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4. Адаму – Ацу Зимоњићу, привреднику из
Чачка, за изузетан допринос развоју
Месне заједнице Расовац и покретању
многих хуманитарних акција у општини
Лучани.
5. Алекси
Мијатовићу,
ученику
из
Котраже,
за
изузетне
резултате
постигнуте на такмичењима из више
области представљајући Средњу школу у
Гучи и општину Лучани у најбољем
светлу.

2.
На основу члана 32. Закона о локалној
самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/07 и 83/14др.закон), члана 11. и 52. тачка 7. Статута
општине Лучани («Сл.гласник општине Лучани»
број 4/14) и члана 14. Одлуке о Дану општине и
јавним
признањима
општине
Лучани
(«Сл.гласник општине Лучани» број 6/10),
Скупштина општине Лучани на седници
одржаној 05.06.2018. године, донела је
О Д Л У К У
О ДОДЕЛИ ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА ОПШТИНЕ
ЛУЧАНИ ЗА 2018. ГОДИНУ
I. Поводом Дана општине Лучани – 10.
јуна, додељују се:
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ЗВАЊЕ ПОЧАСНОГ ГРАЂАНИНА
ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ
Луки Радовановићу, из Београда, за
посебно ангажовање у пружању помоћи
грађанима и привреди наше општине.

ПОВЕЉА “10. ЈУН”
Скупштина општине Лучани
Момиру Ћосовићу, привреднику из
Чачка, за постигнуте резултате-покретање
производње у ИКГ „Гуча“, што је највредније
достигнуће у општини Лучани у области привреде
у Гучи.
ПЛАКЕТА “10.ЈУН”
1. Ђорђу Божовићу, привреднику из
Ариља, за изузетан допринос производњи
и откупу јагодичастог воћа и развоју
инфраструктуре у Доњој Краварици.
2. Живани Тодоровић, из Београда, за
изузетан допринос у оживљавању ЗЗ
„Воћар Котража“, решавању проблема
водоснадбевања и помоћ фудбалском
клубу.
3. Милисаву Вујовићу, свештенику из
Лучана, за изузетан дугогодишњи
духовни подвиг у уздизању православне
изворности и верске просвећености
грађана општине Лучани.
ПРИЗНАЊЕ “10.ЈУН”
1. Предрагу Радовићу, пензионеру из
Каоне, за изузетан допринос развоју свога
села.
2. Милићу Р. Домановићу, из Лисица, за
дугогодишње изузетно ангажовање у
области производње кромпира и поновни
рад Центра за кромпир у Гучи.
3. Неди
Пуношевац,
професору
књижевности из Чачка, за изузетне
резултате у области образовања и
васпитања младих и посебно ангажовање
у организацији и обележавању свих
важнијих догађаја у општини Лучани.

У Гучи, 05.06.2018. године, број 06-35-2/2018-I
Председник
Зорица Милошевић, с.р.
3.
На основу чланова 3. и 4. Закона о јавним
службама („Сл. гласник РС“ бр. 42/91, 71/94 и
79/05), члана 12. став. 3. Закона о библиотечкој
делатности („Сл. гласник РС“ бр. 34/94) и члана
32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник
РС” бр. 129/07 и 83/14 - др. закон),
Скупштина општине Лучани на седници
одржаној 05.06.2018. године донела је
О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ
О ОСНИВАЊУ БИБЛИОТЕКЕ ОПШТИНЕ
ЛУЧАНИ
Члан 1.
