарајућих 

технологија и техничких уређаја, доступног 

грађанима под једнаким условима у јавним 

просторијама, односно јавним просторима - 

активности кино - клубова. 

 

Члан 12. 

Претежна делатност установе је 90.04 - 

Рад уметничких установа: делатност концертних 

и позоришних дворана и других уметничких 

установа). 

Органи установе 

 

Члан 13. 

Органи установе су: директор, управни 

одбор и надзорни одбор.  

Надлежности и дужности органа установе, 

ближе се уређују статутом установе. 

 

Члан 14. 

Установом руководи директор установе 

кога именује и разрешава оснивач. 

Кандидати за директора установе морају 

имати високо образовање и најмање пет година 

радног искуства у струци. 

Остали услови за избор кандидата за 

директора установе утврђују се статутом установе 

у складу са Законом и овим оснивачким актом. 

Оснивач може именовати вршиоца 

дужности директора установе у складу са 

законом. 

 

Члан 15. 

Установом управља управни одбор који 

има седам чланова које именује и разрешава 

оснивач, из реда истакнутих стручњака и 

познавалаца културне делатности, на период од 

четири године и могу бити именовани највише 

два пута. 

Састав управног одбора треба да обезбеди 

заступљеност од најмање 30% представника мање 

заступљеног пола. 

Највише једна трећина чланова управног 

одбора именује се из реда запослених у установи, 

на предлог већине запослених,  а најмање један од 

чланова управног одбора из реда запослених мора 

да буде из реда носилаца основне тј. програмске 

делатности. 

Остала питања именовања управног 

одбора ближе се уређују статутом установе. 

 

Члан 16. 

Надзорни одбор обавља надзор над 

пословањем установе, има три члана које именује 

и разрешава оснивач установе, на период од 

четири године и могу бити именовани највише 

два пута. 

Састав надзорног одбора треба да 

обезбеди заступљеност од најмање 30% 

представника мање заступљeног пола. 

Највише једна трећина чланова надзорног 

одбора именује се из реда запослених у установи, 

на предлог већине запослених. 

Остaла питања именовања надзорног 

одбора ближе се уређују статутом установе.  

 

Уметнички, програмски, односно стручни 

савет 

 

Члан 17. 

У установи се образује уметнички, 

програмски, односно стручни савет који разматра 

питања   из    уметничке,    програмске,     односно 
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стручне делатности установе и директору 

установе даје мишљења и предлоге везане за 

уметнички, програмски и стручни рад установе.  

Одлуку о образовању, структури и броју 

чланова програмских савета доноси Општинско 

веће општине Лучани. 

Састав, надлежност и начин рада 

уметничког, програмског и стручног савета, 

ближе се уређују статутом установе. 
 

Оснивачка права 

 

Члан 18. 

Општина Лучани врши оснивачка права у 

погледу именовања директора, чланова управног 

одбора и чланова надзорног одбора.  

Установа делатност врши у складу са 

годишњим програмом и годишњим финансијским 

планом на који сагласност даје Скупштина 

општине Лучани. 

Општинско веће општине Лучани даје 

сагласност на акт о организацији и 

систематизацији послова установе. 

Скупштина општине Лучани даје 

сагласност на статут установе.  
 

Извештавање 

 

Члан 19. 

Установа најкасније до 15. марта текуће 

године, подноси извештај о раду и извештај о 

финансијском пословању за претходну годину 

Скупштини општине Лучани. 
 

Статут установе 

 

Члан 20. 

Управни одбор установе доноси статут. 

Статут је основни општи акт установе, 

којим се ближе уређује:  

1. делатност установе;  

2. унутрашња организација установе;  

3. органи установе, њихов састав, начин 

именовања и надлежности;  

4. услови за именовање и разрешење 

директора установе;  

5. одговорност установе за обавезе у 

правном промету;  

6. друга питања значајна за рад установе. 

 

Прелазне и завршне одредбе 

 

Члан 21. 

Општинска управа општине Лучани, 

дужна је да податке о установи достави ресорном 

министарству у року од 30 дана од дана ступања 

на снагу ове одлуке, ради уписа у централну 

евиденцију установа основаних средствима у 

јавној својини са седиштем на територији 

Републике.  

Статут установе и друга општа акта 

установе, ускладиће се са прописима којима се 

уређује обављање културне делатности, начин 

организовања, систем управљања и пословање 

установе у култури средствима у јавној својини 

општине и овим актом, најкасније у року од 

тридесет дана од дана ступања на снагу овe 

oдлуке. 
 

Члан 22. 

Даном почетка примене ове одлуке 

престају да важе одлуке Скупштине општине 

Лучани: 

1. Одлука о оснивању Центра за културу, 

спорт и туризам општине Лучани „Драгачево“ 

Гуча („Сл. гласник општине Лучани бр. 6/08), 

2. Одлука о изменама и допунама Одлуке 

о оснивању Центра за културу, спорт и туризам 

општине Лучани „Драгачево“ Гуча („Сл. гласник 

општине Лучани“  бр. 13/12),  

3. Одлука о изменама и допунама Одлуке 

о оснивању Центра за културу и спорт општине 

Лучани („Сл. гласник општине Лучани“ бр. 

15/16). 
  

Члан 23. 

Ступањем на снагу ове одлуке, установа 

под садашњим називом „Културни центар 

општине Лучани“ Гуча, задржава непрекидни 

субјективитет правног лица основаног под 

називом Дом културе „Бранислав Обрадовић 

Џамбо“ Гуча, дана 24. 02. 1962. године, када је 

оснивање регистровано код надлежног суда у 

Краљеву под бројем 1-150-00, а чији назив је 

касније мењан: „Дом културе Гуча“, регистрован 

у Привредном суду у Краљеву решењем ФИ 

7009/93 од 25. 06. 1993. године; затим Центар за 

културу, спорт и туризам општине Лучани 

„Драгачево“ Гуча, регистрован у Трговиснком 

суду у Чачку решењем ФИ 25/05 од 08. 03. 2005. 

године; затим „Центар за културу и спорт 

општине Лучани“ у Гучи, регистрован у 

Привредном суду у Чачаку решењем ФИ 29/13 од 

24.10.2013. године. 

 

Члан 24. 

Ова одлука ступа на снагу и примењује се 

почев од осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику општине Лучани“. 

 

Скупштина општине Лучани 
 

У Гучи, 28.03.2018. године,  

број 06-19-2/2018-I 

     

    Председник 

  Зорица Милошевић, с.р. 
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2. 

На основу члана 32. Закона о локалној 

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

др. закон), члана 15. став 1. тачка 4. и члана 42. 

став 6.  Закона о ванредним ситуацијама  („Сл. 

гласник РС“, бр. 111/09, 91/11 и 93/12) и члана 52. 

Статута општине Лучани („Сл. гласник општине 

Лучани“, бр. 14/14),  

Скупштина општине Лучани на седници 

одржаној 28.03.2018. године, донела је 

 

О  Д  Л  У  К   У  

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О  

ОБРАЗОВАЊУ  ОПШТИНСКОГ  ШТАБА 

ЗА  ВАНРЕДНЕ  СИТУАЦИЈЕ  ОПШТИНЕ  

ЛУЧАНИ  

 

Члан 1. 

У Одлуци о образовању Општинског 

штаба за ванредне ситуације општине Лучани 

(„Сл. гласник општине Лучани“ бр. 7/10..... и 

17/17), члан 4. Одлуке мења се и гласи: 

„У састав Штаба улазе: 

 1. Председник општине Лучани - 

командант Штаба, 

 2. Заменик Председника општине 

Лучани - заменик команданта Штаба, 

 3. Зоран Вучићевић, радник Општинске 

управе општине Лучани - начелник Штаба, 

 4. Начелник Општинске управе општине 

Лучани - члан, 

 5. Начелник Полицијске станице Лучани 

- члан, 

 6. Командир ватрогасно - спасилачке 

јединице Гуча - члан, 

 7. Секретар Црвеног крста општине 

Лучани - члан, 

 8. Руководилац сектора безбедности и 

заштите Предузећа „МБ - Наменска“ Лучани - 

члан, 

 9. Директор ЈП „Драгачево путеви“ Гуча 

- члан, 

 10. Директор ЈКП „Комуналац Лучани“ 

Лучани - члан, 

 11. Директор Дома здравља Лучани - 

члан, 

 12. Директор Електродистрибуције Чачак 

- Погон Гуча - члан, 

 13. Руководилац Предузећа „Путеви“  

Чачак - радна јединица Гуча - члан, 

 14. Припадник Гарнизона Пожега - члан, 

 15. Мирјана Николић, радник Општинске 

управе општине Лучани - члан, 

 16. Милош Бошковић, радник ЈП 

„Драгачево путеви“ Гуча - члан, 

 17. Зоран Крљанчевић, радник Општи-

нске управе општине Лучани - члан, 

 18. Биљана Капларевић, радник Општи-

нске управе општине Лучани - члан.“  

 

Члан 2. 

У осталим деловима oвa Одлука остаје 

непромењена. 

 

Члан 3. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Лучани“. 

 

Скупштина општине Лучани 
 

У Гучи, 28.03.2018. године,  

број 06-19-3/2018-I 

     

    Председник 

  Зорица Милошевић, с.р. 

3. 

 

На основу члана 32. Закона о локалној 

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

- др. закон), члана 92. став 4. Закона о буџетском 

систему  („Сл. гласник РС“ број 54/09.... и 113/17 ) 

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

Лучани („Сл. гласник општине Лучани“, број 

4/14) 

 Скупштина општине Лучани на седници 

одржаној 28.03.2018. године, донела је 

 

О   Д   Л   У   К   У 

О АНГАЖОВАЊУ РЕВИЗОРА ЗА ОБАВЉАЊЕ 

ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ 

 ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ОПШТИНЕ 

ЛУЧАНИ ЗА 2017. ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

 Екстерну ревизију завршног рачуна 

буџета општине Лучани за 2017. 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. 

 Уговање услуга  ревизије Завршног 

рачуна буџета општине Лучани за 2017. 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“. 
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Скупштина општине Лучани 
 

У Гучи, 28.03.2018. године,  

број 06-19-4/2018-I 

     

    Председник 

  Зорица Милошевић, с.р. 

 

4. 

 

На основу члана 32. Закона о локалној 

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

др. закон), члана 46. став 1. Закона о планирању и 

изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 72/09, 81/2009-

испр., 64/10 - одлука УС, 24/11,121/12, 42/13 - 

одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука УС, 

132/14 и 145/14), члана 9. став 5. Закона о 

стратешкој процени утицаја на животну средину 

(„Сл. гласник РС“ бр. 135/04 и 88/10), члана 52. 

Статута Општине Лучани, („Сл. гласник општине 

Лучани“ број 4/14),  

Скупштина општине Лучани, по 

прибављеном мишљењу Комисије за планове 

општине Лучани, на седници одржаној 

28.03.2018. године, донела је 

 

О  Д  Л  У  К  У 

О ИЗРАДИ  ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА 

ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА НАСЕЉЕНО 

МЕСТО ЛУЧАНИ 

 

НАЗИВ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА 

Члан 1. 

Овом Одлуком приступа се изради: 

„Измене и допуне Плана генералне регулације за 

насељено место Лучани“ ( у даљем тексту: измена 

и допуна Плана) 

 

ОКВИРНЕ ГРАНИЦЕ ОБУХВАТА 

ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА СА ОПИСОМ 

 

Члан 2. 

Граница обухвата измене и допуне Плана 

налази се у КО Лучани и почиње на северу од 

тромеђе кп. бр. 2176/1 са 2177 и 2472 одакле иде 

на југ границом кп. бр. 2176/1 са 2472 и 2449, 

наставља границом кп. бр. 2449 са 2173/1, 2170, 

2174 и поново кп.бр. 2170, скреће на запад 

границом кп. бр. 2169 са 2170, пресеца правцем 

северозапад кп. бр. 2170 и наставља истим 

правцем границом кп бр. 2170 са кп.бр. 2171 и 

2173/2, даље наставља границом кп бр. 2173/2 са 

2173/1, пресеца истим правцем кп бр. 2176/2 и 

наставља даље границом кп. бр. 2176/1 до почетне 

тачке описа границе. 

У обухвату измене и допуне Плана су 

катастарске парцеле број 2176/1, 2173/1, 2172, 

2174 и делови катастарских парцела број 2170 и 

2176/2 КО Лучани. Површина обухвата измене и 

допуне Плана је оквирно 1,48 ha. 

Према потреби, у току израде измене и 

допуне Плана могуће су корекције обухвата, тако 

да ће коначна граница обухвата бити дефинисана 

у фази нацрта плана. 

 

УСЛОВИ И СМЕРНИЦЕ ПЛАНСКИХ 

ДОКУМЕНАТА ВИШЕГ РЕДА И РАЗВОЈНИХ 

СТРАТЕГИЈА И СПИСАК ПОДЛОГА 

 

Члан 3. 

Услови и смернице од значаја за израду 

измене и допуне Плана садржани су у планском 

документу вишег реда: Просторном плану 

Општине Лучани (Сл. гласник Општине Лучани“ 

број 1/14) као и Плану генералне регулације за 

насељено место Лучани („Службени гласник 

општине Лучани број 17/15), у коме је у поглављу 

2.3 Спровођење плана предвиђено „да је могуће 

покретање иницијативе за измену и допуну Плана 

генералне регулације, према потреби“. 

Према Плану генералне регулације за 

насељено место Лучани, обухват предметне 

измене и допуне представља део целине 1 – 

Лучани центар, подцелина 1.1. Централно градско 

језгро.  

           Део који се налази у обухвату предствља 

простор који почиње од раскрснице улица 

Радничка и др Драгише Мишовић, иде улицом 

Радничка до јавне површине испред Дома 

културе, обухватајући зграду Дома културе, 

наставља фактичком оградом између хотела 

„Лучани“ и постојећег базена, настављајући даље 

до улице Цветна, обухватајући део ове Улице до 

раскрснице са Улицом др Драгише Мишовић, где 

иде истом до почетне тачке. У овој подцелини се 

налазе Дом културе, зграда старог обданишта и 

базени. 

 Будућа изградња је усмерена на изградњу, 

урбану обнову и делимичну реконструкцију уз 

обавезу да све интервенције буду репрезентативне 

и у складу са постојећим архитектонским 

решењима.        

Потребне подлоге за израду Плана су: 

катастарско-топографски планови у размери 

1:1000 и 1:2500, као и друге подлоге за које се 

укаже да су нужне за израду Плана (педолошке, 

климатолошке, хидролошке, геолошке итд), тј. 

подлоге у складу са Законом 

Графички део измене и допуне Плана 

израђује се на овереном катастарско топогра-

фском плану у одговарајућој размери. 
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Према потреби за израду измене и допуне 

Плана обезбеђује се одговарајући елаборат 

инжењерскогеолошких – геотехничких услова. 

 

 

ПРИНЦИПИ ПЛАНИРАЊА, КОРИ-

ШЋЕЊА, УРЕЂЕЊА И ЗАШТИТЕ ПЛАНСКОГ 

ПОДРУЧЈА 

 

Члан 4. 

 Планирање, коришћење, уређење и 

заштита простора у обухвату измене и допуне 

Плана засниваће се на следећим принципима: 

 - примена савремених начела у 

планирању, уређењу и заштити простора; 

 - заштита и унапређење јавног интереса; 

 - заштита, уређење и одрживо 

коришћење природног и културног наслеђа; 

 - унапређење животне средине. 

 

ВИЗИЈА И ЦИЉЕВИ ПЛАНИРАЊА, 

КОРИШЋЕЊА, УРЕЂЕЊА И ЗАШТИТЕ 

ПЛАНСКОГ ПОДРУЧЈА 

 

Члан 5. 

Визија уређења планског подручја је 

одрживо коришћење и заштита грађевинског 

земљишта, природних, културних и створених 

ресурса и њихово квалитетно унапређење, у 

складу са принципима одрживог развоја. 

 Циљеви планирања, коришћења, уређења 

и заштите планског подручја су: 

 - измена и допуна планског решења 

намене земљишта дефинисано у ПГР Лучани на 

начин да се обезбеди потребна површина и 

омогући реализација програма изградње 

спортског објекта затворени базен у оквиру 

планских решења ППО Лучани; 

 - измена и допуна елемената саобраћајне 

регулације, грађевинских линија, општих и 

посебних правила грађења ради ближег 

дефинисања зоне изградње нових објеката према 

пројектном задатку општинске управе; 

 - измена и допуна планских решења 

комуналне инфраструктуре: водоводне, канали-

зационе, електроенергетске, телекомуникационе 

термоенергетске мреже и њено усклађивање са 

потребним програмом изградње затвореног 

базена; 

 - дефинисање услова и мера заштите 

културног наслеђа; 

 - дефинисање услова и мера заштите 

животне средине; 

 - дефинисање површина јавне и остале 

намене; 

 - дефинисање правила уређења и начина 

коришћења земљишта; 

 - развој комуналне инфраструктуре; 

 - дефинисање правила, услова и 

ограничења за изградњу. 

 

 

КОНЦЕПТУАЛНИ ОКВИР ПЛАНИ-

РАЊА, КОРИШЋЕЊА, УРЕЂЕЊА И ЗАШТИТЕ 

ПЛАНСКОГ ПОДРУЧЈА СА СТРУКТУРОМ 

ОСНОВНИХ НАМЕНА ПРОСТОРА И 

КОРИШЋЕЊА ЗЕМЉИШТА 

 

Члан 6. 

 У обухвату измене и допуне Плана, 

планиране су претежно јавне намене – земљиште 

за површине саобраћајница, објекте спорта, 

културе и установе предшколског образовања.  

Планира се уређење овог дела насеља на 

начин да се обезбеди довољан простор за нови 

програм изградње спортских објеката, уз 

усаглашавање са карактеристикама, 

потенцијалима и ограничењима простора у 

обухвату и контактном простору. 

Предшколско васпитање и образовање: 

Материјално - техничка основа рада предшколске 

установе је релативно задовољавајућа. У 

наредном периоду је потребно обавити адаптацију 

и реновирање постојећих капацитета. Проширење 

капацитета предшколског образовања и 

васпитања у обухвату ПГР-а планирати према 

одговарајућим критеријумима и стандардима: 

Култура: Постојећи објекат Дома културе 

у Лучанима потребно је реконструисати и према 

потреби и економској одрживости доградити и 

проширити додатним садржајима (пословни 

простор и сл.). Могућа пренамена ових простора у 

планом предвиђене компатибилне намене. 

 Спорт: Градски базени у Лучанима 

заузима површину од 0,51 ha. Концепт уређења 

спортско рекреативних површина, заснива се на 

задржавању постојећих и изградњи нових 

спортских објеката уз могућност реконструкције 

према међународним правилима организовања 

спортских манифестација. Планира се изградња 

затвореног базена, уређење приступних, зелених 

површина и паркинг простора. 

 Саобраћајне површине и скверови:  У 

обухвату измене и допуне Плана налазе се Улица 

Драгише Мишовића планирана као градска 

магистрала, Улица Радничка и улица Цветна које 

су планиране као приступне саобраћајнице. 

Изменама и допунама се не предвиђа измена 

ранга ових саобраћајница, могуће је ближе 

дефинисање потребних елемената регулације и 

нивелације према програму општинске управе. 

Стационарни     саобраћај    планира     се    према 
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могућностима и контексту локације у оквиру 

постојећих капацитета уз проверу могућности 

проширења и изградње нових паркинг места у 

оквиру регулације јавних саобраћајница. 

 

РОК ЗА ИЗРАДУ ПЛАНСКОГ 

ДОКУМЕНТА 

 

Члан 7. 

