
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ 
 

        Број 6.                                    19.  април  2018.  године                                                             Година 35.    

 

1. 

  

На основу члана 95. став 1. тачке 2. 

Статута општине Лучани („Сл. гласник општине 

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

буџетском систему („Сл. гласник РС“, број 

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

општине Лучани за 2018. годину („Сл. гласник 

општине Лучани“, број 1/18), захтева Општинске 

управе општине Лучани, број 400-181/2018-IV-03 

од 18.04.2018. године,  

Општинско веће општине Лучани, на 

седници одржаној 19.04.2018. године донело је 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о преусмеравању апропријација по Одлуци о 

буџету општине Лучани за 2018. годину 

 

 

 1. У Разделу 4 – Општинска управа 

општине Лучани, Глави 4.0, смањити: 

 1.1. Економску класификацију 481– 

дотације невладиним организацијама, на 

Програму 15 – 0602 – Локална самоуправа 

Функцији 160 – Опште јавне услуге 

неквалификоване на другом месу, Програмска 

активност – 0001  –  Функционисање локалне 

самоуправе, Извор финансирања 01 – Приходи 

из буџета за 250.000,00 динара, што чини 

смањење од 10,00 % ове апропријације, тако да 

план ове апропријације за 2018. годину по 

смањењу износи 2.250.000,00 динара; 

 

  2. У Разделу 4 – Општинска управа 

општине Лучани, Глави 4.0, повећати: 

 2.1.  Економску класификацију 472 811 – 

Накнаде из буџета за становање и живот, на 

Програму 11 – 0901 - Социјална и дечија заштита, 

Функције 070 – Социјалне помоћи угроженом 

становништву неквалификована на другом месту, 

Пројекта – П 6 - „Подстицаји, мере и активности у 

области управљања миграцијама“ у износу од 

250.000,00 динара, тако да план ове апропријаије 

за 2018. годину по повећању износи 865.000,00 

динара. 

 

 3. Обавезују се корисници јавних 

средстава из тачке 2. овог решења да за одобрена 

средства спроведу поступак јавне набавке, 

сагласно Закону о јавним набавкама („Сл. гласник 

РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15)    

 

 4. Преусмеравање апропријације из 

тачке 1. подтачке 1.1. не може се вршити до 

ребаланса буџета за 2018. годину. 

 

 5. Ово решење је саставни део Одлуке 

о буџету општине Лучани за 2018. годину 

(„Сл. гласник општине Лучани”, број 1/18). 

 

 6. Решење објавити у „Службеном 

гласнику општине Лучани“. 

 

Општинско веће општине Лучани 
 

У Лучанима, 19.04.2018. године,  

број 06-24-10/2018-III 
 

    Заменик Председника   

   Миливоје Доловић, с.р. 

 

 

2. 

 

На основу члана 46. Закона о локалној 

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

- др. закон), члана  95. Статута оштине Лучани 

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

192. Закона о општем управном поступку („Сл. 

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

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

број 54/09..... и 113/17), захтева Општинске управе 

општине Лучани, број 400-181/2018-IV од 18. 04. 

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

буџету општине Лучани за 2018. годину („Сл. 

гласник општине Лучани“, број 1/18)   

Општинско веће општине Лучани, на 

седници одржаној 19.04.2018. године донело је 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о одобравању средстава 

 

 1. Из средстава утврђених Одлуком о 

буџету општине Лучани  за 2018. годину („Сл. 

гласник општине Лучани“, број 1/18), Раздео 4. 

Општинска управа општине Лучани, Програм 15 

– 0602 – Локална самоуправа, Програмска 

активност 0009 – Текућа буџетска резерва, 

Функција 160 – Опште јавне услуге 

неквалификоване на другом месту,  Позиција 58,  

Економска класификација – 499121 – средства 

резерве – текућа резерва,  oдобравају се средства 
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директном кориснику буџета општине – 

Општинској управи општине Лучани у износу од 

15.000,00 динарa. 

 

 2. Средства текуће буџетске резерве из 

тачке 1. овог  решења користиће се за отварање 

нове апропријације у Одлуци о буџету општине 

Лучани за 2018. годину за реализацију Програма 

11 – 0901 - Социјална и дечија заштита, Функције 

070 – Социјалне помоћи угроженом 

становништву неквалификована на другом месту, 

Пројекта – П 6 - „Подстицаји, мере и активности у 

области управљања миграцијама“. 

 

 3. Средства текуће буџетске резерве из 

тачке 1. овог решења у укупном износу од 

15.000,00 динара,  користиће се у оквиру Раздела  

4. – Општинска управа општине Лучани, и то на 

новој позицији: 

  - Накнаде за социјалну заштиту из буџета 

 - Економска класификација 472 811 – 

Накнаде из буџета за становање и живот у износу 

од 15.000,00 динара. 

 

 4. Средства по овом решењу одобравају се 

Општинској управи општине Лучани на име 

обезбеђења дела сопственог учешћа за 

спровођење мера миграционе политике (додела 

помоћи за куповину сеоских кућа са окућницом, 

помоћ у набавци грађевинског материјала за 

завршетак или адаптацију стамбеног простора), а 

на основу Закона о управљању миграцијама („Сл. 