Члан 4. Одлуке о оснивању Библиотеке
општине Лучани („Сл. гласник општине Лучани“
број 6/08) мења се и гласи:
„Делатност Библиотеке је:
1. Прикупљање, обрада, чување и издавање
књига, брошура, музичких књига и других
публикација;
2. Издавање књижевних дела;
3. Издавање новина;
4. Издавање
часописа
и
сличних
периодичних издања;
5. Остала издавачка делатност;
6. Обезбеђење доступности библиотечког
материјала корисницима и на погодан начин
обавештавање јавности о могућностима пружања
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информација и услуга и неговање других облика
обавештавања читалаца о књигама и другом
библиотечком материјалу;
7. Достављање података установама о
библиотечком материјалу;
8. Популарисање
књиге,
подстицање
интереса за књигу и покретање иницијативе за
предузимање одговарајућих мера у циљу
унапређивања библитечке делатности;
9. Заштита културних добара, природних и
других знаменитости;
10. Књиговезачки радови и завршни радови;
11. Трговина на мало књигама, новинама и
писаћим материјалом;
12. Приређивање сајмова;
13. Секретарске и преводилачке активности
за потребе библиотеке, грађана и правних лица;
14. Издавање звучних записа;
15. Штампање књига;
16. Штампање новина и часописа;
17. Делатност осталих организација на бази
учлањења;
18. Промоција уметничко и књижевно
стваралаштво и сценска уметност;
19. Приказ уметничко и књижевно стваралаштво и сценска уметност;
20. Телекомуникације;
21. Трговина на мало пићима;
22. Музејска делатност;
23. Делатност архива;
24. Организација и помоћ при организацији
културних манифестација.
Библиотека може регистровати и друге
делатности које су у складу или допуњују основну
делатност, а у складу са законом и Статутом
Библиотеке“.
Члан 2.
У осталим деловима Одлука о оснивању
Библиотеке општине Лучани остаје непромењена.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у
„Службеном гласнику
општине Лучани“.
Скупштина општине Лучани
У Гучи, 05.06.2018. године, број 06-35-4/2018-I
Председник
Зорица Милошевић, с.р.
4.
На основу члана 32. Закона о локалној
самоуправи („Сл. гласник РС“ број 129/07, 83/14 др. закон и 101/16 - др. закон), члана 104. став 3.
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Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС“ број 88/17 и 27/18)
члана 2. Уредбе о критеријумима за доношење
акта о мрежи јавних предшколских установа и
акта о мрежи јавних основних школа („Сл.
гласник РС“ број 21/18) и члана 52. Статута
општине Лучани („Сл. гласник општине Лучани“
бр. 4/14),
Скупштина општине Лучани на седници
одржаној 05.06.2018. године донела је
О Д Л У К У
О МРЕЖИ ЈАВНИХ ПРЕДШКОЛСКИХ
УСТАНОВА НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ
Члан 1.
Овом Одлуком утврђује се мрежа јавних
предшколских установа на територији општине
Лучани а на основу критеријума које је утврдила
Влада Републике Србије.
Члан 2.
Основни критеријуми за утврђивање броја
и просторног распореда јавних предшколских
установа су:
- једнако право и доступност свих облика
предшколског васпитања и образовања, без
дискриминације и сегрегације по било ком
основу;
- потпуни обухват деце одговарајућег
узраста за похађање обавезног програма припреме
детета пред полазак у школу (припремни
предшколски програм) који траје најмање девет
месеци;
- 70 % деце обухваћено предшколским
васпитањем и образовањем, до 2025. године, у
складу
са
Националним
миленијумским
циљевима развоја у Републици Србији и другим
националним
документима
и
потврђеним
међународним конвенцијама;
- најмање једна јавна предшколска
установа у свакој јединици локалне самоуправе;
- целисходно формирање васпитних група,
у складу са законом;
исказане
потребе
породица
за
програмима
предшколског
васпитања
и
образовања,
у
различитом
трајању
(у
целодневном, полудневном и вишедневном
трајању) и другим облицима рада и услуга;
- уважавање специфичности локалне
традиције, национално мешовитих подручја и
подручја насељених националним мањинама, као
и њиховог Уставом загарантованог права на
предшколско васпитање и образовање на језику
националне мањине.
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Члан 3.
Мрежу јавних предшколских установа на
територији општине Лучани чини матична
установа Предшколска установа „Наша радост“
Лучани, ул. Радничка бб, са издвојеним одељењем
„Бамби“ у Гучи, ул. Змај Јовина бб. и мешовита
група у Котражи, при ОШ „Котража“ Котража.
Члан 4.
У складу са Законом о основама система
образовања и васпитања, при основним школама
и издвојеним одељењима организован је
припремни предшколски програм са децом пред
полазак у школу.