Рок за израду Материјала за рани јавни 

увид је 30 дана од дана закључења уговора о 

извршавању услуга израде измене и допуне 

Плана са најповољнијим понуђачем. 

Рок за израду Нацрта измене и допуне 

Плана је 60 дана од достављања Извештаја о 

обављеном раном јавном увиду. 

 

НАЧИН ФИНАНСИРАЊА ИЗРАДЕ 

ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА СА ОКВИРНОМ 

ПРОЦЕНОМ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА 

 

Члан 8. 

Финансијска средства за израду измене и 

допуне Плана обезбедиће се из Буџета општине 

Лучани и других извора које обезбеди општина.  

Оквирна процена финансијских средстава 

за израду овог планског документа је 500. 000,00 

динара. 

Носилац израде планског документа је 

Општинска управа општине Лучани. 

Стручну контролу нацрта планског 

документа обавиће Комисија за планове општине 

Лучани. 

Обрађивач Нацрта измене и допуне Плана 

биће изабран у поступку набавке услуга, у складу 

са Законом о јавним набавкама. 

 

МЕСТО И НАЧИН ОБАВЉАЊА 

ЈАВНОГ УВИДА 

 

Члан 9. 

Измена и допуна Плана се ради у две фазе: 

Материјал за рани јавни увид  и Нацрт измене и 

допуне Плана. 

Након доношења ове Одлуке, Општинска 

управа општине Лучани ће организовати 

упознавање јавности са општим циљевима и 

сврхом израде измене и допуне Плана, могућим 

решењима за развој, као и ефектима планирања, у 

поступку оглашавања раног јавног увида. 

Материјал за рани јавни увид садржи 

елементе потребне за упознавање јавности са 

општим циљевима, сврхом израде плана, могућим 

решењима и ефектима планирања. 

Рани јавни увид оглашава се седам дана 

пре отпочињања јавног увида, у средствима 

јавног информисања и у електронском облику на 

интернет страници Општине Лучани и траје 15 

дана од дана објављивања. 

Пре достављања органу надлежном за 

његово доношење, измена и допуна Плана 

подлеже стручној контроли и излаже се на јавни 

увид. 

Нацрт измене и допуне Плана садржи 

текстуални део са правилима уређења, мерама и 

условима заштите и правилима грађења, графички 

део и документациону основу. 

Излагање измене и допуне Плана на јавни 

увид оглашава се у дневном и локалном листу и 

траје 30 дана од дана оглашавања, када ће се 

објавити подаци о времену и месту излагања 

измене и допуне Плана на јавни увид, о начину на 

који заинтересована правна и физичка лица могу 

доставити примедбе на измену и допуну Плана, 

као и друге информације које су од значаја за 

јавни увид. 

 

ОДЛУКА О ИЗРАДИ ИЛИ 

НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДЕ СТРАТЕШКЕ 

ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА 

 

Члан 10. 

За овај План неће се израђивати 

Стратешка процена утицаја Плана на животну 

средину, у складу са Решењем Општинске управе 

општине Лучани број 353-6/2018-06 од 06. 03. 

2018. године, које Решење је саставни део ове 

Одлуке. 

 

СТУПАЊЕ НА СНАГУ ОДЛУКЕ 

 

Члан 11. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Лучани“. 

 

Скупштина општине Лучани 
 

У Гучи, 28.03.2018. године,  

број 06-19-5/2018-I 

     

    Председник 

  Зорица Милошевић, с.р. 

5. 

 

На основу члана 32. Закона о локалној 

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

др. закон), члана 19. Закона о финансирању  

локалне самоуправе („Сл. гласник РС“ бр.  62/06, 

47/11, 93/12, 99/13 – усклађени дин. износ., 125/14 

- усклађени дин. износ., 95/15 - усклађени дин. 

износ, 83/16, 91/16 - усклађени дин. износ, 104/16 

– др. закон и 96/17 - усклађени дин. износ), 

чланова 103 -109.  Закона о туризму  („Сл. гласник 
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РС“ бр. 36/09, 88/10, 99/11 – др. закон, 93/12 и 

84/15)  и члана 52. став 1. тачка 7. Статута 

Општине Лучани, (,,Сл. гласник општине 

Лучани“, број 4/14),                   

Скупштина општине Лучани на седници 

одржаној 28,03.2018. године, донела је  

 

О  Д  Л  У  К  У 

О  БОРАВИШНОЈ ТАКСИ 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком уводи се обавеза и утврђује 

висина и начин плаћања боравишне таксе на 

територији општине Лучани. 

 

Члан 2. 

Обвезник боравишне таксе је лице које 

користи услугу смештаја у угоститељском објекту 

за смештај, изван свог пребивалишта. 

Објектом за смештај у смислу става 1. 

овог члана сматра се: место за одмор (ризорт); 

смештајна јединица; угоститељски објекат за 

смештај (хотел, мотел, туристичко насеље, камп, 

пансион, хостел, преноћиште, одмаралиште, кућа, 

апартман, соба, сеоско туристичко домаћинство, 

ловачка вила, кућа или колиба) и други објекти за 

пружање услуга смештаја у складу са Законом о 

туризму (у даљем тексту: Закон). 

 

Члан 3. 

 Боравишну таксу плаћа лице за боравак у 

објектима из члана 2. став 2. ове Одлуке, за сваки 

дан боравка у објекту за смештај, у износу од 

65,оо динара. 

Лице од 7 до 15 година старости плаћа 

боравишну таксу умањену за 50% од овог износа.    

            

Члан 4. 

 Боравишну таксу не плаћају: 

 1. деца до 7  година старости,   

 2. лица упућена на бањско и климатско 

лечење, односно рехабилитацију од надлежне 

лекарске комисије, 

 3. особе са инвалидитетом, војни 

инвалиди, цивилни инвалиди рата, слепа и глува 

лица, лица оболела од дистрофије и сродних 

мишићних и неуромишићних обољења, 

параплегије и квадриплегије, церебралне и дечје 

парализе и мултиплекс склерозе, особе ометене у 

развоју, као и пратилац наведених особа, 

 4. ученици и студенти који организовано 

бораве у угоститељском објекту за смештај ради 

извођења спортско - рекреативних и других 

активности по програму министарства надлежног 

за послове просвете, студенти који организовано 

бораве у  угоститељском објекту за смештај ради 

извођења обавезне наставе у складу са наставним 

планом образовне установе, као и учесници 

републичких и регионалних такмичења у знању и 

вештинама,  

 5. страни држављани који су по 

међународним конвенцијама и споразумима 

ослобођени плаћања таксе,  

 6.  лица која непрекидно бораве у објекту 

за смештај дуже од 30 дана.  

 Лица из става 1. овог члана не плаћају 

боравишну таксу, ако поднесу доказ о испуњењу 

услова утврђених законом (чланска карта, потврда 

школе односно образовне установе, упут лекарске 

комисије и сл.).  

 

Члан 5. 

Наплату боравишне таксе врше субјекти 

који пружају услугу смештаја (у даљем тексту: 

Давалац смештаја). 

Уколико услугу смештаја обавља физичко 

лице које пружа угоститељске услуге у домаћој 

радиности и физичко лице које пружа 

угоститељске услуге у сеоском туристичком 

домаћинству, наплату боравишне таксе, као 

давалац смештаја, врши: туристичка организација, 

туристичка агенција, односно привредни субјекат 

или друго правно лице регистровано за обављање 

привредне делатности, са којима су поменута 

физичка лица закључила уговор о пружању услуге 

смештаја. 
 

Члан 6. 

Давалац смештаја наплаћује боравишну 

таксу истовремено са наплатом услуге смештаја. 

Давалац смештаја је дужан да у рачуну за 

услугу смештаја посебно искаже износ боравишне 

таксе, у случају из члана 4. ове Одлуке да наведе 

основ ослобођења од плаћања боравишне таксе, 

односно у случају  из члана 3. став 2. ове Одлуке 

основ умањења боравишне таксе . 

Ако давалац смештаја не наплати 

боравишну таксу, дужан је да на свој терет уплати 

износ ненаплаћене боравишне таксе. 
 

Члан 7. 

Давалац смештаја је дужан да у року од 5 

(пет) дана по истеку сваких 15 (петнаест) дана у 

месецу, целокупан наплаћени износ боравишне 

таксе уплати на одговарајући рачун у корист 

буџета општине Лучани. 

 

Члан 8. 

Физичко лице у домаћој радиности и у 

сеоским туристичким домаћинствима, може 

пружати услуге смештаја и изнајмљивати 

туристима кућу, стан, апартман и собу за одмор и 

пружати угоститељске услуге, само под условима 

прописаним Законом. 
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Члан 9. 

Надзор над применом ове Одлуке врши 

комунална инспекција општине Лучани, у складу 

са Законом. 

У погледу начина утврђивања боравишне 

таксе и пенала обрачунавања, застарелости, 

наплате и принудне наплате, рокова за плаћање, 

обрачуна камате и осталог што није посебно 

прописано овом Одлуком, примењују се одредбе 

закона којим се уређује порески поступак и 

пореска администрација. 

 

Члан 10. 

Новчаном казном од 50.000,оо динара 

казниће се за прекршај правно лице које пружа 

услуге смештаја, ако: 

1. не наплати боравишну таксу 

истовремено са наплатом услуге (члан 6. став 1. 

Одлуке), 

2. боравишну таксу наплати у износу 

већем или мањем од прописане (члан 3. Одлуке), 

3. у рачуну посебно не искаже износ 

боравишне таксе, односно не наведе основ за   

ослобађање од плаћања таксе (члан 6. став 2. 

Одлуке), 

4. средства од боравишне таксе не уплати 

надлежном органу у прописаном року (члан 7. 

Одлуке). 

Новчаном казном од 8.000,оо динара 

казниће се за прекршај из става 1. овог члана и 

одговорно лице у правном лицу. 

За прекршај из става 1. овог члана, 

казниће се новчаном казном од 40.000,оо и 

предузетник који пружа услуге смештаја. 

 

Члан 11. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Лучани“. 

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да 

важи Одлука о плаћању боравишне таксе („Сл. 

гласник општине Лучани“ број 1/09). 

 

Скупштина општине Лучани 
 

У Гучи, 28.03.2018. године,  

број 06-19-6/2018-I 

     

    Председник 

  Зорица Милошевић, с.р. 

 

6. 

 

На основу члана 32. Закона о локалној 

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

др. закон) и члана 52. Статута општине Лучани 

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

 

Скупштина општине Лучани, на седници 

одржаној 28.03.2018. године донела је 

 

О  Д  Л  У  К  У 

 

Члан 1. 

 

Нераспоређена добит Јавног комуналног 

предузећа „Дубоко“ Ужице из 2015. године а која 

припада општини Лучани у износу од 

3.339.639,07 динара, преусмерава се на измирење 

дуга ЈКП „Комуналац Лучани“ Лучани према 

Јавном комуналном предузећу „Дубоко“ Ужице. 

 

Члан 2. 

 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Лучани“. 

 

 

Скупштина општине Лучани 
 

У Гучи, 28.03.2018. године,  

број 06-19-7/2018-I 

     

    Председник 

  Зорица Милошевић, с.р. 

7. 

 

            На основу члана 32. Закона о локалној 

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

- др.закон), члана 27. став 10,  а у вези са чланом 

29. став 4. Закона о јавној својини (,,Сл. гласник 

РС“ број 71/11, 88/13 и 105/14), члана 3. став 1. 

тачка 1) 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. Одлуке о 

прибављању, располагању и управљању стварима 

у јавној својини општине Лучани (,,Сл. гласник 

општине Лучани“ број 3/16 и 8/16), Одлуке СО 

Лучани о покретању поступка прибављања 

непокретности у јавну својину општине Лучани 

(„Сл. гласник општине Лучани“ број  19/17) и 

члана 52. став 1. тачка 26. Статута општине 

Лучани (,,Сл. гласник општине Лучани“ број 

4/14),  

Скупштина општине Лучани на седници 

одржаној 28.03.2018. године, донела је  
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О Д Л У К У 

O ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ 

СВОЈИНУ ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ 

 

Члан 1. 

ВРШИ СЕ ПРИБАВЉАЊЕ У ЈАВНУ 

СВОЈИНУ ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ непокретности 

означене као део од 0.00,43 ха катастарске 

парцеле број 22/1 КО Гуча, чија је укупна 

површина 0.04,45 ха, двојне катастарске културе, 

и то: земљиште под зградом- објектом у 

површини од 0.00,94 ха, и земљиште уз зграду - 

објекат површине 0.03,51 ха, уписане у лист 

непокретности број 1430 КО Гуча, као приватна 

својина Зорана (Милорад) Милутиновића из 

Гуче, ул. Републике број 7.  

  

Члан 2. 

 Прибављање у јавну својину врши се 

куповином земљишта из члана 1. ове Одлуке у 

поступку непосредне погодбе, за укупну 

купопродајну цену у износу од 77.400,00 

(седамдесетседамхиљадачетиристотине) динара, 

која цена је утврђена сходно процени 

Министарства финансија - Пореске управе - РЦ 

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

00036/2017 од 30.10.2017. године, којом проценом 

је утврђено да је цена предметног земљишта 

1.800,00 динара по м2, и која цена се има 

исплатити власнику непокретности након 

закључења уговора о купопродаји  и уписа 

Општине Лучани као носиоца права јавне својине 

на предметној непокретности у јавним књигама. 

 

Члан 3. 

Међусобни односи између Општине 

Лучани и власника Зорана Милутиновића из Гуче  

настали куповином земљишта из члана 1. ове 

Одлуке, ближе ће се уредити уговором о 

купопродаји земљишта означеног као део од 

катастарске парцеле број 22/1  КО Гуча, који ће у 

име Општине Лучани закључити Председник 

општине Лучани у Законом предвиђеном року. 

 

Члан 4. 

 Куповина непокретности врши се 

непосредном погодбом будући да је део од 

катастарске парцеле број 22/1 КО Гуча власника 

Зорана Милутиновића заузет при изградњи 

,,Првомајске“ улице у насељеном месту Гуча и то 

у површини од 0.00,43 ха, а што је утврђено од 

стране вештака геодетске струке по извршеном 

геодетском снимању и мерењу на лицу места, као 

и да приликом изградње поменуте улице нису 

решени тако настали имовинско-правни односи из 

ког разлога овакав поступак купопродаје 

представља једино могуће решење да се фактичко 

стање усагласи са стањем у јавним књигама.  

             

Члан 5. 

Трошкове који настану поводом 

закључења и овере уговора, пореза на пренос 

апсолутних права и трошкове  уписа права 

својине на предметној катастарској парцели 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 Општине Лучани и 

Зорана Милутиновића из Гуче, представљају 

основ да се изврши упис права својине у корист 

општине Лучани 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 Гучи, 28.03.2018. године,  

број 06-19-8-1/2018-I 

     

    Председник 

  Зорица Милошевић, с.р. 

 

8. 

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

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

129/07 и 83/14 - др. закон), члана 27. став 10,  а у 

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

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

члана 3. став 1. тачка 1) ставови 3. и 4. Уредбе о 

условима прибављања и отуђења непокретности 

непосредном погодбом, давања у закуп ствари у 

јавној својини и поступцима јавног надметања и 

прикупљања писмених понуда (,,Сл. гласник РС“,  

број 24/12, 48/15, 99/15 и 42/17), чланова 34, 37. 

став 1 и 38. став 1. Одлуке о прибављању, 

располагању и управљању стварима у јавној 

својини општине Лучани (,,Сл. гласник општине 

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

покретању поступка прибављања непокретности у 

јавну својину општине Лучани („Сл. гласник 

општине Лучани“   број 19/17) и члана 52. став 1. 

тачка 26. Статута Општине Лучани („Сл. гласник 

општине Лучани“, број 4/14),  

Скупштина општине Лучани на седници 

одржаној 28.03.2018. године, донела је  
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О Д Л У К У 

O ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ 

СВОЈИНУ ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ 
 

Члан 1. 

ВРШИ СЕ ПРИБАВЉАЊЕ У ЈАВНУ 

СВОЈИНУ ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ непокретности 

означене као део катастарске парцеле број 3349/2 

КО Вича у површини од 0.50,00 ха, а чија је 

укупна површина 1.34,17 ха, двојне катастарске 

културе, и то: ливада 4. класе у површини од 

0.70,07 ха, и ливада 5. класе у површини од 

0.64,10 ха, уписане у лист непокретности број 

1217 КО Вича, као приватна својина Милене 

(Миломир) Главоњић из Виче.   

  

Члан 2. 

 Прибављање у јавну својину врши се 

куповином земљишта из члана 1. ове Одлуке у 

поступку непосредне погодбе, за укупну 

купопродајну цену у износу од 200.000,00 

(двестотинехиљада) динара, која цена је утврђена 

сходно процени надлежне Пореске управе -РЦ 

Крагујевац - Експозитура Гуча број 060-464-08-

00028/2016 од 25.09.2017. године, којом проценом 

је утврђено да је цена предметног земљишта 40,00 

динара по м2, која цена се има исплатити 

власнику након закључења уговора о купопродаји 

непокретности и уписа Општине Лучани као 

носиоца права јавне својине на предметној 

непокретности у јавним књигама.          

 

Члан 3. 

Међусобни односи између Општине 

Лучани и власника Милене Главоњић из Виче 

настали куповином дела од катастарске парцеле 

број 3349/2 КО Вича, ближе ће се уредити 

уговором о купопродаји земљишта означеног као 

катастарска парцела број 3349/2 КО Вича, који ће 

у име Општине Лучани закључити Председник 

општине Лучани у Законом предвиђеном року. 

 

Члан 4. 

 Куповина непокретности врши се 

непосредном погодбом будући да је потреба за 

проширењем гробља у насељеном месту Вича 

нужна и неопходна из разлога што на постојећем 

сеоском гробљу нема више слободних гробних 

места, као и из разлога што су у међувремену 

преминули мештани већ сахрањивани на 

предметној парцели, чији положај одговара 

поменутој сврси, односно она је суседна 

катастарској парцели број 3349/1 КО Вича коју 

заузима постојеће сеоско гробље. 

 
             

 

 

Члан 5. 

Трошкове који настану поводом 

закључења и овере уговора, пореза на пренос 

апсолутних права и трошкове  уписа права 

својине на предметној катастарској парцели 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 Општине Лучани и 

Милене Главоњић из Виче, представљају основ да 

се изврши упис права својине у корист општине 

Лучани 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 Гучи, 28.03.2018. године,  

број 06-19-8-2/2018-I 

     

    Председник 

  Зорица Милошевић, с.р. 

 

9. 

 

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

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

129/07 и 83/14 - др. закон), члана 27. став 10,  а у 

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

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

члана 3. став 1. тачка 1) ставови 3. и 4. Уредбе о 

условима прибављања и отуђења непокретности 

непосредном погодбом, давања у закуп ствари у 

јавној својини и поступцима јавног надметања и 

прикупљања писмених понуда (,,Сл. гласник РС“,  

број 24/12, 48/15, 99/15 и 42/17), чланова 34, 37. 

став 1 и 38. став 1. Одлуке о прибављању, 

располагању и управљању стварима у јавној 

својини општине Лучани (,,Сл. гласник општине 

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

покретању поступка прибављања непокретности у 

јавну својину општине Лучани („Сл. гласник 

општине Лучани“ број 19/17) и члана 52. став 1. 

тачка 26. Статута Општине Лучани („Сл. гласник 

општине Лучани“, број 4/14),  

Скупштина општине Лучани на седници 

одржаној 28.03.2018. године, донела је  
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О Д Л У К У 

O ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ 

СВОЈИНУ ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ 
 

 

Члан 1. 