гласник РС“, број 107/12), Уредбе о утврђивању 

Програма подстицаја за спровођење мера и 

активности неопходних за достизање утврђених 

циљева из области управљања миграцијама у 

јединицама локалне самоуправе, за 2018. годину 

05 Број: 110-2306/2018 од 16. марта 2018. године 

и  Програма подстицаја за спровођење мера и 

активности неопходних за достизање утврђених 

циљева из области управљања миграцијама у 

јединицама локалне самоуправе, за 2018. годину. 

 

 5  О реализацији овог решења стараће се 

одељење за финансије и буџет.  

 

 6. Ово решење објавити у „Службеном 

гласнику општине Лучани“.                

 

Општинско веће општине Лучани 
 

У Лучанима, 19.04.2018. године,  

број 06-24-11/2018-III 
 

    Заменик Председника   

   Миливоје Доловић, с.р. 

 

 

 

3. 

 

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

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

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

општем управном поступку („Сл. гласник РС“, 

број 18/2016), члана 61. став 13. и члана 69. става 

4. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, 

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

Статута оштине Лучани („Сл. гласник општине 

Лучани“, број 4/2014), захтева Општинске управе 

општине Лучани, број 400-181/2018-IV-03 од 18. 

04. 2018. године  и члана 21. Одлуке о буџету 

општине Лучани за 2018. годину („Сл. гласник 

општине Лучани“, број 1/18 ) 

Општинско веће општине Лучани на 

седници одржаној 19.04.2018. године, донело је  

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о употреби средстава текуће буџетске резерве 

 

 1. Из средстава утврђених Одлуком о 

буџету општине Лучани  за 2018. годину („Сл. 

гласник општине Лучани“, број 1/18) са Раздеа 4. - 

Општинска управа општине Лучани, Глава 4.0 – 

Општинска управа општине Лучани:  Програм  

11– 0901 – социјална и дечија заштита, Функција 

040 – породица и деца, Програмска активност 

0006 – Подршка деци и породицама са децом, 

Економска класификација  472 – Накнада за 

социјалну заштиту из буџета, алинеја 2. – помоћ 

лицима са посебним потребама у износу од 

400.000,00 динара и Програма 2.- 1102 - 

Комуналне делатности, Функција 840 – верске и 

остале услуге заједници, Програмска активност 

0006 – Одржавање гробља и погребне услуге, 

Економска класификација  424 – специјализоване 

услуге у износу од 200.000,00 динара  преносе се 

у текућу буџетску резерву у оквиру раздела 4, 

Главе 4.0 -  Општинска управа општине Лучани,  

Програм 15 – 0602 – Локална самоуправа, 

Програмска активност 0009 – Текућа буџетска 

резерва, Функција 160 – Опште јавне услуге 

неквалификоване на другом месту, апропријација 

58,  Економска класификација – 499121 – средства 

резерве – текућа резерва и распоређују се 

Општинској управи општине Лучани ради 

обезбеђивања средстава за: 

 - Реализацију Програма 11 – 0901 - 

Социјална и дечија заштита, Функције 070 – 

Социјалне помоћи угроженом становништву 

неквалификована на другом месту, Пројекта – П 6 

- „Подстицаји, мере и активности у области 

управљања миграцијама“. 
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 2. Средства текуће буџетске резерве из 

тачке 1. овог решења у укупном износу од 

600.000,00 динара,  распоређују се у оквиру 

Раздела  4. – Општинска управа општине Лучани, 

и то на новој позицији: 

 - Накнаде за социјалну заштиту из 

буџета 

 - Економска класификација 472 811 – 

Накнаде из буџета за становање и живот у износу 

од 600.000,00 динара. 

 

 3. Обавезујe се корисник јавних средстава 

из тачке 2. овог решења, да одобрена средства 

користи сагласно Закону о управљању 

миграцијама („Сл. гласник РС“, број 107/12), 

Уредби о утврђивању Програма подстицаја за 

спровођење мера и активности неопходних за 

достизање утврђених циљева из области 

управљања миграцијама у јединицама локалне 

самоуправе, за 2018. годину 05 Број: 110-

2306/2018 од 16. марта 2018. године и  Програму 

подстицаја за спровођење мера и активности 

неопходних за достизање утврђених циљева из 

области управљања миграцијама у јединицама 

локалне самоуправе, за 2018. годину. 

 

 4. Обавезујe се корисник јавних средстава 

из тачке 2. овог решења, да у циљу реализације 

мера и активности предвиђених овим пројектом, 

приликом набавке добара, услуга и радова 

поступе у складу са одредбама Закона о јавним 

набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 

68/15). 

  

 5.  О реализацији овог решења стараће се 

одељење за финансије и буџет.   

               

  

 

 

 

 

 

 

6. Ово решење објавити у „Службеном гласнику 

општине Лучани“. 

 

 

 

Општинско веће општине Лучани 
 

У Лучанима, 19.04.2018. године,  

број 06-24-12/2018-III 
 

 

 

 

    Заменик Председника   

   Миливоје Доловић, с.р. 
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С  А  Д  Р  Ж  А  Ј 

                  Страна 
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