Предшколска
установа
организује
припремни предшколски програм са групама и то:
1. При матичној установи „Наша радост“
Лучани у 2 групе,
2. При издвојеном одељењу „Бамби“ Гуча
у 2 групе,
3. При ОШ „Котража“ Котража у 1 групи,
4. При ОШ „Марко Пајић“ Вича у 1
групи,
5. При ОШ „Вук Караџић“ Каона у 1
групи,
6. При ОШ „Горачићи“ Горачићи у 1
групи,
7. При ОШ „Академик Миленко Шушић“
Гуча у издвојеном одељењу Рти у 1 групи,
8. При ОШ „Милан Благојевић“ Лучани, у
издвојеном одељењу Марковица у 1 групи,
9. При ОШ „Милан Благојевић“ Лучани,
у издвојеном одељењу Пухово у 1 групи.
10. При ОШ „Горачићи“ Горачићи, у
издвојеном одељењу Драгачица у 1 групи.
Члан 5.
За спровођење ове Одлуке надлежна је
просветна инспекција Општинске управе општине
Лучани.
Члан 6.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да
важи Одлука о мрежи основних школа и дечјих
вртића на територији општине Лучани и све
касније измене и допуне („Сл. гласник општине
Лучани“ бр. 2/12 и др. ... 12/17).
Члан 7.
Ову Одлуку објавити у „Службеном
гласнику општине Лучани“.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Лучани“.
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Скупштина општине Лучани
У Гучи, 05.06.2018. године, број 06-35-6/2018-I
Председник
Зорица Милошевић, с.р.
5.
На основу члана 32. Закона о локалној
самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/07 и 83/14др), и члана 52. Статута општине Лучани
(«Сл.гласник општине Лучани» број 4/14)
Скупштина општине Лучани на седници
одржаној 05.06.2018. године, донела је
О Д Л У К У
1. Даје се сагласност Културном центру
општине Лучани, Гуча
да може основати
привредно друштво у складу са законом и
пратећим прописима.
2. Ова одлука ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном гласнику општине
Лучани“
Об разложење
Културни центар општине Лучани, Гуча
обратио се Скупштини општине Лучани захтевом
за сагласност за располагање стварима у јавној
својини општине Лучани, број 416/2018 од
08.05.2018. године, а јавно правобранилаштво је
дало своје мишљење са којим су упознати
одборници на седници Скупштине и донели
одлуку како гласи у диспозитиву, како би се
спортски и угоститељски објекти ставили у
функцију на законит начин.
Скупштина општине Лучани
У Гучи, 05.06.2018. године, број 06-35-7/2018-I
Председник
Зорица Милошевић, с.р.
6.
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
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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 05.06.2018. године, донела је
ОДЛУКУ
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 делови
катастарских парцела број:
1) 3429/1 КО Гуча у површини 0.07,08 ха,
од укупне површине 0.90,95 ха, по култури њива
3. класе, уписане у лист непокретности број 2882
КО Гуча, као сусвојина Милана Протића из
Београда и Горана Зарића из Виче;
2) 3430 КО Гуча у површини 0.00,77 ха, од
укупне површине 0.09,38 ха, тројне катастарске
културе, и то: земљиште под зградом - објектом у
површини од 107 м2 и 48 м2, земљиште уз зграду –
објекат 0.05,00 ха, и њива 3. класе у површини од
0.02,83 ха, уписане у лист непокретности број 102
КО Гуча, као приватна својина Милана Протића
из Београда,
3) 3431/2 у површини 0.00,02 ха, од укупне
површине 0.22,28 ха, двојне катастарске културе и
то: земљиште под зградом - објектом у површини
од 65 м2, и ливада 3. класе у површини од 0.21,63
ха, уписане у лист непокретности број 102 КО
Гуча, као приватна својина Милана Протића из
Београда.
Члан 3.
Поступак прибављања непокретности из
члана 2. ове Одлуке спровешће се поступком
непосредне погодбе, за купопродајну цену у
износу од 566.640,00 (петстошездесетшестхиљадашесточетрдесет) динара, која је одређена на
основу података о тржишној вредности земљишта
који је Општинска управа општине Лучани
прибавила од Министарства финансија – Пореска
управа – РЦ Крагујевац – Одсек Гуча број
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060-464-08-00035/2018 од 30. 10. 2017. године и
број 060-464-08-00008/2018 од 12. 02. 2018.
године у којима је утврђено да она за предметне
непокретности износи 720,00 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. Сретен Радоњић, председник Комисије
2. Дубравка Карић, заменик председника
Комисије
3. Ана Плазинић, члан Комисије
4. Мина Аврамовић, члан Комисије
5. Драгослав Василић, члан Комисије.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику
Општине Лучани“.