ВРШИ СЕ ПРИБАВЉАЊЕ У ЈАВНУ СВОЈИНУ 

ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ следећих непокретности: 

1) катастарске парцеле број 1935 КО Вича, 

по култури ливада 6. класе, површине 0.49,85 ха, 

уписане у лист непокретности број 357 КО Вича 

као приватна својина сувласника  Милије 

Стојковића из Виче и Горице Стошић из 

Малог Мокрог Луга, у идеалном уделу од по 1/2, 

и 

2) дела катастарске парцеле број 1937 КО 

Вича у  површини од 0.12,00 ха, чија је укупна 

површина 0.25,80 ха, по култури воћњак 3. класе, 

уписане у лист непокретности број 569 КО Вича, 

као приватна својина сувласника Жарка 

Стојковића из Виче и Радмиле Стојковић из 

Виче, у идеалном уделу од по1/2.  
 

Члан 2. 

 Прибављање у јавну својину врши се 

куповином земљишта из члана 1. ове Одлуке у 

поступку непосредне погодбе. 

 Купопродајна цена за непокретности које 

су предмет ове одлуке утврђена је на основу 

податка о тржишној вредности непокретности 

број 060-464-08-00028/2016 од 25. 09. 2017. 

године прибављеног од Пореске управе - РЦ 

Крагујевац - Експозитура Гуча из којег је 

утврђено да за катастарске парцеле број 1935 и 

1937 КО Вича, она износи 40,00 динара по м2, 

односно: 

 1)199.400,00 (стодеведесетдеветхиљада-

четиристотине) динара за катастарску парцелу 

број 1935 КО Вича,  

 2) 48.000,00 (четрдестосамхиљада) динара 

за део од 0.12,00 ха. катастарске парцеле број 

1937 КО Вича. 

  Напред утврђени износи купопродајне 

цене имају се исплатити власницима предметних 

непокретности након закључења уговора о 

купопродаји непокретности и уписа Општине 

Лучани као носиоца права јавне својине на 

предметној непокретности у јавним књигама.          

        

Члан 3. 

Међусобни односи између Општине 

Лучани и власника непокретности које су предмет 

прибављања настали  куповином катастарске 

парцеле број 1935 КО Вича и дела од катастарске 

парцеле број 1937 КО Вича, ближе ће се уредити 

уговором о купопродаји земљишта означеног као 

катастарска парцела број 1935 КО Вича и 

уговором о купопродаји дела од катастарске 

парцеле број 1937 КО Вича, који ће у име 

Општине Лучани закључити Председник општине 

Лучани у Законом предвиђеном року. 

 

Члан 4. 

 Куповина непокретности врши се 

непосредном погодбом будући да је потреба за 

проширењем гробља тзв ,,Мирковац“ на којем се 

сахрањују мештани четири засеока у насељеном 

месту Вича нужна и неопходна из разлога што на 

постојећем сеоском гробљу нема више слободних 

гробних места, као и из разлога што су 

катастарске парцеле број 1935 и 1937 КО Вича 

суседне постојећем сеоском гробљу и већ заузете 

гробовима преминулих мештана,  што је 

неопходно решити тако настале имовинско-

правне односе, односно извластити ове 

непокретности из својине њених власника, 

обзиром да они нису у њиховом фактичком 

поседу и на тај начин усагласити то стање са 

стањем у евиденцији непокретности коју заузима 

постојеће сеоско гробље. 

             

Члан 5. 

Трошкове који настану поводом 

закључења и овере уговора, пореза на пренос 

апсолутних права и трошкове  уписа права 

својине на предметној катастарској парцели у 

јавним књигама, сносиће уговорне стране сходно 

законским одредбама и одредбама уговора о 

купопродаји. 

 Ова Одлука и Уговори о купопродаји који 

ће бити закључени између Општине Лучани и 

сувласника катастарске парцеле број 1935 КО 

Вича Милије Стојковића и Горице Стошић, и 

Општине Лучани и сувласника катастарске 

парцеле број 1937 КО Вича Жарка Стојковића и 

Радмиле Стојковић, представљају основ да се 

изврши упис права својине у корист општине 

Лучани 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 Гучи, 28.03.2018. године,  

број 06-19-8-3/2018-I 

     

    Председник 

  Зорица Милошевић, с.р. 
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10. 
 

 На основу члана 32. Закона о локалној 

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

-др. закон), члана 27. став 10,  а у вези са чланом 

29. став 4. Закона о јавној својини (,,Сл. гласник 

РС“ број 71/11, 88/13 и 105/14), члана 3. став 1. 

тачка 1) 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. Одлуке о 

прибављању, располагању и управљању стварима 

у јавној својини општине Лучани (,,Сл. гласник 

општине Лучани“ број 3/16 и 8/16), Одлуке СО 

Лучани о покретању поступка прибављања 

непокретности у јавну својину општине Лучани  

(„Сл. гласник општине Лучани“ број 19/17) и 

члана 52. став 1. тачка 26. Статута општине 

Лучани (,,Сл. гласник општине Лучани“ број 

4/14),  

Скупштина општине Лучани на седници 

одржаној 28.03.2018. године, донела је  
 

О Д Л У К У 

O ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ 

СВОЈИНУ ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ 
 

Члан 1. 

ВРШИ СЕ ПРИБАВЉАЊЕ У ЈАВНУ 

СВОЈИНУ ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ непокретности 

означене као део од 0.00.44 ха катастарске 

парцеле број 22/5 КО Гуча, чија је укупна 

површина 0.03,59 ха, двојне катастарске културе, 

и то: земљиште под зградом - објектом у 

површини од 0.01,18 ха, и земљиште уз зграду - 

објекат површине 0.02,41 ха, уписане у лист 

непокретности број 2869 КО Гуча, као приватна 

својина Миленка (Милорад) Милутиновића из 

Гуче, ул. Првомајска број 1.  

  

Члан 2. 

 Прибављање у јавну својину врши се 

куповином земљишта из члана 1. ове Одлуке у 

поступку непосредне погодбе, за укупну 

купопродајну цену у износу од 79.200,00 

(седамдесетдеветхиљададвестотине) динара, која 

цена је утврђена сходно процени Министарства 

финансија - Пореске управе - РЦ Крагујевац – 

Експозитура у Гучи број 060-464-08-00037/2017 

од 30. 10. 2017. године, којом проценом је 

утврђено да је цена предметног земљишта 

1.800,00 динара по м2, и која цена се има 

исплатити власнику непокретности након 

закључења уговора о купопродаји и уписа 

Општине Лучани као носиоца права јавне својине 

на предметној непокретности у јавним књигама. 

 

Члан 3. 

Међусобни односи између Општине 

Лучани и власника Миленка Милутиновића из 

Гуче  настали куповином земљишта из члана 1. 

ове Одлуке, ближе ће се уредити уговором о 

купопродаји земљишта означеног као део од 

катастарске парцеле број 22/5  КО Гуча, који ће у 

име Општине Лучани закључити Председник 

општине Лучани у Законом предвиђеном року. 

Члан 4. 

 Куповина непокретности врши се 

непосредном погодбом будући да је део од 

катастарске парцеле број 22/5 КО Гуча у 

површини од 0.00,44 ха заузет изградњом улице 

,,Првомајска“ у насељеном месту Гуча, а која 

чињеница је утврђена на основу Елабората 

геодетског снимања сачињеног од стране 

овлашћене геодетске агенције СА ,,Геоин“ Гуча, 

као и да не постоје докази да су тако настали 

имовинско-правни односи решени, из ког разлога 

поступак непосредне погодбе представља једино 

могуће решење да се фактичко стање усагласи са 

стањем у евиденцији непокретности и реше тако 

настали имовински односи, а која обавеза јесте 

обавеза општине Лучани као управљача улицама 

и путевима на њеној територији.  
 

Члан 5. 

Трошкове који настану поводом 

закључења и овере уговора, пореза на пренос 

апсолутних права и трошкове  уписа права 

својине на предметној катастарској парцели 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 Општине Лучани и 

Миленка Милутиновића из Гуче, представљају 

основ да се изврши упис права својине у корист 

општине Лучани 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 Гучи, 28.03.2018. године,  

број 06-19-8-4/2018-I 

     

    Председник 

  Зорица Милошевић, с.р. 
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11. 
 

 На основу члана 32. Закона о локалној 

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

- др. закон), члана 27. став 10,  а у вези са чланом 

29. став 3.  Закона о јавној својини (,,Сл. гласник 

РС“, број 71/11, 88/13 и 105/14), члана 3. става 1. 

тачка 1, става 3. и 4. Уредбе о условима 

прибављања и отуђења непокретности 

непосредном погодбом, давања у закуп ствари у 

јавној својини и поступцима јавног надметања и 

прикупљања писмених понуда (,,Сл. гласник РС“, 

број 24/12, 48/15, 99/15 и 42/17), члана 34. и  члана 

37. став 1. и члана 38. став 1. 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. тачка 26. Статута Општине Лучани (,,Сл. 

гласник општине Лучани“, број 4/14),  

Скупштина општине Лучани на седници 

одржаној 28.03.2018. године, донела је  
 

О Д Л У К У 

О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ПРИБАВЉАЊА 

НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ 

ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ 
 

Члан 1. 

Овом Одлуком покреће се поступак 

прибављања непокретности у јавну својину 

Општине Лучани. 

Члан 2. 

Непокретност која се прибавља у јавну 

својину Општине Лучани означена је као део од 

0.00,62 ха. катастарске парцеле број 475/5 КО 

Лис, чија је укупна површина 0.09,28 ха, тројне 

катастарске културе, и то: земљиште под зградом 

- објектом у површини од 58 м2, земљиште уз 

зграду - објекат у површини од 0.05,00 ха. и њива 

5. класе у површини од 0.03,70 ха, уписане у лист 

непокретности број 261 КО Лис, као приватна 

својина Вере (Миладин) Радуловић из Крстаца.    
 

Члан 3. 

           Поступак прибављања непокретности из 

члана 2. ове Одлуке спровешће се поступком 

непосредне погодбе, бестеретним правним 

послом, односно уговором о поклону, након чијег 

закључења и одгаварајућег уписа у јавним 

књигама ће се о трошку општине Лучани 

извршити поступак парцелације катастарске 

парцеле број 475/5 КО Лис, тако што ће се од дела 

предметне непокретности која се прибавља у 

јавну својину општине Лучани формирати нова 

катастарска парцела, а на основу пројекта 

парцелације који ће бити израђен од стране 

овлашћеног предузећа из средстава предвиђених у 

Буџету општине Лучани.  

 

Члан 4. 

            Поступак прибављања непокретности у 

јавну својину Општине Лучани у складу са 

одредбама Закона о јавној својини, спровешће 

Комисија у саставу: 

 1. Ђорђе Тупајић, председник Комисије 

 2. Мирјана Кукић, заменик председника 

Комисије 

 3. Ана Плазинић, члан Комисије 

 4. Мина Аврамовић, члан Комисије 

 5. Дубравка Карић, члан Комисије. 

 

Члан 5. 

            Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

Општине Лучани“. 

 

Скупштина општине Лучани 
 

У Гучи, 28.03.2018. године,  

број 06-19-9-1/2018-I 

     

    Председник 

  Зорица Милошевић, с.р. 

 

12. 

 

 На основу члана 32. Закона о локалној 

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

- др. закон), члана 27. став 10,  а у вези са чланом 

29. став 1. и 4.  Закона о јавној својини (,,Сл. 

гласник РС“ број 71/11, 88/13 и 105/14), чланова 2. 

и 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, 

48/2015, 99/2015 и 42/2017), чланова 34. став 3, 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. тачка 26. Статута 

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

број 4/14),  

Скупштина општине Лучани на седници 

одржаној 28.03.2018. 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 

привредног друштва ,,Хидрокомерц“ ДОО 

Лучани.  
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Члан 2. 

Непокретности које се отуђују из јавне 

својине општине Лучани у корист привредног 

друштва ,,Хидрокомерц“ ДОО Лучани означене 

су као: 

1. целе катастарске парцеле број 1636/5 

КО Лучани, површине 0.01,57 ха, и 1639/7 КО 

Лучани, површине 0.00,25 ха, које су обе по 

начину коришћења остало вештачки створено 

неплодно земљиште, по врсти градско 

грађевинско земљиште, уписане у лист 

непокретности број 1322 КО Лучани, као јавна 

својина Општине Лучани, и 

2. делови катастарских парцела број: 

1643/4 КО Лучани у површини 0.01,96 ха, од 

укупне површине 0.02,27 ха, 1640/5 КО Лучани у 

површини 0.00,07 ха, од укупне површине 0.01,39 

ха, и 1645/3 КО Лучани у површини 0.00,02 ха, 

од укупне површине 0.02,22 ха, све по начину 

коришћења остало вештачки створено неплодно 

земљиште, по врсти градско грађевинско 

земљиште, уписане у лист непокретности број 

1322 КО Лучани 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 464.400,00 

(четристошездесетчетирихиљадечетиристотине

) динара, која је одређена на основу податка о 

тржишној вредности земљишта који је 

Општинска управа општине Лучани прибавила од 

Министарства финансија – Пореске управе – РЦ 

Крагујевац – Експозитура у Гучи број 060- 464-

08-00038/2017 од 23. 10. 2017. године и податка 

број 060-464-08-00050/2017 од 28. 12. 2017. 

године, у којима  је утврђено да она за 

непокретности које су предмет овог поступка 

износи 1.2000,00 динара по м2. 

 
Члан 4. 

             Након спровођења поступка отуђења 

непокретности из члана 2. ове Одлуке, закључења 

одогаврајућег уговора и уписа права у јавним 

књигама, купац ће бити обавезан да о свом 

трошку изврши парцелацију и препарцелацију 

предметних непокретности, ради формирања 

грађевинске парцеле и развргнућа сувласничке 

заједнице на деловима истих.  

 

 

 
Члан 5. 

            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. Мр Милош Веланац, члан Комисије. 

 
Члан 6. 

            Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

Општине Лучани“. 

 

Скупштина општине Лучани 
 

У Гучи, 28.03.2018. године,  

број 06-19-9-2/2018-I 

     

    Председник 

  Зорица Милошевић, с.р. 

 

13. 

 

 На основу члана 32. Закона о локалној 

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

-др. закон), члана 27. став 10,  а у вези са чланом 

29. став 4.  Закона о јавној својини (,,Сл. гласник 

РС“, бр. 71/11, 88/13 и 105/14), члана 3. става 1. 

тачка 1, става 3. и 4. Уредбе о условима 

прибављања и отуђења непокретности 

непосредном погодбом, давања у закуп ствари у 

јавној својини и поступцима јавног надметања и 

прикупљања писмених понуда (,,Сл. гласник РС“, 

бр. 24/12, 48/15, 99/15 и 42/17), члана 34. и 

чланова 37 став 1. и 38. став 1. Одлуке о 

прибављању, располагању и управљању стварима 

у јавној својини општине Лучани (,,Сл. гласник 

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

1. тачка 26. Статута Општине Лучани (,,Сл. 

гласник општине Лучани“, бр. 4/14),  

Скупштина општине Лучани на седници 

одржаној 28.03.2018. године, донела је 
  

О Д Л У К У 

О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ПРИБАВЉАЊА 

НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ 

ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ 
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Члан 1. 

Овом Одлуком покреће се поступак 

прибављања непокретности у јавну својину 

Општине Лучани. 

Члан 2. 

Непокретност која се прибавља у јавну 

својину Општине Лучани означена је као 

катастарска парцела број 1804/11 КО Гуча у 

површини од 0.01,08 ха, по култури пашњак 2. 

класе,  уписана у лист непокретности број 1838 

КО Гуча, као приватна својина сувласника 

Славице Симеуновић из Чачка, улица Љубићски 

кеј Ц/36, и Соње Парезановић из Чачка, улица 

Булевар ослобођења П+8/2, у идеалном уделу од 

по ½. 
 

Члан 3. 

           Поступак прибављања непокретности из 

члана 2. ове Одлуке спровешће се поступком 

непосредне погодбе, за купопродајну цену у 

износу од 113.400,00 (стотринаестхиљадачетири-

стотине) динара, која је одређена на основу 

податка о тржишној вредности земљишта који је 

Општинска управа општине Лучани прибавила од 

Министарства финансија – Пореска управа – РЦ 

Крагујевац – Одсек Гуча број 060- 464-08-

00007/2018 од 08. 02. 2018. године у којем  је 

утврђено да она за непокретност означену као 

катастарска парцела број 1804/11 КО Гуча износи 

1.050,00 динара по м2. 

 
Члан 4. 

            Поступак прибављања непокретности у 

јавну својину Општине Лучани у складу са 

одредбама Закона о јавној својини, спровешће 

Комисија у саставу: 

 1. Љиљана Бркић, председник Комисије 

 2. Дубравка Карић, заменик председника 

Комисије 

 3. Ана Плазинић, члан Комисије 

 4. Мина Аврамовић, члан Комисије 

 5. Снежана Недељковић, члан Комисије. 

 
Члан 5. 

            Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

Општине Лучани“. 

 

Скупштина општине Лучани 
 

У Гучи, 28.03.2018. године,  

број 06-19-9-3/2018-I 

     

    Председник 

  Зорица Милошевић, с.р. 

 

 

 

14. 

            На основу члана 32. Закона о локалној 

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

-др. закон), члана 27. став 10,  а у вези са чланом 

29. став 4.  Закона о јавној својини (,,Сл. гласник 

РС“, број 71/11, 88/13 и 105/14), члана 3. става 1. 

тачка 1, става 3. и 4. Уредбе о условима 

прибављања и отуђења непокретности 

непосредном погодбом, давања у закуп ствари у 

јавној својини и поступцима јавног надметања и 

прикупљања писмених понуда (,,Сл. гласник РС“, 

број 24/12, 48/15, 99/15 и 42/17), члана 34. и  члана 

37 став 1. и члана 38. став 1. 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. тачка 26. Статута Општине Лучани (,,Сл. 

гласник општине Лучани“', број 4/14),  

Скупштина општине Лучани на седници 

одржаној 28.03.2018. године, донела је  
 

О  Д   Л  У  К  У 

О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ПРИБАВЉАЊА 

НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ 

ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ 
 

Члан 1. 

Овом Одлуком покреће се поступак 

прибављања непокретности у јавну својину 

Општине Лучани. 
 

Члан 2. 

Непокретности које се прибављају у јавну 

својину Општине Лучани означене су као: 

1. цела катастарска парцела број 2298/2 

КО Лучани површине 0.00,60 ха, по култури њива 

4. класе, и  

2. део катастарске парцеле број 2298/1 КО 

Лучани површине 0.03.50, од укупне површине 

0.13,87 ха, по култури њива 4. класе, које обе 

непокретности су уписане у лист непокретности 

број 571 КО Лучани као приватна својина Милана 

(Живорад) Матијашевића из Лучана, улица Змај 

Јовина број 1. 
 

Члан 3. 

           Поступак прибављања непокретности из 

члана 2. ове Одлуке спровешће се поступком 

непосредне погодбе, за купопродајну цену у  

износу од 73.800,00 (седамдесеттрихиљадеосам-

стотина) динара, која је одређена на основу 

податка о тржишној вредности земљишта који је 

Општинска управа општине Лучани прибавила од 

Министарства финансија – Пореске управе – РЦ 

Крагујевац – Експозитура у Гучи број 060- 464-

08-00034/2017 од 25. 09. 2017. године у којем  је 

утврђено да она за непокретности означене као 

катастарске парцеле број 2298/1 и 2298/2, обе у 

КО Лучани, износи 180,00 динара по м2. 
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Члан 4. 

            Поступак прибављања непокретности у 

јавну својину Општине Лучани у складу са 

одредбама Закона о јавној својини, спровешће 

Комисија у саставу: 

 1. Мирјана Кукић, председник Комисије 

 2. Дубравка Карић, заменик председника 

Комисије 

 3. Ана Плазинић, члан Комисије 

 4. Мина Аврамовић, члан Комисије 

 5. Сретен Радоњић, члан Комисије. 

 

Члан 5. 

            Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

Општине Лучани“. 

 

Скупштина општине Лучани 
 

У Гучи, 28.03.2018. године,  

број 06-19-9-4/2018-I 

     

    Председник 

  Зорица Милошевић, с.р. 

15. 

 

 На основу члана 32. Закона о локалној 

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

- др. закон), члана 27. став 10,  а у вези са чланом 

29. став 1. и 4.  Закона о јавној својини (,,Сл. 

гласник РС“ број 71/11, 88/13 и 105/14), чланова 2. 

и 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) и члана 52. став 1. тачка 26. Статута 

општине Лучани (,,Сл. гласник општине Лучани“ 

број 4/14),  

Скупштина општине Лучани на седници 

одржаној 28.03.2018. 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 Радојка 

Броћића из Гуче, улица Републике број 53.  

 

 

 

Члан 2. 

Непокретност која се отуђује из јавне 

својине општине Лучани у корист Радојка 

Броћића из Гуче означена је као део катастарске 

парцеле број 188/1 КО Гуча од 0.00,07 ха, чија је 

укупна површина 0.14,20 ха, двојне катастарске 

културе: земљиште под зградом - објектом у 

површини од: 23 м2, 20 м 2, 26 м2, 43 м2, 141 м2, 5 

м2 и 152 м2, и њива 2. класе у површини од 0.10,10 

ха,  по врсти градско грађевинско земљиште, 

уписана у лист непокретности број 2811 КО Гуча, 

као сусвојина: Радојка Броћића из Гуче у реалном 

уделу од 1413/1420, и Општине Лучани у реалном 

уделу од 7/1420.  

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 16.800,00 

(шеснаестхиљадаосамстотина) 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-

00006/2018 од 08.02.2018. године увидом у који је 

утврђено да она за непокретност која је предмет 

овог поступка износи 2.400,00 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. Мр Милош Веланац, члан Комисије. 
 

Члан 5. 

            Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

Општине Лучани“. 
 

Скупштина општине Лучани 
 

У Гучи, 28.03.2018. године,  

број 06-19-9-5/2018-I 

     

    Председник 

  Зорица Милошевић, с.р. 
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16. 

 

 На основу члана 32. Закона о локалној 

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

др. закон) и члана 52. Статута општине Лучани 

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

 Скупштина општине Лучани, на седници 

одржаној 28.03.2018. године, донела  је:  
    

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
 

1. Даје се сагласност на Програм рада 

Међуопштинског историјског архива за град 

Чачак и општине Горњи Милановац и  Лучани за 

2018. годину. 

2. Ово решење објавити у „Службеном 

гласнику општине Лучани“.  

 

Скупштина општине Лучани 
 

У Гучи, 28.03.2018. године,  

број 06-19-10-1/2018-I 

     

    Председник 

  Зорица Милошевић, с.р. 

 

17. 

 

 На основу члана 32. Закона о локалној 

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

др. закон) и члана 52. Статута општине Лучани 

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

 Скупштина општине Лучани, на седници 

одржаној 28.03.2018. године, донела  је:  

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

 

 1. Даје се сагласност на прве измене и 

допуне Програма пословања Јавног комуналног 

предузећа „Дубоко“ Ужице за 2018. годину. 

2. Ово решење објавити у „Службеном 

гласнику општине Лучани“.  

 

Скупштина општине Лучани 
 

У Гучи, 28.03.2018. године,  

број 06-19-10-2/2018-I 

     

    Председник 

  Зорица Милошевић, с.р. 

 

18. 

 

 На основу члана 32. Закона о локалној 

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

др. закон) и члана 52. Статута општине Лучани 

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

 Скупштина општине Лучани, на седници 

одржаној 28.03.2018. године, донела  је:  

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

 

 1. Даје се сагласност на измене и допуне 

Програма пословања Јавног предузећа за 

водоснабдевање „Рзав“ Ариље за 2018. годину. 

2. Ово решење објавити у „Службеном 

гласнику општине Лучани“.  

 

Скупштина општине Лучани 
 

У Гучи, 28.03.2018. године,  

број 06-19-10-3/2018-I 

     

    Председник 

  Зорица Милошевић, с.р. 

 

19. 

 

 На основу члана 32. Закона о локалној 

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

др. закон) и члана 52. Статута општине Лучани 

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

 Скупштина општине Лучани, на седници 

одржаној 28.03.2018. године, донела  је:  

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

 

 1. Даје се сагласност на Одлуку Управног 

одбора Јавног предузећа за водоснабдевање 

„Рзав“ Ариље, број 453/2018 од 25.01.2018. 

године којом се предлаже вд директору ЈП „Рзав“ 

Ариље и репрезентативним синдикатима 

предузећа да припреме и потпишу са оснивачима 

предузећа Анекс I Колективног уговора код 

послодавца Јавног предузећа за водоснабдевање 

„Рзав“ Ариље (број 430/1 од 30.11.2017. године). 

2. Ово решење објавити у „Службеном 

гласнику општине Лучани“.  

 

Скупштина општине Лучани 
 

У Гучи, 28.03.2018. године,  

број 06-19-10-4/2018-I 

     

    Председник 

  Зорица Милошевић, с.р. 

 

20. 

 

 На основу члана 32. Закона о локалној 

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

др. закон) и члана 52. Статута општине Лучани 

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

 Скупштина општине Лучани, на седници 

одржаној 28.03.2018. године, донела  је:  
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З  А  К  Љ  У  Ч  А К 
 

 1. Прихвата се извештај о раду 

Општинског Штаба за ванредне ситуације 

општине Лучани у 2017. години. 

2. Овај закључак објавити у „Службеном 

гласнику општине Лучани“.  

 

Скупштина општине Лучани 
 

У Гучи, 28.03.2018. године,  

број 06-19-11/2018-I 

     

    Председник 

  Зорица Милошевић, с.р. 

21. 

 

 На основу члана 32. Закона о локалној 

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

др. закон) и члана 52. Статута општине Лучани 

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

 Скупштина општине Лучани, на седници 

одржаној 28.03.2018. године, донела  је:  

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А К 

 

 1. Прихвата се извештај о функционисању 

система противградне заштите на територији 

општине Лучани у 2017. години. 

2. Овај закључак објавити у „Службеном 

гласнику општине Лучани“.  

 

Скупштина општине Лучани 

 

У Гучи, 28.03.2018. године,  

број 06-19-12/2018-I 

     

    Председник 

  Зорица Милошевић, с.р. 
 

22. 
 

 На основу члана 32. Закона о локалној 

самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/07, 83/04 - 

др. закон), члана 52. Статута општине Лучани 

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

84. став 1. Закона о ванредним ситуацијама („Сл. 

гласник РС “, број 111/09, 92/11 и 93/12), члана 3. 

став 3. Закона о водама („Сл. гласник РС“, број 

30/10, 93/12 и 101/16) и акта Сектора за ванредне 

ситуације,   

 Скупштина општине Лучани, на седници 

одржаној 28.03.2018. године, донела  је:     

  

ГОДИШЊИ  ПРОГРАМ 

МЕРА И РАДОВА НА СМАЊЕЊУ РИЗИКА ОД 

ПОПЛАВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 

ЛУЧАНИ  У 2018. ГОДИНИ 

 

 Овим Програмом утврђују се мере и 

радови за смањење ризика од поплава на водама II  

реда који обухвата:  

 - одржавање и санацију заштитних водних 

објеката на водама II  реда; 

 - одржавање водотокова из локалног 

оперативног плана;  

 - радове на реконструкцији постојећих и 

изградњи нових заштитних објеката на водама II 

реда; 

 - организацију одбране од поплава;  

 - евидентирање поплавних догађаја и 

плана комуникације учесника у одбрани од 

поплава. 

 

 1. Одржавање и санација заштитних 

водних објеката на водама II реда 

 Активности које су спроведене на 

уређењу водотокова на водама другог реда су: 

Предузеће „Ерозија“ Ваљево је извело радове на 

уређењу, чишћењу и проширењу корита на реци 

Горушици у дужини од 330 метара, реци Добрици 

у Котражи у дужини од 260 метара, реци Пухову 

у дужини од 800 метара (земљани радови), потоку 

Дупљају у дужини од 300 метара (земљани 

радови, постављена пропусна цев).  

 Средства за поменуте радове обезбеђена 

су од стране Владе РС у износу од 16,5 милиона 

динара.  

 На седници општинског Штаба за 

ванредне ситуације 07. 11. 2017. године донет је 

закључак о извођењу додатних радова на речним 

коритима реке Пухово и допунским радовима на 

делу Тијањске реке у Турици.  

 Поменути радови ће бити финансирани 

средствима са позиције цивилне заштите, у 

износу од 4 милиона динара. 

 

 2. Одржавање водотока из Локалног 

оперативног плана 

 Насељено место Лучани: 

 Чишћење и отклањање препрека (сужење 

протицајног профила, наноси материјала и др.) на 

коритима потока Кленовац, Перајбор, Спило 

након изведених радова које по плану Хитних 

радова на кориту реке Бјелице и притока ових 

потока изводи ЈП „Србија воде“, поменути радови 

на уређењу десне стране корита реке Бјеклице 

завршени у 2017.години; 

 Чишћење пропуста, преводница и 

сливника на улицама у насељеном месту; 

Носилац активности: ЈП „ Драгачево путеви“ 

Гуча, ЈКП „Комуналац Лучани“ Лучани у 

сарадњи са МЗ Лучани. 

 Насељено место Гуча: 
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 Чишћење и отклањање препрека (сужење 

протицајног профила, наноси материјала и др.)  на 

коритима  река Драгачица и Врањица и потока 

Суводол, Перигуз, Бојовац и потока у Ракиту 

(поред ИКГ), израда габионске преграде у 

Дупљају; 

 Чишћење пропуста и сливника на улицама 

у насељеном месту; 

 Носилац активности: ЈП „ Драгачево 

путеви“ Гуча, ЈКП „Комуналац Лучани“ Лучани у 

сарадњи са МЗ Гуча. 

 

 Насељено место Турица: 

 Чишћење и отклањање препрека (сужење 

протицајног профила, наноси материјала и др.) на 

кориту Тијанске реке, извођење додатних радова 

на уређењу речног корита, планирана средства 

обезбеђена из буџета општине са позиције 

цивилне заштите; 

 Носилац активности:  ЈП „ Драгачево 

путеви“ Гуча и ЈКП „Комуналац Лучани“ Лучани 

у сарадњи са МЗ Турица; Поступак избора 

извођача  радова на Тијањској реци  је у току. 

 Чишћење и отклањање препрека на 

коритима река и потока  на територији осталих 

месних заједница; 

 Носилац активности: Савети Месних 

заједница и грађани; 

 Чишћење и одржавање  засутих пропуста 

и  канала на државним путним правцима. 

 Носилац активности: Предузеће „Путеви“ 

АД Чачак - РЈ Гуча по одобрењу ЈП „Путеви 

Србије“. 

 Чишћење и одржавање  засутих пропуста 

и канала на општинским путним правцима на 

територији општине Лучани. 

  Носилац активности: ЈП „Драгачево 

путеви“ Гуча; 

 Чишћење засутих  пропуста и канала на 

некатегорисаним путним правцима у свим месним 

заједницама. 

 Носиоци активности: Савет МЗ и 

власници земљишта и објеката који су довели до 

засипања пропуста или канала. 

 Уклањање стабала, грања, шаше, сена и 

другог остатка од пољопривредних култура из 

зона поплавног таласа реке Бјелице, притока, 

потока и канала. 

 Носиоци активности: Савети МЗ и 

власници пољопривредног земљишта и објеката у 

зонама поплавних таласа. 

 3. Радови на реконструкцији и изградњи 

нових заштитних објеката на водама II  реда:                                                                                       

 - Чишћење  и уређење корита потока 

Дупљај, са изградњом габионске преграде, по 

посебном плану; 

 - Чишћење и уређење корита Марковачке 

реке - реке у Пухову (додатни радови које 

финансира општина - са позиције цивилне 

заштите) 

 - Допунски радови на делу Тијањске реке 

у Турици.  

 4. Организација одбране од поплава, 

евидентирање поплавних догађаја и план 

комуникације учесника у одбрани од поплава. 

 Организација одбране од поплава 

спроводи се према решењима датима у 

Оперативном плану за одбрану од поплава за воде 

II реда , као и комуникација учесника у одбрани 

од поплава.  

 5. Евидентирање поплавних догађаја 

вршиће Служба за заштиту и спасавање 

општинске управе Општине Лучани. 

 

Скупштина општине Лучани 
 

У Гучи, 28.03.2018. године,  

број 06-19-13/2018-I 

     

    Председник 

  Зорица Милошевић, с.р. 
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23. 

 

 На основу чланова 53. и 55. Закона о водама („Сл. гласник РС“ бр. 30/10, 93/12 и 101/16), члана 32. 

Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/07 и 83/14 - др. закон) и члана 52. Статута општине 

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

 Скупштина општине Лучани на седници одржаној 28.03.2018. године донела је 

 

 

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН  

ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДЕ II РЕДА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ 

ЗА 2018. ГОДИНУ 

 

 1.ОПШТИ ДЕО 

 

 1. 1 ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА 

 

 Правни основ за доношење оперативног плана одбране од поплава на територији општине Лучани за 

2018. годину су чланови 53. и 55. Закона о водама („Сл. гласник РС“ бр. 30/10, 93/12 и101/16) као и: 

 -Уредбa о утврђивању Општег плана за одбрану од поплава за период од 2012. до 2018. године („Сл. 

гласник РС“ бр. 23/12); 

 - Наредбa о утврђивању Оперативног плана одбране од поплава за 2016. годину за воде I реда и 

унутрашње воде, коју је донео  Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде („Сл. гласник РС“ бр. 

9/16). 

 Оперативни план одбране од поплава доноси се за воде I и  II реда.  

 За воде I реда оперативни план одбране од поплава по водним подручјима за водотоке на којима 

постоје заштитни  водни објекти, као и потезе водотока на којима ти објекти не постоје ако се на водотоку 

може благовремено спровести одбрана од поплава и да је то технички  и економски оправдано, припрема 

Јавно водопривредно предузеће, у складу са Општим планом, а доноси Министарство на територији 

Републике Србије. 

 Оперативни план одбране од поплава за воде II реда доноси надлежни орган локалне самоуправе, уз 

прибављено мишљење Јавног водопривредног предузећа. 

 Оперативни план одбране од поплава нарочито садржи: податке потребне за ефикасно спровођење 

одбране од поплава, критеријуме за проглашење одбране од поплава, имена руководилаца и називе 

субјеката одбране, начин узбуњивања и обавештавања. 

 Ови радови, мере и активности су систематизовани по фазама одбране од поплава и по учесницима 

(општинским субјектима), са дефинисаним задужењима и обавезама у свакој фази одбране посебно. 

 Оперативни план одбране од поплава за воде  II реда доноси се у складу са Општим планом за 

одбрану од поплава и Оперативним  планом одбране од поплава за воде  I реда, за период од једне године 

најкасније 30. дана од доношења Оперативног плана за воде I реда. 

 Ради усклађивања планских решења за воде I  и II реда  у делу плана дат је Извод из оперативног 

плана за воде I реда који је донео надлежни Министар. 

 Како је слив водотока I  и II реда на територији општине недељив учињен је напор да се обезбеди 

целовито праћење стања и предузимање мера заштите од поплава уз задржавање законске надлежности 

органа, предузећа и других правних лица и то: 

 - руководиоца одбране од поплаве за воде I реда ЈВП „Србијаводе“ ВЦ „Морава“ Ниш, РЈ „Чачак“ 

Чачак. 

 - рукододиоца одбране – Штаба за одбрану од поплава општине Лучани за воде II реда. 

 - Стручно оперативног тима за заштиту од поплава Општинског штаба за ванредне ситуације (за  све 

водотокове) на подручју општине. 

 - Општински штаб за ванредне ситуације општине Лучани (као оперативно стручнoг тела за заштиту 

и спасавање, укључујући и заштиту и спасавање од поплава). 

 О потреби проглашења ванредне ситације  на територији општине услед поплава на водама I и II 

реда одлучује председник општине на предлог Општинског штаба за ванредне ситуације. Оперативни 

планови достављају се Министарству унутрашњих послова – Сектору за ванредне ситуације. 

 

 1.2    ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ, ПРИРОДНИ ЧИНИОЦИ, РЕСУРСИ  
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 1.2.1 ТОПОГРАФСКО - ГЕОГРАФСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

 Подручје општине Лучани простире се у западном делу Републике Србије и  припада Моравичком 

округу. Захвата површину од 454 квадратна километра и спада у средње велике општине у Србији. 

Математички полоажај ове територије одређен је координатама 43 45` (најсевернија тачка у Овчарско - 

Кабларској клисури) и 43 37`(најјужнија тачка код Дубоког превоја) северне географске ширине и 

20 `(најзападније тачке код Гугаљаког моста на Западној Морави) и 20 24`(најисточнија тачка према 

селу Сатнча) источне географске дужине (по Гриничу). 

 Тeритoриja општине Лучaни прoстирe сe измeђу Oвчaрскo - Кaблaрскe клисурe, плaнинe Jeлицe и 

рaзвoђa рeкe Бjeлицe прeмa Гoлијскoj Мoрaвици. Oпштинa Лучaни имa издужeн oблик, прaвaц пружaњa 

сeвeрoзaпaд-jугoистoк. Општина се североисточно граничи са Чачком, југоисточно са Краљевом, јужно са 

Ивањицом, југозападно са Ариљем, а северозападно са Пожегом. Овај предео познат је и под називом 

Драгачево и у великој мери се границе Општине поклапају са границама овог предела. 

 

Територија општине Лучани и њене катастарске општине 

Од укупне површине општине Лучани пољопривредно земљиште обухвата 63,0%, шуме 33,25%, а  

неплодно  земљиште 4,39%. У оквиру  пољопривредног  земљишта  на  оранице  и  баште  отпада  34,81%, 

воћњаке 16,17%, ливаде 29,19% и пашњаке 19,83%. 

За данашњи изглед територије општине, за њену морфоструктурни склоп, главну улогу су одиграли 

неотектонски покрети, односно вериткално померање блокова. Оно је почело после тектогенетског 

формирања области, између горње кредеи горњег олигоцена, а траје и дан-данас. Морфогенетски на 

простору лучанске општине издвајају се три дела: Драгачевска потолина-која захвата средишњи део; 

Драгачевске планине – које се пружају у дава венца и Овчарско - Каблараска клисура. 

 Рељеф се одликује великом морфолошком разноврсношћу, који карактеришу променљиве висинске 

разлике, различито усечене поточне и речне долине, са променљивим нагибима падина, што је пре свега 

условљено геолошким саставом терена. Планина Јелица представља природну границу између Драгачева и 

чачанске котлине. Пружа се правцем северозапад - југоисток. Највиши врх је Црна стена (929 м.), Вериње 

(874 м.), Градина (849 м.), Рајачки вис (818 м.) и Стјеник (789 м.). Тај планински појас представља Горње 

Драгачево, а делом чини прелаз из јако заталасане у планинску област. У подножју Јелице, Овчара и 

Крстаца простире се Доње Драгачево, са брдима и врховима чије су падине блажег нагиба у односу на 

падине Горњег Драгачева. Овај брдско - брежуљкасти предео захвата просторе између 300 – 500 м. 

надморске висине, рашчлањен је речним долинама и одаје утисак благо заталасаног земљишта. Поред 

Јелице, планински рељеф подручја чине планине Чемерно (1579 мнв.), Крстац (599 мнв.), Голубац (733 
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мнв.) и Овчар. Највиша кота терена општине је Каменити Лаз (1315 мнв.) на обронцима 

Чемерна (Г. Дубац), а најнижа у долини Западне Мораве (285 мнв.) у северозападном делу подручја. 

Алувијалне долине реке Бјелице и Краваричке реке представљају најразвијеније и најгушће насељене 

просторе општине, са развијеном пољопривредом, али и подручје најугроженије поплавама и клизиштима. 

Речни токови у Драгачеву су усекли интересантне речне долине делимично клисурастог типа, од којих се 

посебно издваја се јединствена морфолошка целина Овчарско - Кабларске клисуре, са укљештеним 

меандрима Западне Мораве, пећинама, манастирима, бањом, али и клисуре Бјелице (Г. и Д. Дубац), Змајеве 

реке, Вучковице и Рћанске реке. Драгачево обилује пећинама и другим облицима кречњачког рељефа, 

вртачама, литицама и др. од којих је највећа и најзначајнија Рћанска пећина. Вртаче су посебно заступљене 

у Доњој и Горњој Краварици, Ртима и Пшанику. 

У геолошкој грађи Драгачева заступљена су литолошки комплекси и формације разних старости: 

палеозоик, тријас, јура, креда, миоцен, миоплиоцен и квартар. Геолошку основу Драгачева чини комплекс 

палеозојских формација, састављене првенствено од шкриљаца, филита и серицитских шкриљаца, кварцита, 

кварцних пешчара, мермера. Палеозојске стене граде планинске венце Драгачева, Крстац и Голубац скоро у 

целини. 

 

1.2.2 КЛИМАТСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

На подручју општине Лучани клима има одлике умерено-континенталне  и континенаталне 

варијанте до субпланинских и пкланинских карактеристика. На подручју општине нема климатских 

мерења  изузев нередовних у Лучанима, Гучи и Каони, што није довољно за доношење правих закључака , 

али може послужити  као важан показатељ. Климатаска мерења за Пожегу, Чачак, Краљево и Ивањицу 

могу послужити као основа, али се морају имати у виду неке микроклиматске специфичности превасходно 

због рељефа и правца. 

Као основу за климатске прилике у општини мора се узети клима суседне општине Пожеге, као 

најприближнија за долински појас општине Лучани (400 - 500 мнв.) Изнад ове висине клима постаје 

оштрија, температура опада за 0,6оC на сваких 100 метара, повећава се количина падавина, али опада 

ваздушни притисак, а барој дана са маглом се смањује. Основни правац дувања ветрова је запад-исток, 

долином реке Бјелице. За ово подручје у зимском периоду карактеристичне су и температурне инверзије. У 

периоду температурних инверзија престаје да важи температурни градијент 0,6 оC/100, јер се хладан ваздух 

премешта у долину, а на планинама постаје топлије. 

На подручју општине Лучани падавине се јављају начешће у облику кише. Просечне годишње 

количине падавина крећу се око 700 мм. Највише падавина, као што смо већ поменули, има у мају, јуну и 

јулу.  У осталим месецима количина падавина је доста равномерно распоређена. У палнинском делу 

средња годишња количина падавина  износи око 850 мм. Најмање дана са падавинама на планинском 

простору има просечно спетембар са 6 дана и август са 7 дана. Посматрано на годишњем нивоу на 

простору општине Лучани има  102 дана са годишњом количиномпадавина од 1мм. Максималне дневне 

количине падавина јављају се лети (преко 70 мм.), а зими су знатно мање ( 30 - 35 мм.). 

1.2.3  ХИДРОЛОГИЈА – ВОДЕ 1. И 2. РЕДА 

Подручије општине Лучани налази се такорећи целом површином на сливном подручју реке 

Бјелице која настаје од притока са Падина планина Јелица, Чемерно и Крстаца. 

Река Бјелица тече средином лучанске општине од југоистока ка југозападу дужином од 41км, 

површина слива захвата 379.2 километра квадратна.Слив је издужен и одликује се изразитом 

асиметричношћу, односно неравномерним распоредом левих и десних притока. Бјелица је десна притока 

Западне Мораве и извире на 930 метара надморске висине. У горњем току ово је планинска река,са 

дубоком и уском клисурастом долином. 
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Најзначајније притоке реке Бјелице су: Горушица (12,2 км), Живичка река (10,3 км), Вучковичка 

река (5,2 км), Драгачица (12,5 км), Кривачка - Вичка река (10,3 км), Рћанска река (22,5 км) Тијањска река 

као и већи број потока и то: у Гучи - поток Дупљај, Перигуз и Суводол, а у Лучанима поток Кленовац, 

Перајбор и Спило. Треба поменути још и: Локва поток, Ђераћки поток, Слануша, Крстац, Река, Лис поток, 

Достанића поток, Бојовац, Мала река, Вучковица, Стењевац, Речица, Пањин поток, Чоловића поток, 

Војиновски поток и др. 

 На територији Општине Лучани налазе се делови слива још три значајна  бујична тока. То су 

Бањички поток, Краваричка и река Лопатница. 

 Бањички поток је целом сливном површином на територији општине Лучани, а улива се у Западну 

Мораву. Површина слива је 13 километара квадратних. 

Краваричка река (17 км.) настаје на територији Општине, а улива се у реку Моравицу  (територија 

општине Пожега) и површина њеног слива износи 39 километара квадратних. 

Река Лопатница се формира од реке Толишнице (која се формира на територији општине Краљево) 

и по уласку на територију општине Лучани прихвата воде Каонске реке, а потом се улива у реку Ибар. 

Површина слива ове реке је 79 километара кавадратних. 

 Са аспекта сагледавања хидролошке ситуације и хидрауличних параметара реке Бјелице и њених 

притока, са падовима слива и до 55%, средњим падом тока 20% и средњим висинским разликама и до  

300м. Закључак је да слив реке Бјелице са притокама и наведена три преостала слива имају бујични 

карактер. Сливно подручје Бјелице је 55% под шумом и пашњацима, што још увек није довољно да би се 

елиминисао њен бујични карактер, већ су потребни антибујични и антиерозивни радови на сливу и 

регулацији корита Бјелице и њених највећих притока. 

 

 1. 2.4  ИЗГРАЂЕНИ ЗАШТИТНИ СИСТЕМИ ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА 

     

 На територији општине Лучани постоје регулациони објекти на водама II реда и то на потоцима 

Дупљај, Кленовац и Перајбор, Спило, Ђераћки поток и Богићевића поток, реци Горушици, реци Добрици. 

 - Перајбор (Лучаниски поток) – уређен бетонском подзидом од моста на делу пута од пумпе Лукоил 

према предузећу „МБ - Наменска“ Лучани до Хотела „Лучани“. Након мајских поплава 2014. г. овај део 

потока је прочишћен и изграђена је габионска преграда. Неопходно је вршити његово даље одржавање. 

Влада РС одобрила је средства за извођење радова на реци Бјелици који су обухватили и уређење потока 

Перајбор,радови завршени, 
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 - Кленовац –  уређен земљаним насипом од ушћа у Перајбор поред Спортског центра и 

у кругу „МБ - Наменска“ Лучани. Неопходно је извршити његово даље одржавање и чишћење,  

 - Спило – Влада РС одобрила средства за извођење радова на реци Бјелици који су обухватили и 

уређење потока Спило, уређен, тунелом од ушћа у реку Бјелицу до предузећа „Максима“.                     

Неопходно је вршити његово даље одржавање и ћишћење, 

 - Поток Дупљај у Гучи уређен је у једном делу свог од ушћа у Бјелицу до радионице 

„Ружић“каменом подзидом, а од радионице „Ружић“ до моста на општинском путу Гуча - Горња Краварица 

земљаним наиспом. Изнад наведеног моста корито је неуређено. Потребно је уградити још једну цев на 

ушћу у реку Бјелицу, у доњем  делу тока  урадити габионску преграду, 

 - Перигуз – уређен је бетонском подзидом целим својим током од Основне школе у Гучи до ушћа у 

реку Бјелицу, 

 - Симовића поток у Дљину - Након мајских поплава овај поток је прочишћен и изграђена је 

габионска преграда. Неопходно је вршити његово даље одржавање. Угр4ожава неколико стамбених 

објеката и пут Лучани – Гуча, 

 - Ђераћки поток у Ђераћу - Након мајских поплава 2014. и 2016. г. овај поток је прочишћен и 

изграђена је габионска преграда. Радови на  уређењу леве стране реке Бјелице која финансира Влада РС, 

обухватиће и уређење дела потока у Ђераћу, 

 - Богићевића поток у Крстацу - Након мајских поплава овај поток је прочишћен и изграђена је 

габионска преграда. Неопходно је вршити његово даље одржавање, 

 - Предузеће „Ерозија“ Ваљево је извела радове на уређењу, чишћењу и проширењу корита на реци 

Горушици у дужини од 330 метара(постављање бетонских блокова), реци Добрици у Котражи у дужиниод 

260 метара (постављање бетонских блокова), реци Пухову у дужини од 800 метара (земљани радови), 

потоку Дупљајуу дужини од 300 метара (земљани радови). Обезбеђена средства за поменуте радове 

обезбеђене од стране Владе РС су 16,5 милиона динара. 

 

 1.2.5 НАСЕЉА, ИНФРАСТРУКТУРА 

На простору општине налази се 38 месних заједница. Од укупног броја насеља, два се дефинишу као 

варошице – Гуча и Лучани, а осталих 36 као сеоске. Седиште општине је у Лучанима, међутим 

становништво подједнако гравитира ка оба центра из разлога што се велики број институција, како 

општинских тако и државних налази у оба места. Сеоска насеља карактеришу типичне одлике планинских 

села чија је основна специфичност велика разруђеност. Изузетак су само неколико већих сеоских средина 

која би се могла назвати насељима мешовитог типа у ком је велики број становника концентрисан око 

центра села. 

Становништво лучанске општине чине у највећем проценту Срби са 97,89% (20 457), а да су следећи 

по броју Роми којих има 112 или 0,53%. Карактеристично је да је у Лучанима насељена само једна 

породица, а све остале Ромске породице живе у Гучи. Као што се може видети из приложеног прегледа 

остали народи и народности заступљени су у веома малом проценту (испод 0,5%). 

У највећем обиму саобраћајну инфраструктуру  на територији општине Лучани сачињава мрежа 

регионалних, локалних и некатегорисаних путева, као и незнатан обим железничког саобраћаја, на потезу 

Ниш - Сталаћ - Краљево - Чачак - Пожега, у станици Драгачево са индустријским колосеком за потребе „МБ 

- Наменска“ Лучани. 

Општина Лучани, солидном мрежом саобраћајница, повезано је са суседним општинама: Чачак, 

Краљево, Ивањица, Ариље и Пожега и то државним путевима другог А реда: 

- Бр. 180 Чачак – Јелица – Гуча – Котража – Ивањица,  

- Бр. 181 Кратовска Стена – Лучани – Гуча – Каона – Краљево, 

- Бр. 197 Краљево -  Каона – Горњи Дубац – Луке – Ивањица, 

- Бр. 196 Лис -  Краварица – Ариље. 

Лучанска општина данас има повољнији положаја у свом северном делу, тзв. Доњем Драгачеву јер 

излази у Овчарско - Каблараску клисуру на магисатрлни пут М - 22 који овај део општине повезује са 

Црногорским приморијем, као и на железничку пругу Београд - Бар. За разлику од доњег Драгачева, тзв. 

горње Драгачево слабије је повезано са значајним магисатрлним и железничким правцима. 

 

 1.2.6  ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ 

 Од укупне површине Драгачева која износи 45 433 ха, обрадиво земљиште према попису из 2012. 

године заузима 17 100 ха, а остало су шуме и пашњаци. 

 На територији општине се издвајају карактеристични пољоприврендни реони: 
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-Долински реон (ратарско - повртарска производња и мешовито сточарство) обухвата речне долине 

Бјелице и Краваричке реке. Овај рејон карактерише природне погодности створене за пољопривредну 

производњу унапређењем услова и то увођењем савремене мелиорације, изградњом хладњача и 

обезбеђивањем континуране стручне помоћи док је са друге стране приметна неопходност за унапређење и 

санацију насеља, сточних фарми и прерадних капацитета као и појачан инспекцијски надзор над употребом 

хемијских средстава у пољопривреди, 

- Брдско планински реон (воћарско - повртарска производња и пашњачко сточарство). Овај рејон је 

препознад као погодан за производњу меса и млека, производњу малине и производњу семенског и 

меркалтилног кромпира. Да би се ова област зазвијала и даље у том правцу, неопходно је повећање локалне 

запослености, кроз укрупњавање и развој пољопривредне производње и кроз покретање непољопривредних 

делатности на селу. 

Земљишта речних долина Бјелице, Краваричке реке и Западне Мораве, која у укупним површинама 

учествују са око 25%, одликују се посебним карактеристикама и већим производним способностима у 

односу на околна земљишта. Погодна су за рентабилу производњу ратарских и воћарских култура. 

Међутим, ове површени често су у пролећном и јесењм периоду изложене полављену. 

Земљишта брдско - планиског дела општине Лучани имају мању производну способност; међутим, и 

ова земљишта у доста високом проценту омогућавају рентабилну производњу кромпира и воћа, као и 

бављење сточарством. Посебан квалитет представља што се на овим земљиштима успешно производе и 

неки специфични производи за којима расте тражња на светском тржишту (малина, купина, јагоде). 

 

 1.3 ИЗВОД ИЗ РЕПУБЛИЧКОГ ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА ЗА ВОДЕ I РЕДА 

 

 Оштина Лучани припада водном подручју Морава. Правно лице задужено за организовање и 

спровођење одбране од поплава на водотоцима I реда је ЈВП „Србијаводе“– ВПЦ „Морава“ Ниш, РЈ 

„Чачак“ Чачак. Општина Лучани обухваћена је Републичким Оперативним Планом као сектор М.13.6 и 

М.13.7. водног подручја Морава, а према Наредби о утврђивању републичког Оперативног плана за 

одбрану од поплава који се односи на водотоке I реда. 

 Оперативни план за одбрану од поплава  вода I реда за 2018. годину садржи: 

 1. НАЗИВ ПРАВНИХ ЛИЦА НАДЛЕЖНИХ ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ И СПРОВОЂЕЊЕ ОДБРАНЕ 

ОД ПОПЛАВА НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ИМЕНА РУКОВОДИЛАЦА ОДБРАНЕ ОД 

ПОПЛАВА И ДРУГИХ ОДГОВОРНИХ ЛИЦА; 

 

 2. ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА ОД СПОЉНИХ ВОДА И ЗАГУШЕЊА 

ЛЕДОМ; 
 

 3. ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА ОД УНУТРАШЊИХ ВОДА; 

 

 4. ПРЕГЛЕД ХИДРОЛОШКИХ И МЕТЕОРОЛОШКИХ СТАНИЦА И ПУНКТОВА ЗА 

ОСМАТРАЊЕ ЛЕДЕНИХ ПОЈАВА 

 

 НАЗИВ ПРАВНИХ ЛИЦА НАДЛЕЖНИХ ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ И СПРОВОЂЕЊЕ ОДБРАНЕ ОД 

ПОПЛАВА НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ИМЕНА РУКОВОДИЛАЦА ОДБРАНЕ ОД 

ПОПЛАВА И ДРУГИХ ОДГОВОРНИХ ЛИЦА 

 1.3.1. Координатори одбранe од поплава и помоћници 

 1.3.2.  Главни руководиоци одбранe од поплава по водним подручјима и њихови заменици 

            1.3.3. Републичка оганизација надлежна за хидрометеоролошке послове 

            1.3.4. Остала правна лица задужена за спровођење одбране од поплава 

 1.3.5 Лица задужена за eвидентирање података о поплавним догађајима на водама I реда и 

системима за одводњавање у јавној својини 

 1.3.6. Оперативни план за одбрану од поплава од спољних вода и загушења ледом 

 М.13.  ЧАЧАК – ПОЖЕГА –УЖИЦЕ 

 Општина Лучани обухваћена је секторима М.13.6 и  М.13.7 

 Шематске ознаке сектори, деонице, заштитни водни објекти, штићена поплавна подручја и 

критеријуми за проглашење редовне и ванредне одбране од поплава од спољних вода и загушења ледом 

дате су у доњој табели. 
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 2. ТЕХНИЧКИ ДЕО 
2. 1 ВОДОТОЦИ II РЕДА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ И ПРОЦЕНА МОГУЋЕ  

       УГРОЖЕНОСТИ 

 

На територији општине Лучани налазе се следећи водотоци  II реда: 

2.1 Тијањска река 

2.2 Драгачица 

2.3 Рћанска река 

 

 

2.4 Кривачка река 

2.5 Горушица 

2.6 Река ( Пухово) 

2.7 Краваричка река 

2.8 Врањица 

 

2.1.1 Тијањска река 

Тијањска река је десна притока реке Бјелице. Површина слива потока износи око 27 km2. По 

својој физиономији Тијањска река је класични бујични ток, који после сваке веће кише покреће 

огромне количине наноса, грања, шибља и разног отпада. Сав тај материјал представља велику опасност 

јер ствара неку врсту препреке и услед зачепљења долази до изливања бујице и наношења штете околним 

зградама поред потока, индустријским објектима и саобраћајницама. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.13.6. 

Бјелица 

 

код 
Лучана и 

Гуче 

 
6.59 км 

 

1

. 

 

Регулисано 

корито Бјелице 
кроз Лучане,  3.40 

км 

РО 

ВО 

 
МВ 

ниво у круни минор корита 

ниво на 1.0 м испод круне мајор корита уз 

даљи пораст 
Q 1%=277 m³/s 

„Лучани” 

Регулисано подручје 

3.40 км 

ЛУЧАНИ 

 

2

. 

 

Регулисано 

корито Бјелице 
кроз Гучу,  3.19 

км 

РО 

ВО 

 
МВ 

испуњено минор корито уз даљи пораст 

ниво на 0.5 м  изпод  круне мајор корита уз 

даљи пораст 
Q 1%=277 m³/s 

„Гуча” 
Регулисано подручје 

3.19 км 

ГУЧА 

М.13.7. 

Црновршк

и поток 

Брана 

„Голи 
камен” 

1

. 

Брана са 

акумулацијом 

„Голи камен” на 
Црновршком 

потоку, левој 

притоци 
Вучковице (лева 

притока Бјелице) 

Простор за пријем 
поплавног таласа  

100.000 м³ 

Карактеристичне коте 
538.40    прелив/нормални ниво 

539.60    максимални ниво 

541.00    круна бране 

„Голи камен” 

ЛУЧАНИ 
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критична деоница водотока 

 

 2.1.2Драгачица 

Река Драгачица је десна притока реке Бјелице. Површина слива потока износи око 50.30 km2. 

Сливно подручје Драгачице обилује рељефним облицима карактеристичним за  брдскопланинске регионе. 

Има неправилан, лепезаст облик: уприкупишту, горњем и средњем току се шири, док се у доњем току 

сужава ка ушћу. Доњи део потока је зацевљен што представља велику опасност јер после сваке бујичне 

кише поток покреће велике количине наноса, грања, шибља и разног отпада и сав тај материјал се као 

препрека нагомилава испред уласка у затворену кинету и услед зачепљења долази до изливања бујице и 

наношења штете насељима и саобраћајницама. 
 

 

 

 
критична деоница водотока 

2.1.3 Рћанска река 

Рћанска река је лева притока реке Бјелице. Површина слива Рћанске реке је око 74.89 km2. Изразито 

бујичног карактера, Рћанска река носи велике количине наноса створене продубљавањем и еродирањем 

обала корита (флувијалном ерозијом). У горњем делу тока, због великог протицаја, подигнута је брана 

„Голи камен“ за задржавање поплавног таласа. 
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критична деоница водотока 

2.1.4 Кривачка река 

Кривачка река је лева притока реке Бјелице. Површина слива потока је око 16.90 km2. Кривачка река 

је класичан бујични ток карактеристичан за брдско-планинске регионе. Доњи део тока је потпуно затрпан 

наносом, тако да после сваке веће кише долази до изливања потока из корита и угрожавања околних 

домаћинстава и магистралне саобраћајнице. 

 
критична деоница водотока 
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 2.1.5 Река Горушица 

Горушица је десна притока реке Бјелице, са сливном површином од 44.50 km2. Слив је лепезастог 

облика, са развијеном хидрографском мрежом на целој површини. Профил за преграду (слика бр. 6) је 

узводно од пропуста. Услед великих вода и количине наноса који се задржава на улазу у пропуст долази до 

зачепљења грањем и отпадом и до неизбежног изливања реке ван корита и плављењаоко 50 објеката и 

саобраћајница а такође и пољопривредних површина. Пошто су ерозиони процеси у сливу изражени, такође 

и количина наноса појачана, долази до нежељених ефеката који имају за последицу стварања велике 

материјалне штете по домаћинства и пољопривреду. 
 

 
критична деоница водотока 

 

 2.1.6  Река  (Пухово) 

Изразито је бујичног карактера. После сваке бујичне кише носи велике количине наноса које 

стварају препреке и доводе до зачепљења пропуста, услед чега долази до оштћења саобраћајница и 

полављена неколико објеката у Пухову. 
 

 
критична деоница водотока 
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 2.1.7 Краваричка река 

Има дужину од 17 км, а у дужини од  12,5 км. тече тече кроз Лучанску општину. У сливу 

Краваричке реке (угрожено  пољопривредно земљиште - појас око реке од пута Д. Краварица - Ариље до 

границе са општином Пожега). 
 

 
критична деоница водотока 
 

 

 2.1.8 Врањица 

  Врањичку реку карактерише нагла промена правца тока. Од изворишта тече правцем североисток-

северозапад, а затим скреће под углом од 90 степени. На том потезу њен ток је инвесан у односу на Бјелицу. 

После примања Грабовске реке и Рогачке реке још једном прави лакат до ушћа у Драгачицу 
 

 
критична деоница водотока 

 

У сливу реке Бјелице угрожено је подручје МЗ Вича (у делу ушћа реке Горушице у Бјелицу), МЗ 

Турица (испод Медитеран електра, испод продавнице у Турици,у делу ушћа Тијанске реке), у МЗ Пухово 

(изнад моста у Лису, испод моста за „Баташе“), у МЗ Крстац (део пољопривредног земљишта уз реку), МЗ 

Ђераћ (угроженост 20 стамбених и др. објеката ) и у МЗ Дљину (око 25 стамбених и других објеката), 

објекти радно комуналне зоне Лучани  и објекти предузећа „МБ – Наменска“ Лучани. 
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 2.2 ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ, МЕРЕ И РАДОВИ 

 

 Чланом 52. Закона о водама („Сл. гласник РС“ бр 30/10 и 93/12) дате су мере и радови у вези 

заштите од поплава. „Ради заштите од поплава обезбеђују се планирање, изградња, одржавање и управљање 

водним објектима за заштиту од поплава, уређење водотокова и извођење других радова и мера, спровођење 

одбране од поплава и санација последица поплава“. 

На основу праћења стања поплава на територији општине Лучани, почев од поплаве 1965. године 

(стогодишње воде), преко десетогодишњих и годишњих поплава регистрје се честа угроженост од поплава 

на овом простору. Током 2014. године поплава је општину Лучани задесила 8 пута од чега је једном било 

речи о изливању реке Бјелице и потока, а 7 пута се изливала река Бјелица плавећи мању или већу површину 

дуж свог тока. Највећи ниво водостаја заблежен је у мајкској поплави када је поплављено 43 домаћинства и 

око 500ха пољопривредног земљишта. Високе воде Западне Мораве створиле су успор улива вода Бјелице 

чиме се појачао проблем од поплаве реке Бјелице узводно од ушћа у Западну Мораву.  

Током 2015. године забележена је смо један поплава и то 28. марта. Обилне кишне падавине и 

топљење снега довели су до изливања реке Бјелице и Вучковичке реке у Котражи. Поплава је захватила 

делове МЗ Вича, Турица, Пухово, Крстац, Ђераћ, Дљин и Котража. Поплављено је пољопривредно 

земљиште у површини од око 60 ха. Угрожено једно домаћинств. Евакуисана 1 особа. Током 2016. године 

нашу општину погодиле су велике поплаве, које су за последицу имале проузроковање велике штете на 

стамбеним објектима, на пољопривреди, инфраструктури и привредним друштвима. Укупна штета од 

мартовских поплава износила је 276.268. 045,00 динара(без штете на стамбеним објектима). У 2017. години 

није било озбиљнијих поплава изузев плављења које је евидентирано почетком марта месеца исте године, 

без већих и озбиљнијих последица по људе, материјална добра. Може се закључити да су радови на 

чишћењу и уређењу корита реке Бјелице изведени током 2014, 2015. и 2016. године у великој мери 

допринели заштити од поплаве на територији општине Лучани. 

Да би се смањила угроженост од поплава и постигао већи ниво заштите, неопходно је извести 

следеће хитне радове: 

- да се доврше започети радови на реци Бјлици , као и да се врши одржавање дела корита који је 

очишћен (уклањање растиња, чишћење наноса и спрудова, обало утврђење) и потражи трајно решење за 

уређење овог простора; 

- да се изврши санација оштећених делова корита Бјелице и Вучковичке реке у насељеним местима 

Пухово, Лис, Турица, Котража; 

- да се наставе започете активности на планирању израде одбрамбеног бедема поред пута Лучани - 

Гуча у насељеном месту Ђераћ. 

На водотоцима другог реда планирани су следећи радови: 

- уређење корита и израда габијонске преграде и постављање још једне цеви на ушћу у реку Бјелицу 

на потоку Дупљај у Гучи; 

- интервентни радови  по посебном плану у Пухову (Река) 

- интервентни радови по посебном плану у Турици (на делу Тијањске реке). 

 

3.  ОПЕРАТИВНИ ДЕО 

 3. 1 РУКОВОЂЕЊЕ ОДБРАНОМ ОД ПОПЛАВА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ 

 

Овим делом Оперативног плана предвиђен је начин уочавања пораста водостаја од стране лица 

задужених за осматрање и јављање (председника савета Месне заједнице) као и телефони  на који се 

достављају битне информације (локални центри за пријем упозорења). 

 Служба заштите и спасавања у оквиру општинске управе Лучани и руководиоци одбране од 

поплава, задужени су за: 

 - прикупљају информације од хидро - метеоролошког завода (РХМЗ), 

 - налажу активирање осматрача водостаја на водотоцима, 

 - предлажу председнику општине активирање Штаба, 

 - врше координацију активности између служби задужених за одбрану од поплава (Полицијска 

станица, Ватрогасно спасилачке јединице, ЈВП „Србијаводе“ и МЗ са предметног подручја и др.). 

 За локалне центре за пријем упозорења одређује се дежурне службе: 

 - Ватрогасно спасилачке јединице Гуча телефон (193) и 854-223, 

 - Полицијска станица Лучани телефон (192) и 854-211, и  

 - Центар  за обавештавање Чачак телефон (1985) и 346-105. 
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 Лице задужено за евидентирање поплавних догађаја:  

 Мирјана Николић, стручни сарадник за послове заштите, спасавања и одбране, 

 Контакт телефон: 032/515-0612, 064/811-5717 

 Стеван Мијаиловић, стручни сарадник за послове заштите, спасавања и одбране, 

 Контакт телефон: 032/515-0604, 064/048-9248 

 

 Руковођење одбраном од поплава 

 

Одбраном од поплава руководи Командант штаба у сарадњи са Штабом за одбрану од поплава на 

територији општине.  

 Општински Штаб одбране од поплава чине: 

Функција                                   Име и презиме                      Адреса                Телефон  

 

Руководилац                           Зоран Крљанчевић                  Лучани           064 811 - 5666 

Заменик руководиоца            Милош Савковић                     Лучани           064 811 - 5688  

Помоћници  руководиоца     (Председници Савета МЗ)              -                         - 

 Општински руководилац за одбрану од поплава има своје помоћнике за свако насељено место 

(председнике Савета МЗ). 

 Општински руководилац одбране од поплава за време одбране од поплава врши следеће послове: 

 - сарађује са помоћницима руководиоца одбране од поплава, 

 - координира рад помоћника у насељеним местима,  

 - прикупља информације са угрожених подручја, анализира их и обавештава Команданта штаба, 

Стручно оперативни тим за заштиту од поплава Штаба, односно Општински Штаб за ванредне ситуације, 

 - доноси наредбу о увођење одговарајућег степена одбране од поплава укључујући и ванредно стање 

одбране од поплава и издаје наредбе о предузимању мера на ангажовању радне снаге, механизације и 

других средстава. 

 Помоћници Општинског руководиоца одбране од поплава врше следеће послове: 

 - предлажу увођење одговарајућег степена одбране од поплава и предузимању мера на ангажовању 

радне снаге, механизације и других средстава, 

 - спроводе наредбе општинског руководиоца за одбрану од поплава,  информишу га о стању на 

терену, 

 - воде евиденцију о предузетим радовима, мерама и утрошеним средствима за обезбеђење система 

заштите и спасавање од поплава, 

 - подноси извештај општинском руководиоцу по завршетку одбране од поплава а по потреби и у 

току одбране, 

 - воде дневник одбране од поплава. 

 Председници МЗ задужени су да благовремено обавесте локални центар за пријем упозорења о 

порасту водостаја водотока на својим теренима. 

 У случају немогућности достављања информација о поплавама локалним центрима, информације се 

могу доставити руководиоцу одбране од поплаве или његовом заменику. 

 Општински руководилац одбране од поплава са помоћником проверава добијене информације 

изласком на терен. 

 У зависности од степена опасности, одбрана од поплава организује се и спроводи према следећим 

фазама: 

 1. Редовна одбрана од поплава проглашава се када водостај достигне ниво редовне одбране из 

оперативног плана, а очекује се даљи пораст водостаја или када су заштитни објекти угрожени услед 

дуготрајно високих водостаја.  

 Мере у току редовне одбране: 

 Предузимају се мере осматрања и праћења кретања водостаја, појава и стања заштитних објеката и 

по потреби мере неопходне за спречавање нежељених појава. 

 2. Ванредна одбрана од поплава спроводи се када корита река и потока не могу да преузму количину 

воде и не могу да у задовољавајућем року одведу поплавне воде са пољопривредног земљишта или из 

насеља, са претњом настајања штете на усевима и објектима и тада се проглашава ванредна одбрана од 

поплава  од спољних вода, на основу III фазе одбране од поплава, тачка 4. Општи план одбране од  поплава 

за период од 2012 - 2018. године („Сл. гласник РС“, бр. 23/12); 

 Мере у току ванредне одбране: 
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 Предузимају се мере непрекидног осматрања и праћења кретања водостаја, појава и стања 

заштитних  објеката и мере и радови за очување њихове стабилности и за отклањање нежељених појава. 

 - Ванредна одбрана од поплава од спољних вода на бујичним водотоковима, проглашава се када се 

најаве екстремно јаки пљускови или нагло топљење снега на сливу бујичног водотока и када се очекује 

пораст протока бујичне поплаве и пробој одбрамбене линије. 

 Мере у току ванредне одбране од бујичних поплава: 

 Предузимају се мере непрекидног осматрања, обавештавања (центри за обавештавање и 

узбуњивање) и упозоравања локалне самоуправе и јавности на опасност од поплава, по потреби и 

одговарајуће мере, а непосредно након проласка бујичне велике воде, предузимајусе неопходне мере на 

отклањању последица у водотоку и на постојећим заштитним објектима. 

 3. Ванредно стање настаје када није могуће са људством, средствима и постојећим капацитетима за 

одбрану од поплава отклонити опасност од поплава ширих размера и већих материјалних штета. Главни 

руководилац одбране од поплава  обавестиће Главни  штаб за  ванредне ситуације ради хитног проглашења 

ванредног стања одбране од поплава, на основу III фазе одбране од поплава, тачка 7. Општи план одбране 

од поплава за период од 2012. - 2018. године („Сл. гласник РС“,број23/12). Неопходно је ангажовање 

додатне  радне  снаге  и  механизације, ради преузимање већих радова (ископавање нових канала, покретни 

црпни агрегати и сл). 

 Мере у току ванредне ситуације су дефинисане одредбама Закона о ванредним ситуацијама. 

Предузимају се мере организоване евакуације становништва и имовине, уз благовремено обавештавање 

(центри за обавештавање и узбуњивање) и упозоравања локалне самоуправе и јавности на опасност од 

поплава, попотреби и одговарајуће мере, а непосредно након проласка  великих  вода,  предузимају се 

неопходне мере на отклањању последица на поплављеном подручју, у водотоку и на постојећим заштитним 

објектима, у складу са планом за деловање у случају ванредних ситуација. 

 

 3. 2  КРИТЕРИЈУМИ ЗА ПРОГЛАШАВАЊЕ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА 

 Одбрану од поплава организује и спроводи локална самоуправа на својој територији, односно 

Општински штаб за ванредне ситуације са својом стручно - оперативном екипом за заштиту и спасавање од 

поплава. 

 На водама II реда редовна, односно ванредна одбрана од поплава проглашава се на деоницама на 

којима постоје изграђени заштитни водни објекти, тј. на деоницама на којима се спроводи одбрана од 

поплава, и то по испуњењу критеријума утврђених за проглашење редовне, односно ванредне одбране од 

поплава. 

 На водама II реда на којима не постоје изграђени заштитни водни објекти стање приправности се 

проглашава по испуњењу утврђених критеријума за проглашење стања приправности, а то је КАДА 

ПОСТОЈИ НЕСУМЊИВА МОГУЋНОСТ ИЗЛИВАЊА ВОДЕ ИЗ КОРИТА ВОДОТОКОВА И НАСТАНКА 

ПОПЛАВЕ. 

На бујичастим водотоцима, какви су токови на територији општине у случају дуготрајних кишних 

падавина  мањег или средњег интезитета или обилних кишних падавина које краће трају, предузимају се 

мере припрема за одбрану од поплава. 

 Сагледавање стања угрожености од поплаве и предлагање мера редовне и ванредне одбране од 

поплава, без мерних места -  којих нема на овим водотоцима, мора се вршити искуствено на деоницама 

водотока које могу бити релевантне за одређивање степена угрожености. 

 Када водостај на реци – потоку достигне ниво 0,5 м. од круне корита, а очекује се даљи пораст 

водостаја, предузимају се мере редовне одбране од поплава. 

 Када водостај на реци-потоку достигне ниво 0.2 м. круне корита, а очекује се даљи пораст водостаја, 

предузимају се мере ванредне одбране од поплава. 

 Ако корита река и потока немају одговарајућу дубину корита (засута или плитка корита) предлагање 

мера за редовну и ванредну одбрану од поплава врши се на основу искуственог сагледавања укупног стања 

падавина, нивоа вода и очекивања даљег пораста водостаја. 

 Ванредну ситуацију насталу услед поплава на водама II реда на територији општине Лучани 

проглашава  Командант штаба (тј. Председник општине). 
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 3.3 НАЧИН ДЕЛОВАЊА У СЛУЧАЈУ ПОПЛАВА НА ОДРЕЂЕНОЈ ДЕОНИЦИ ВОДОТОКА 

 

На основу добијених информација од становништва и других са терена, руководилац одбране од 

поплава врши њихову проверу код ЈВП „Србијаводе“ ВПЦ „Морава“ РЈ „Чачак“ и помоћника руководиоца 

одбране од поплава. 

 На територији општине  постоји водомерна станица у Гучи и мерна летва за мерење водостаја реке 

Бјелице у Лучанима поред главне капије предузећа „МБ - Наменска“ Лучани, као и две нове мерене летве 

постављене од стране РХМЗ - а у Вичи и у Пухову. 

 На водама II реда на територији општине не постоје водомерне станице, па се добијене информације 

тумаче искуствено. 

 При прогнозама РХМЗ о изузетно великим количинама падавина, руководилац одбране од поплава 

телефоном налаже активирање осматрача водостаја на водомерним станицама и одређује учесталост 

осматрања. За осматраче се одређују Председници МЗ који визуелно осматрају водостај и достављају 

повратну информацију центру за пријем упозорења. 

 У случају да се од ВПЦ „Морава“  РЈ „Чачак“ добију информације да се очекује поплавни талас 

већег обима, активира се штаб одбране од поплава за рад током 24 часа. По успостављању рада штаба за 

одбрану од поплава, обавезе осматрача су да на свака два сата јављају стање водостаја. 

 Са осматрањем се престаје након налога од стране општинског руководиоца одбране од поплава. 

 Одбрана од поплава састоји се од радова на подизању насипа од земље, односно џакова пуњених 

песком. С обзиром на могућност складиштења потребног материјала за израду насипа као први корак треба 

предузети довоз материјала за израду насипа (песак), односно почети са ископом и превозом земље из 

најближег позајмишта, или депоније. 

 У случају  потребе за већим бројем ангажованих лица, руководилац даје предлог команданту штаба 

о ангажовању људства у одређеној месној заједници. 

 Све време трајања активности на одбрани од поплава, руководилац одбране је у контакту са 

командантом општинског штаба за ванредне ситуације (Председник општине или његов заменик). 

 Након престанка опасности од штетног дејства вода и обезбеђења услова за приступ угроженом 

подручју, посебна комисија коју организује О п ш т и н с к о  ве ћ е ,  извршиће детаљан обилазак подручја у 

циљу идентификације материјалних штета по врсти објеката и добара и благовремене израде извештаја са 

одговарајућом фото - документацијом. Начин и делокруг рада ове комисије дефинише се посебним актима. 

 Комисије за процену штете настале услед поплаве поштују важеће критеријуме за процену штете 

републичких институција којима се доставља извештај и свој рад усаглашавају са њима. 

 

 3. 4 АНГАЖОВАЊЕ РАДНЕ СНАГЕ, МЕХАНИЗАЦИЈЕ, ОПРЕМЕ И МАТЕРИЈАЛА ЗА 

СПРОВОЂЕЊЕ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА ЗА ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ 

 

 Организација ангажовања људства на угроженим локалитетима подручја,као и опремање људства 

материјалом, алатом и опремом за одбрану, врши се по наредби Команданта штаба у  спровођењу одбране 

од поплава на водотоковима II реда, односно водотоцима који су у надлежности општине. Наредбе о 

ангажовању људства благовремено спроводи субјекат одбране који је и одговоран за извршење наредбе. 

Субјекти одбране дужни су да ажурно пријаве команданту  Општинског штаба све промене расположивог 

људства,које се десе у периоду важности годишњег Оперативног плана. 

Руководилац одбране од поплава у најкраћем року извршиће удаљавање лица које несавесно или 

нестручно обавља поверене послове одбране или на други начин штетно утиче на спровођење одбране и 

сменити га са дужности. Руководилац који је сменио са дужности поједина лица, дужан је да на њихово 

место одмах постави друга и о томе обавести Команданта штаба. 

Субјекти одбране дужни су да по наредби секторског руководиоца, команданта Општинског штаба 

и његових помоћника, благовремено организују људство и кадрове обухваћене Оперативним планом.  

Помоћ у руковођењу људством пружају повереници и расположиви стручни кадрови субјеката одбране. 

Субјекти одбране дужни су да ажурно пријаве све промене расположиве механизације, опреме, алата и 

материјала, које се десе у  периоду важности годишњег Оперативног плана. 

 Субјекти одбране дужни су да по наредби секторског руководиоца и команданта Општинског 

штаба и његових помоћника,у синхронизацији са штабом за ванредне ситуацује, благовремено организују 

коришћење расположиве опреме, механизације, алата и материјала који су обухваћени Оперативним 

годишњим планом. 

 Пољопривредници   су дужни   да обезбеде  извођење  повремених  бразда на  својим њивама,  ради 
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ефикасног одвођења сувишних вода  у најближи реципијент. 

 Становници у насељеним местима дужни су да редовно одржавају канале и пропусте својих 

стамбених зграда, службених просторија и дворишта. 

 Ангажовање радне снаге, механизације, опреме и материјала врши се на основу  Закона  о    

ванредним  ситуацијама („Сл.  гласник  РС“,  бр.111/09), Закона о водама („Сл.гласник РС“, бр. 30/10) и 

одлукама надлежних органа општине, наредби команданта Штаба за ванредне ситуације општине Лучани 

и важећих прописа и аката везаних за одбрану од поплава. 

Све време трајања активности на одбрани од поплава  руководилац одбране је у контакту са 

Стручно оперативним тимом за заштиту од поплава Штаба и Општинским Штабом. По завршеним 

активностима дужан је да Општинскомштабу за ванредне ситуације, Општинском већу односно Скупштини 

општине у року од 15 дана достави Извештај о последицама, насталој штети и ангажованим снагама и 

средствима у поступку одбрана од поплава. 

 

 3. 5 ДУЖНОСТИ И ОБАВЕЗЕ СУБЈЕКАТА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА (ПРАВНА ЛИЦА 

НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ) 

 

ЈП „Драгачево путеви“ Гуча и ЈКП „Комуналац Лучани“ Лучани активно би учествовали у одбрани 

од поплава и ангажовали би све расположиве људске и материјално техничке капацитете у санирању 

последица од штета које би поплава нанела. Такође, ЈКП „Комуналац Лучани“ Лучани је у обавези да 

грађане снабдева водом из цистерни (ако је нарушено водоснабдевање) до нормализације водоснабдевања. 

Права и дужности грађана и правних лица у одбрани од поплава и бујица су радна и материјална 

обавеза.  

Дужности из претходног става грађани и правна лица извршавају на основу Наредбе руководиоца 

одбране од поплава. Радна обавеза грађана у периоду одбране од поплава састоји се у извршавању 

одређених послова и задатака. За потребе одбране од поплава грађани су дужни да ставе на располагање: 

моторна и превозна возила, грађевинске и друге машине и црпне пумпе. 

Општинско веће доноси прописе о начину утврђивања накнаде и исплати грађанима и предузећима 

за коришћење њихових средстава употребљених у периоду одбране од поплава. 

Сви субјекти који су у Оперативном плану укључени за одређене активности везане за спровођење 

одбране од поплава дужни су да их извршавају стручно и у складу са важећим прописима. 

 

1. ЈП „Драгачево путеви“ Гуча 

 

Редни 

број 

Врста механизације комада 

1.    ТРАКТОР СА ПРИКЉУЧЦИМА 2 

 
2. БАГЕР ТОЧКАШ 2 

3. СКИП ИЦБ 2 

 
4. КАМИОНА 3 

 

2. ЈКП „Комуналац Лучани“ Лучани 

 

Редни 

број 

Врста механизације комада 

1. МАN  СМЕЋАР 2 

2. ВОМА 1 

3. ЦИСТЕРНА ЗА ВОДУ 1 

4. ФЕКАЛНА ЦИСТЕРНА  1 
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Уколико средства, механизација  и људство које поседују јавна предузећа општине Лучани нису 

довољни за извршавање неопходних послова и задатака, ангажоваће се људство и механизација других 

привредних субјеката: „ПАН - ЕКСПРЕС“ Лучани, „БРОЋИЋ РАШО“ Гуча и „СТРАЊАНЦИ“ Живица . 
 

  

 У случају проглашења ванредне ситуације,ови субјекти су дужни да: 

 1. обезбеде сопствене објекте и опрему од директног утицаја поплавних вода, 

 2. одржавају саобраћајнице локалног карактера и путеве од значаја за одбрану од поплава, 

 3. обезбеде функционалност и заштиту објекта у ванредним ситуацијама од штетног дејства воде 

(редовно чишћење око мостова, канала, сливника, пропуста  у склопу пута на којима се формира бујични 

талас), 

 4. обезбеде прилазе заодбрану од поплава, 

 5. обезбеде поуздано водоснабдевање становништва и све потребне мере заштите виталних објеката 

који могу бити угрожени штетним дејством воде, 

 6. обезбеде функционалност атмосферске и фекалне канализације у ванредним ситуацијама, 

 7. обезбеде поуздано функционисање сопствене оперативе и механизације у ванредним ситуацијама 

и са њом учествују у реализацији оперативних мера, активности и радова у свим фазама од поплаве, а у 

складу са шемом руковођења и кординације. Средства   за  редовне  трошкове  спровођења   Оперативног   

плана од поплава на територији општине Лучани, обезбеђују се из буџета општине, кроз превентивну 

заштиту, док би се у случају настанка поплаве – ванредне ситуације, користила средства сталне буџетске 

резерве за санирање последица проузроковане штете. Општински штаб за ванредне ситуације спроводи 

активности на систему  раног упозоравања и међусобне комуникације свих субјеката. 

 

 3. 6 ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ 

 Да би се смањило штетно дејство вода, а последице изазване плављењем биле што мање, неопходно 

је предузети одређене превентивне мере одбране од поплава и то: 

 -  стално радити на изградњи и реконструкцији обрамбених линија, 

            -  стално радити на повећању степена сигурности одбрана од поплава, 

            - унапређивати системе осматрања, веза и информација о извршењу задатака. 

 На рекама и мањим водотоцима где је ниво организованости слабији, предузети мере: 

 -  изградњу мањих устава и брана, за пријем поплавног таласа, 

 -  стално радити на пошумљавању голети и засејавању травом. 

 Огромна количина наноса и растиња у кориту река условљава отежан проток, што је веома често 

основни узрок изливања воде и плављења, те треба предузети мере да се оваква места очисте. 

 Превентивне мере: 

 1. Обезбедити да се у поступку израде и доношења урбанистичких планова, одреде општи и 

посебни услови за заштиту од непогода и поплава; 

 2.  Кроз урбанистичко уређење простора и насеља, предвидети и мере за заштиту живота и здравља 

људи, као и материјалних добара, од поплава у рату и умиру. 

 3. Извођење антиерозионих радова, првенствено пошумљавањем и санирањем клизишта, 

 4. Изградња недостајућих одбрамбених насипа, обалоутврда и одржавања постојећих, 

 5. Изградња хидроакумулација у низу,као и мини-хидроакумулација, 

 6. Изградња система канала за одвођење воде и њихово одржавање, 

 7. Изградња мостова и пропуста са већом пропусном моћи, 

 8. Организација службе осматрања и обавештавања на већим водотоцима, ради благовременог 

обавештавања о опасностима од поплава, 

 9. Оспособљавање грађана за заштиту и спасавање од поплава, кроз личну и узајамну заштиту, 

Редни 

број 

Врста механизације комада 

1. СКИП ИЦБ 3 

 
2. УЛТА 1 

3. КАМИОН КИПЕР 6 
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 10. Оспособљавање предузећа од интереса за заштиту и спасавање од поплава и уношење њихових 

задатака у плановеодбране, 

 12. Оспособљавање јединица ЦЗ за деловање у ситуацијама када дође до поплаве, 

 13. Израда планова заштите и спасавања од поплава. 

 

  3. 7  РУКОВОЂЕЊЕ ОДБРАНОМ ОД ПОПЛАВА НА  ВОДАМА II РЕДА НА ТЕРИТОРИЈИ 

ОПШТИНЕ  ЛУЧАНИ 

 

 Одбраном  од поплава руководи Командант шатба.  

 Општински штаб за ванредне ситуације надлежан за поплаве обавља следеће: 

  - руководи свим активностима које су у надлежности општине (административне, хидротехничке и 

комуналне активности), у периоду редовног стања (у периоду без непосредне опасности од поплава), као и 

у периоду ванредних хидролошких околности – од момента најаве поплаве до престанка опасности; 

  - руководи и координира учешћа ових субјеката у одбрани од поплава, у синхронизованом 

спровођењу свих планираних мера заштите од вода; 

  - у току одбране, штаб је у пуној приправности. 

 

 Командант општинског штаба 
 

  Командант Општинског штаба за ванредне ситуације кординира рад са руководиоцем за одбрану од 

поплава, врши следеће послове (по фазама у току одбране): 

 

 Фаза 1: Припрема за одбрану од поплава: 

  1/1. Заказује и руководи седницама одговорних за одбрану од поплава на којима се усвајају планови 

рада; 

 1/2. Обезбеђује услове за  имплементацију општинског Плана код свих општинских субјеката; 

  1/3. Обезбеђује  услове  и  организује  програм  мера  и  активности  за имплементацију плана за 

заштиту и спасавање од поплава код институција које чине виталне системе општине, 

  1/4. Обезбеђује услове за интегралне  и координира  активности у имплементацији оперативних 

планова, активности у реализацији активности у склопу припрема за одбрану од поплава и организован рад 

у ванредним условима; 

  1/5. Обезбеђује услове за израду техничке документације за одбрану од поплава за подручје 

општине; 

  1/6.  Обезбеђује услове за реализацију програма мера и активности за информисање и едукацију 

јавности; 

  1/7.  Организује у сарадњи са другим субјектима и спроводи програм мера и активности за 

обезбеђење прихватних центара за прихват људи и имовине у ванредним условима; 

 1/8.  Прати реализацију радова у складу са усвојеним плановима рада; 

 1/9. Прима и прати информације у вези са наиласком олујних облака које му доставља 

Хидрометеоролошки завод. 

 Фаза 2. : Ванредна одбрана од поплава: 

 2/1. Руководи радом штаба за ванредне ситуације. 

 2/2. Координира активности са задуженима за одбрану од поплава, 

 2/3. Сарађује са руководством за одбрану од поплава из националног Оперативног плана. 

  2/4. Сарађује са оперативним руководиоцем за одбрану од поплава у области цивилне заштите и  

оперативним лицем  надлежног Центра за обавештавање и узбуњивање, 

  2/5. Издаје наредбу о предузимању мера за спречавање поплава, које се односе на ангажовање 

радне снаге, механизације и других средстава и др. 

  2/6. Издаје наредбу о предузимању мера за заштиту здравља људи и добара, које се односе на 

ангажовање радне снаге, механизације и других средстава и др. 

  2/7. Даје предлог надлежном органу за евакуацију становништва и имовине у ванредним 

околностима у координацији са штабом цивилнезаштите, 

  2/8. Даје предлог за проглашавање ванредне ситуације. 

 

 



      Страна                                СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ                                Број  5/2018   40 

 

  Фаза 3.: Ванредна ситуација: 

  3/1. У случајевима када постојећи и планирани одбрамбени систем није довољан и прети изливање 

воде и налет бујице, Командант штаба за ванредне ситуације проглашава ванредну ситуацију. 

  3/2. Организује, руководи и координира спровођење програма евакуације становништва до  

прихватних центарау ванредним  околностима  у координацији са штабом цивилне заштите; 

 Фаза 4.: Отклањање последица поплава: 

 4/1. Обезбеђује услове за спровођење мера и руководи  активностима и радовима на отклањању 

последица поплава по престанкуопасности, 

  4/2. Обезбеђује услове за контакт са институцијама за благовремено пружање финансијске и 

материјалне помоћи угроженом становништву и привреди на подручју општине. 

 

 Заменик Команданта општинског штаба 

У одсуству Команданта Штаба или по његовом налогу, у свему га замењује. 
 

 Чланови штаба 
 

 Чланови штаба за одбрану од поплава врши следеће послове (по фазама у току одбране): 

 Фаза 1: Припрема за одбрану од поплава: 

 1/1. Директно обезбеђује примену оперативног плана код субјеката који учествују у заштити и  

спасавању од поплава; 

 1/2. Координира рад повереника на терен у и о томе обавештава руководиоца штаба; 

  1/3. Вршине посредан увид стања на подручју које може бити угрожено,у сарадњи са општинским 

штабом и предлаже општинском штабу потребне мере из свог домена. 

 Фаза 2,3,4.: Ванредна одбрана од поплава, Ванредна ситуација, отклањање последица поплава: 

           1.Врши непосредан увид стања на угроженом подручју у сарадњи са Општинским штабом и 

предлаже потребне мере. 

 2. Спроводи наредбе руководиоца штаба, информише га о стању на терену и предлаже предузимање 

радова и мера који изискују материјалне трошкове у току одбране као и за отклањање последица поплава; 

 3. Организује реализацију потребних мера за неопходне хитне радове на угроженим  подручјима,  по  

добијању сагласности руководиоца  штаба, изузетно уколико би нечињенем били угрожени животи 

становника предузима мере без добијања сагласности; 

 4. Води евиденцију о предузетим радовима, мерама и утрошеним средствима у току одбране и 

отклањању последица поплава; 

 5. Подноси извештај Команданту штаба  по завршетку одбране од поплава, а обавезно у току 

одбране. 

 Повереници 
 
 Повереници врше следеће послове у свим фазама одбране као и у фази ванредне ситуације, 

односно у фази отклањања последица поплава: 

 1. Врши непосредан увид у стање наподручју и достављају информације помоћницима; 

 2. Предлажуспровођење радоваимера насвомтеренуузониодбранеутоку; 

 3. Организујуируководехитнимрадовимаимерамаусвомреону; 

 4. Извештавају помоћника о предузетим мерама и воде евиденцију о стању на терену, ангажованом 

људству, механизацији и др. 

 
ЧЛАНОВИ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ 

 
Р.бр. Име и презиме Дужност у  Штабу Назив радног места Телефон 

1 ВЕСНА СТАМБОЛИћ Командант штаба 

 Општина Лучани 

Председник 

062/80-88-637 
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МИЛИВОЈЕ ДОЛОВИЋ Заменик команданта штаба 
Општина Лучани 

зам. председника 
064/388-11-86 

3 
ЗОРАН ВУЧИЋЕВИЋ Начелник штаба  

            Општинска управа  
         проосветни    инспектор  

          064/8115661 
 

4 

ВЕСНА КОДРАНОВ 

Члан штаба  

за очување добара битних за 

опстанак 
Општинска управа општине Лучани 

В.Д.начелник 

        064/8115719 

5 

 5 5 Име и презиме повереника Месна 

заједница 

телефон 

Брвеничка река Миодраг Чорбић  Градац 062/451-901 

 

Брвеничка река  Миланка Вујовић  Брвеник 062/450-593 

Брвеничка река Мирољуб Перовић Градац 063/846-70-63 

Праћено подручје угрожености Име и презиме повереника Месна 

заједница 

телефон 

Брвеничка река Бранко Раковић  Брвеница 064/856-45-16 

Јошаница Драгиша Ђековић Јошаничка 

Бања 

062/450-273 

Јошаница Милинко Милојевић Јошаничка 

Бања 

063/822-37-21 

Јошаница Драгош Драгојловић Баљевац 064/373-26-88 

Рудничка река Милан Пејић  Рудница 062/454-591 

Рудничка река Биљана Ћирковић Рудница 064/324-77-42 

Радошићка река Јаблан Пановић Радошиће 062/450926 

Радошићка река Него Секулић Радошиће 064/186992 

Медаревски поток Миланче Жарковић Биљановац 062/450-178 

Медаревски поток Слободан Ђорђевић Биљановац 063/271-532 

Курићки поток  Зоран Матовић Баљевац 062/450-986 

Курићки поток Иван Медаревић Брвеник 065/825-54-93 

    

    

    

    

    

СЛОБОДАН МАРКОВИЋ 

Члан штаба  

за хитно успостављање неопходних 

служби од јавног интереса 

МУП- Полицијска станица Лучани 
начелник 

           064-8925822 

6 

МЛАДЕН РИСТАНОВИЋ 
Члан штаба  

за заштиту и спасавање од пожара и 

експлозија и заштиту од НУС-а 

 

МУП-Одељење за ван. ситуације 
Чачак –Ватрогасно спасилачка 

јединица Гуча 

командир 

 

           064-8924207 

    7 

АНКА РАДОЈИЧИЋ 

Члан штаба 

 за збрињавање угрожених и 

настрадалих 

Црвени крст Лучани 
секретар 

063-653963 

8 

ТОМО СТОЈИЋ 

Члан штаба  

за заштиту од техничко 
технолошких несрећа 

Предузеће „МБ-Наменска“АД 
Лучани 

руководилац сектора безбедности и 

заштите 

063-108-1856 

 

 

9 
МИЛИЈА МИЛЕНКОВИЋ 

Члан штаба  

за заштиту и спасавањеод поплава и 

несрећа на води и под водом 

ЈП „Драгачево путеви“ Гуча 
директор 

 
063-8744-672 

            10 
ОБРАД СТЕВАНОВИЋ 

 

Члан штаба 

за асанацију терена  

ЈКП „ Комуналац Лучани“ Лучани, 

директор 

 

 

 

064-826-2470 

 

 

   11 
       др  ГОРДАНА ГАШОВИЋ  

Члан штаба за прву и медицинску 
помоћ 

 

Члан штаба   

за прву и медицинску помоћ  

Дом здравља Лучани - директор 
 

 

Дом здравља, Лучани 
директор 

064-886-3387  

         12 

РАДОЈКО ВИДОЈЕВИЋ  Члан штаба  за узбуњивање  
Електродистрибуција Чачак 

РЈ Гуча- директор 

064-833-3618 

 

      13 
 МИЛАН ПАЈОВИЋ  

Члан штаба за заштиту и спасавање 

на неприступачним теренима  

Предузеће „Путеви“ АД Чачак РЈ 

Гуча - руководилац 

060-861-8229 

 

14 
САВО КОВАЧЕВИЋ Члан штаба Војска Србије, Гарнизон Пожега 

069-655-911 

15 

МИРЈАНА НИКОЛИЋ Члан штабастручни сарадник 

Општинска управа  

Заштита, спасавање и планирање 

одбране 

064-811-5717 

 

16 
ЗОРАН КРЉАНЧЕВИЋ  

Члан штаба за склањање и 

урбанистичке мере заштите и 

евакуацију  

Општинска управа општине Лучани 

инспектор 

. 

064/8115666  

 

 

17 
МИЛОШ БОШКОВИЋ 

 Члан штаба за заштиту од рушења 
и спасавање из рушевина 

ЈП „Драгачево путеви“ Гуча 
Руководилац сдектора за путеве 

060/581-8565 

18 
БИЉАНА КАПЛАРЕВИЋ 

 Члан штаба лице задужено за 

информисање,односе са јавношћу 

Општинска управа 

шеф кабинета 
064/438-0787 
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3.8 СИСТЕМ ВЕЗА У СПРОВОЂЕЊУ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА ЗА ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ 

 

 Систем веза за организовање и спровођење одбране од поплава на подручју општине Лучани, 

обезбеђен је применом постојеће телефонске везе за везу свих субјеката у одбрани. 

 Мобилне везе обезбеђене су за руководство Општинског штаба за ванредне  ситуације. 

 Режим комуникација путем веза између субјеката у одбрани од поплава и руководства 

Општинског штаба, одвијасе по датој шеми руковођења  и координације. 

    Општинским Оперативним годишњим  планом, по усвојеној шеми руковођења, координације  и 

субординације, дефинисани су подаци од значаја за успостављање ефикасне и поуздане комуникације између 

учесника у одбрани. 

      Командат Штаба је задужен за ажурност ових података и благовремено успостављање комуникације 

са субјектима у свим фазама одбране. 
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3.9. НАЧИН УЗБУЊИВАЊА И 

 ОБАВЕШТАВАЊА УГРОЖЕНОГ  

 СТАНОВНИШТВА 

 

 Лице задужено за информисање под 

надзором Команданта штаба обавља следеће 

послове: 

 - прати спровођење одбране од поплава, 

прикупља све извештаје од ЈВП „Србијаводе“- 

ВПЦ „Морава“ - РЈ „Чачак“ и Хидромете-

оролошке службе и локалних центара за пријем 

упозорења, правних и физичких лица,упознаје се 

са њима, 

 - даје обавештења средствима јавног 

информисања, 

 - одржава везу са центром за 

обавештавање  и средствима за информисање. 

 Узбуњивање становништва врши се: 

 - преко локалних средстава јавног 

информисања,  

 - преко повереника цивилне заштите, 

 - сиренама – знак за општу опасност. 

 

3.10. ЕВАКУАЦИЈА СТАНОВНИШТВА 

 УГРОЖЕНОГ ОД  ПОПЛАВА 

 

На основу добијених информација о 

падавинама у сливу и наглом порасту водостаја, 

Штаб за ванредне ситуације процењује степен 

опасности, активира надлежно људство, потребне 

мере и механизацију, а ако очекивана поплава 

превазилази одбрамбене капацитете проглашава 

ванредну ситуацију. Активирају се снаге МУП – а 

за одбрану и спашавање, цивилна заштита, 

комуналне службе, водопривредна предузећа и 

друго. Битно је благовремено алармирање 

јавности и становништва на угроженом подручју 

преко локалних медија, јер за кратак временски 

период становништво мора спремно дочекати 

наредбу о евакуацији - спашавању становништва 

и смањењу материјалних губитака. Главни кораци 

у операцији спашавања становништва су: 

идентификација простора који се евакуише, 

развијањем процедуре за евакуацију (правац, 

дестинација, време), формирање центра за пријем 

и привремени боравак угрожених, ургентне мере 

(хитна медицинска помоћ, против пожарна 

заштита, интервенција комуналних служби у 

случају прекида снабдевања водом и електричном 

енергијом) и повратак евакуисаног становништва 

по налогу Штаба.  

Евакуација од поплава врши се померањем 

угроженог становништва, стоке и материјално 

техничких средстава на ближа безбедна подручја, 

код суседа или родбине угрожених. 

 

 

У случају поплава ширих размера 

капацитети, у којима ће се вршити смештај 

угрожених, су јавни објекти (сале домова месних 

заједница, слободне магацинске просторе, 

слободне стамбене објекте) и угоститељско 

туристичке организације које располажу са 

смештајним капацитетима 

Евакуација се предузима када предстоје или 

су наступиле опасности изазване поплавом, које 

угрожавају становништво, тако да је нужно да 

становништво ради заштите и спасавања напусти 

угрожену територију. 

Одлуку о евакуацији доноси Начелник 

округа, или Председник општине (Командант 

Општински штаб за ванредне ситуације - ОШВС) 

на предлог Начелника Одељења за ванредне 

ситуације округа. 

Евакуацију организује и планира Одељење 

за ванредне ситуације Рашког округа . 

Одлуку о евакуацији спроводи: 

1) Руковођење – ОШВС  

2) Регулисање саобраћаја – Саобраћајна 

полиција 

3) Превоз угроженог становништва – 

локални превозник („Кавим“ Рашка) 

4) Одржавање реда и заштита имовине – 

Полиција 

5) Прихват евакуисаних грађана – 

Повереник ЦЗ, Школска управа и Установа за 

децу предшколског узраста 

У складу са планом евакуације ОШВС 

приступа се спровођењу евакуације угроженог 

становништва. Евакуацијом руководи помоћник 

начелника штаба за евакуацију. 

Након саопштавања наредбе о евакуацији 

процењује се да ће 1/3 угрожених грађана сама 

извршити евакуацију и померање са угрожене 

територије (пешице или сопственим возилима) на 

неугрожено подручје. У складу са ситуацијом на 

терену место за прихват угроженог становништва 

одређује ОШВС. 

Приоритет у евакуацији имају особе са 

инвалидитетом, болесне особе, деца, трудне жене, 

мајке са малом децом и старе особе. 

Локални превозник „Аутопревоз“  Чачак 

врши превоз угроженог становништва до места за 

прихват. Контролу саобраћаја, одржавање реда и 

заштиту имовине евакуисаних врши полиција и 

Војска Србије. Прихват евакуисаних врше 

повереници цивилне заштите и руководилац 

установе где се врши прихват. Одмах након 

прихвата врши се евидентирање и смештај. 
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3.11. ЗБРИЊАВАЊЕ УГРОЖЕНОГ И 

 НАСТРАДАЛОГ СТАНОВНИШТВА 

 

Ради збрињавања угроженог и настрадалог 

становништва код поплава, предузети мере за 

привремени смештај, исхрану, здравствену 

заштиту и обезбеђење других неопходних потреба 

становништва. Збрињавање угрожених и 

настрадалих планира и организује  Штаб за 

ванредне ситуације општине Лучани. 

Носиоци збрињавања: 

1) Центар за социјални рад, 

2) Општинска организација Црвеног крста. 

Сарађују:  

1) Школе на подручју општине, 

2) Дом здравља, 

3) Општинска управа, 

4) Општинско веће, 

          5) Полиција, 

          6) Завод за јавно здравље Чачак. 

 По плану ОШВС збрињавање угроженог и 

настрадалог становништва извршити 

привременим смештајем у просторије школских и 

предшколских установа, спортској хали и др. 

погодних објеката, на делу територије која није 

угрожена поплавом. 

Одмах након прихвата, тимови психолога и 

социјалних радника обављају разговор са 

евакуисаним становништвом.  

За рад са децом Школска управа 

обезбедиће школске педагоге и психологе. 

Центар за социјални рад предузеће бригу о 

социјално угроженим лицима. 

Црвени крст и локална самоуправа 

обезбедиће флаширану воду и храну за 

евакуисане. 

ЈКП  обезбедиће водоснабдевање. 

Дом здравља ће обезбедити здравствену 

заштиту евакуисаних грађана.Санитарна 

инспекција, у сарадњи са Заводом за јавно 

здравље Чачак наложиће мере хигијенско - 

епидемиолошке заштите. 

Еколошка и комунална инспекција 

спроводи ће мере из своје надлежности. 

Полиција обезбеђује одржавање реда и 

заштиту евакуисаних и њихове имовине. 

 

 4.  ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ 

 4. 1  ФИНАНСИРАЊЕ ОДБРАНЕ ОД 

  ПОПЛАВА 

 

 Буџетом општине Лучани предвиђена 

су средства у износу од 2000 000,00 динара 

за превентивне радове у циљу заштиту од 

поплава.  
 
 

 
 
4.2.  ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ ОПЕРАТИВНОГ 

 ПЛАНА ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА 

 НА ВОДОТОКОВИМА II  РЕДА ЗА 

 ПОДРУЧЈЕ  ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ 

 

 1. Општински Оперативни годишњи план 

за 2018. годину се примењује од дана усвајања. 

 2. Kомандант Штаба је задужен за 

имплементацију Оперативног плана. 

 3. Благовремено, Командант Штаба је 

дужан да организује припрему за израду 

Оперативног плана за наредну годину на основу 

одредби Општег плана општинског штаба. Извор 

података за Оперативни план за наредну годину 

су нове информације помоћника и повереника са 

подручја, Извештај Главног руководиоца 

одбране од  полава о стању  водопривредних 

заштитних објеката на подручју општине. 

 

Скупштина општине Лучани 
 

У Гучи, 28.03.2018. године,  

број 06-19-14/2018-I 

     

    Председник 

  Зорица Милошевић, с.р. 

 

24. 

 

 На основу члана 32. Закона о локалној 

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

др. закон) и члана 52. Статута општине Лучани 

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

 Скупштина општине Лучани, на седници 

одржаној 28.03.2018. године, донела  је:  

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

 

 1. Даје се сагласност на Годишњи план 

рада Општинског Штаба за ванредне ситуације 

општине Лучани за 2018. годину. 

2. Ово решење објавити у „Службеном 

гласнику општине Лучани“.  

 

Скупштина општине Лучани 
 

У Гучи, 28.03.2018. године,  

број 06-19-15/2018-I 

     

    Председник 

  Зорица Милошевић, с.р. 
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25.   

 На основу члана 32. Закона о локалној 

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

др. закон),  члана 60. став 2. Закона о 

пољопривредном земљишту („Сл. гласник РС“ бр. 

62/06, 68/08, 41/09  и 11/15) и члана 52. Статута 

општине Лучани („Сл. гласник општине Лучани“ 

бр. 4/14), 

 Скупштина општине Лучани, на седници 

одржаној 28.03.2018. године донела је 

 

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ  

ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА 

ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА  

У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ ЗА 2018.ГОДИНУ 

 

 Територија општине Лучани заузима 

површину од 45.433 ха, административно припада 

Моравичком округу.  

 Гео - морфолошки спада у брдско - 

планинско подручје Западне Србије. 

 По намени коришћења, земљишни 

простор општине Лучани чине: пољопривредни, 

шумско -привредни и остали (урбани, 

саобраћајни, водопривредни, електропривредни и 

други). 

 Пољопривредни земљишни простор чине: 

обрадиви део 80% и необрадиво земљиште 20%, 

које се састоји од пашњака и бара. 

 Генерално узевши, земљишта су  плитка, 

често екстремно закишељена  и  њима је  

потребна калцификација, агрохемијски 

сиромашна особито фосфором (потребна 

фосфатизација), малогводног капацитета и 

вододрживе способности, због чега без обзира на 

семи - хумидни карактер климе, често буду 

безводна (потребно наводњавање).  

 На нагибима су присутни сви облици 

ерозионог процеса (потребне антиерозионе мере 

заштите), спорадично превлажена „пиштевина“ и 

одроњена клизиштима (потребна локална 

дренажа), на теренима са нагибом земљиште је 

угрожено делувијалним (падинским) водама 

потребни су ободни канали, алувијална земљишта 

су изложена изливним водама (потребна 

регулација водотока).  

 Све то, и могућност загађења земљишта 

енормном употребом минералних ђубрива и 

пестицида у жељи за што већим приносом. 

Међу катастарским културама, 

доминирају њиве 35%, затим долазе ливаде 31%, 

воћњаци који заузимају 13 % и пашњаци 21%. 

Што се тиче својинске структуре, затечено 

је следеће стање: у државном власништву је 

902.31,92 ха. (3,1%), у приватном 96,2%,  ха.  а 

осталих oблика својине 0,1%.  

 

ПРОГРАМ ОБУХВАТА 

 Табела 1. Преглед површина 

пољопривредног земљишта по катастарским 

општинама и културама 

 

 Табела 2. Преглед површина 

пољопривредног земљишта по облицима својине 

по КО 

         Табела 3. Површине пољопривредног 

земљишта по класама и културама 

         Табела 4. Одводњавање 

         Табела 7. Корисници пољопривредног 

земљишта у државној својини 

           План прихода сопственог учешћа 

           План радова на заштити, уређењу и 

коришћењу пољопривредног земљишта 

 

 

 

 ТАБЕЛА ЈАВНИХ НАДМЕТАЊА: 

           Садржи табелу од 181 надметања за 

издавање државног земљишта на подручју наше 

општине. 

 

 

 ТАБЕЛА ИЗУЗЕТИХ ПАРЦЕЛА: 

            Садржи све изузете парцеле из јавних 

надметања где се правно и фактичко стање на 

парцелама разликује. 

 

 Према овом Програму, од укупне 

површине пољопривредног земљишта у 

државној својини је 902.1061 ха. Због 

неусаглашеног правног и фактичког стања са 

катастарским стањем, из масе за давање у закуп 

издвојено је 775.7869 ха. Остатак површине од 

126.3192 ха, даће се Јавним огласом у закуп кроз 

181 надметање. 

              

 

Скупштина општине Лучани 
 

У Гучи, 28.03.2018. године,  

број 06-19-16/2018-I 

     

    Председник 

  Зорица Милошевић, с.р. 

 

 

 

 

 

 

 



      Страна                                СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ                                Број  5/2018   47 

 

26. 

 

 На основу члана 32. Закона о локалној 

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

др. закон) и члана 52. Статута општине Лучани 

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

 Скупштина општине Лучани, на седници 

одржаној 28.03.2018. године, донела  је:  

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

 

 1. Даје се сагласност на Одлуку Управног 

одбора Туристичке организације општине 

Лучани, број 106-3/2018 од 09.03.2018. године о 

приступању Туристичке организације општине 

Лучани Туристичкој организацији регије Западна 

Србија. 

 2. Ово решење објавити у „Службеном 

гласнику општине Лучани“. 

 

Скупштина општине Лучани 
 

У Гучи, 28.03.2018. године,  

број 06-19-17/2018-I 

     

    Председник 

  Зорица Милошевић, с.р. 

 

27. 

 

На основу члана 32. тачка 20. Закона о 

локалној самоуправи ("Сл.гласник РС" бр. 129/07 

и 83/14-др. закон), члана 14. Закона о локалним 

изборима („Сл. гласник РС“ број 129/07 и 34/10-

Одлука УС и 54/11) и члана 53. тачка 65. Статута 

општине Лучани („Сл. гласник општине Лучани“ 

бр. 4/14),  

 Скупштина општине Лучани на седници 

одржаној 28.03.2018. године, донела је 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о разрешењу и именовању члана Општинске 

изборне комисије 

 

 1. Разрешава се дужности члана 

Општинске изборне комисије у општини Лучани 

Вукашиновић Миломир, пензионер из Ртара, 

Српска напредна странка.. 

 2. Именује се за члана члана Општинске 

изборне комисије у општини Лучани Ковачевић 

Мирјана, дипл. педагог из Гуче, Српска напредна 

странка. 

 3. Решење објавити у «Службеном 

гласнику општине Лучани». 

 

 

 

 

Скупштина општине Лучани 
 

У Гучи, 28.03.2018. године,  

број 06-19-18-1/2018-I 

     

    Председник 

  Зорица Милошевић, с.р. 

 

28. 

 

 На основу члана 32. тачка 9. Закона о 

локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ број 

129/07 и 83/14-др. закон), члана 116. став 2. и 5. 

Закона о основама система образовања и 

васпитања („Сл. гласник РС“ број 88/2017) и 

члана 52. тачка 11. Статута општине Лучани („Сл. 

гласник општине Лучани“ бр. 4/14),  

 Скупштина општине Лучани на седници 

одржаној 28.03.2018. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 

ШКОЛСКОГ ОДБОРА   

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ“ У 

ЛУЧАНИМА 

 

Разрешава се дужности члана Школског 

одбора Основне школе „Милан Благојевић“ у 

Лучанима, као представник  запослених, Дринка 

Вујичић из Лучана.  

Именује се за члана Школског одбора 

Основне школе „Милан Благојевић“ у Лучанима, 

као представник запослених, Светлана Петровић 

из Лучана.  

 Ово Решење објавити у «Службеном 

гласнику општине Лучани». 

 

Скупштина општине Лучани 
 

У Гучи, 28.03.2018. године,  

број 06-19-18-2/2018-I 

     

    Председник 

  Зорица Милошевић, с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      Страна                                СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ                                Број  5/2018   48 

 

29. 

 

На основу члана 46. Закона о локалној 

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

др. закон), члана 19. став 2. Закона о безбедности 

саобраћаја на путевима („Сл. гласник РС“ бр. 

41/09, 53/10, 101/11, 32/13, 55/14, 96/15 и 9/16 - 

одлука УС), члана 95. тачка 6) Статута општине 

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

Одлуке о буџету општине Лучани за 2018. годину 

(„Сл. гласник општине Лучани“ бр. 1/18) и 

предлога Савета за безбедност саобраћаја на 

путевима,  

Општинско веће општине Лучани на 

седници одржаној 20.03.2018. године донело је 

 

П  Р  О  Г  Р  А  М 

КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА 

ФИНАНСИРАЊЕ УНАПРЕЂЕЊА 

БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА 

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ ЗА 

2018. ГОДИНУ 

 

I. Програмом коришћења средстава за 

финансирање унапређења безбедности саобраћаја 

на путевима на територији општине Лучани за 

2018. годину (у даљем тексту: Програм) утврђује 

се начин коришћења средстава од наплаћених 

новчаних казни за саобраћајне прекршаје на 

територији општине Лучани, за активности које се 

током 2018. године планирају у циљу унапређења 

безбедности саобраћаја на путевима.  

II. Средства од новчаних казни из тачке 1. 

овог  Програма предвиђена су Одлуком о буџету 

општине Лучани за 2018. годину у укупном 

износу од 3.200.000,00 динара, а остварују се од 

дела средстава по основу плаћања новчаних казни 

за прекршаје који се наплаћују по Закону о 

безбедности саобраћаја на путевима 

III. Средства из тачке II овог Програма, 

користиће се наменски у складу са одредбама 

Закона о безбедности саобраћаја на путевима за 

финансирање унапређења безбедности саобраћаја 

на путевима.  

IV. Средства за реализацију програма, 

предвиђена су Одлуком о буџету општине Лучани 

за 2018. годину у разделу 4. – Општинска управа 

општине Лучани, глави 4.0., програму 7-0701-

организација саобраћаја и саобраћајна 

инфраструктура, и то: 

- програмској активности 0002 - 

управљање и одржавање саобраћајне 

инфраструктуре, функцији 450 - саобраћај, 

позицији 85, економској класификацији 424 - 

специјализоване услуге у износу од 2.300.000,00 

године (део средстава), која ће реализовати преко 

Јавног предузећа „Драгачево путеви“ Гуча, а у 

складу са Програмом пословања, број 2531 од 18. 

12. 2017. године на који је Скупштина оптине 

дала сагласност 16. 01. 2018. године и 

- Пројекту П 4 – Програм унапређења 

безбедности саобраћаја, функцији 360 – јавни ред 

и безбедност, позицији 88, Економској 

класификацији 425 – текуће поправке и 

одржавање у износу од 500.000,00 динара; 

позицији 89, економској класификацији 426 – 

материјал у износу од 100.000,00 динара; 

позицији 90, економској класификацији 511 – 

зграде и грађевински објекти у износу од 200.000 

динара и позицији 91, економској класификацији 

512 . машине и опрема у износу од 100.000,00 

динара.   

V. Финансирање активности из тачке  III 

овог Програма вршиће се у зависности од прилива 

средстава од наплаћених новчаних казни за 

прекршаје предвиђене прописима о безбедности 

саобраћаја на путевима учињених на територији 

општине Лучани, из буџета општине Лучани и 

осталих прихода у складу са Законом о 

безбедности саобраћаја на путевима. 

 VI. О реализацији овог Програма стараће 

се Oпштинска управа општине Лучани преко 

одељења за финансије и буџет. 

 VII. Набавка добара, услуга и радова 

вршиће се у складу са одредбама Закона о јавним 

набавкама. 

VIII. Овај Програм објавити у „Службе-

ном гласнику општине Лучани“. 

 

 

Општинско веће општине Лучани 

 

У Лучанима, 20.03.2018. године, 

број 06-18-7/2018-III 
 

 

         Председник  

          Весна Стамболић, с.р. 
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