Скупштина општине Лучани
У Гучи, 05.06.2018. године, број 06-35-8/2018-I
Председник
Зорица Милошевић, с.р.
7.
На основу члана 32. Закона о локалној
самоуправи (,,Сл. гласник РС“ бр. 129/07 и 83/14 др. закон), 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. 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“ бр. 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“ бр. 3/16 и 8/16), Одлуке о
покретању поступка прибављања непокретности у
јавну својину општине Лучани („Сл. гласник
општине Лучани“ бр. 5/18) и члана 52. став 1.
тачка 26. Статута општине Лучани (,,Сл. гласник
општине Лучани“ бр. 4/14),
Скупштина општине Лучани на седници
одржаној 05.06.2018. године, донела је
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ОДЛУКУ
O ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ
СВОЈИНУ ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ
Члан 1.
ВРШИ СЕ ПРИБАВЉАЊЕ У ЈАВНУ
СВОЈИНУ ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ непокретности
означене 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/39, и Соње Парезановић из Чачка,
улица Булевар ослобођења П+8/2, у идеалном
уделу од по 1/2.
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 113.400,00
(стотринаестхиљадачетиристотине) динара, која
цена је утврђена сходно процени Министарства
финансија - Пореске управе - РЦ Крагујевац –
Експозитура у Гучи број 060-464-08-00007/2018
од 08. 02. 2018. године, којом проценом је
утврђено да је цена предметног земљишта
1.050,00 динара по м2, и која цена се има
исплатити сувласницима 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 сувласника Славице Симеуновић и
Соње Парезановић настали куповином земљишта
из члана 1. ове Одлуке, ближе ће се уредити
уговором о купопродаји земљишта означеног као
катастарска парцела број 1804/11 КО Гуча, који
ће у име Општине Лучани закључити Председник
општине Лучани или друго лице по његовом
овлашћењу у Законом предвиђеном року.
Члан 4.
Куповина
непокретности
врши
се
непосредном погодбом која у конкретном случају
представља једино могуће решење да се фактичко
стање усагласи са стањем у јавним књигама,
будући да је катастарска парцела број 1804/11 КО
Гуча заузета у целости приликом изградње
обилазнице око насељеног места Гуча, и да тако
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настали имовинско - правни односи нису решени,
односно да су у јавним књигама као њен власник
и даље уписана лица ближе наведена у ставу 1.
ове Одлуке, а не општина Лучани, као њен
корисник, као и да иста лица нису намирена
приликом њеног изузимања која обавеза је на
Општини Лучани.
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
сувласника Славице Симеуновић и Соње
Парезановић, обе из Чачка, представљају основ да
се изврши упис права својине у корист општине
Лучани на непокретности из члана 1. ове Одлуке,
без накнадне сагласности и присутности
сувласника земљишта.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику
Општине Лучани“.
Скупштина општине Лучани
У Гучи, 05.06.2018. године, број 06-35-9-1/2018-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 о покретању
поступка прибављања непокретности у јавну
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својину општине Лучани („Сл. гласник општине
Лучани“ број 5/18) и члана 52. став 1. тачка 26.
Статута Општине Лучани („Сл. гласник општине
Лучани“, број 4/14),
Скупштина општине Лучани на седници
одржаној 05.06.2018. године, донела је
ОДЛУКУ
O ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ
СВОЈИНУ ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ
Члан 1.
ВРШИ СЕ ПРИБАВЉАЊЕ У ЈАВНУ
СВОЈИНУ ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ непокретности
означених као:
- катастарска парцела број 2298/2 КО
Лучани, површине 0.00,60 ха, по култури њива 4.
класе, и
- дела катастарске парцеле број 2298/1 КО
Лучани површине 0.03,50 ха, од укупне површине
ове непокретности која износи 0.13.87 ха, по
култури њива 4. класе, обе уписане у лист
непокретности број 571 КО Лучани као приватна
својина Милана (Живорад) Матијашевића из
Лучана, улица Змај Јовина 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 73.800,00
(седамдесеттрихиљадеосамстотина) динара, која
цена је утврђена сходно процени надлежног
пореског
органа Министарства финансија
Републике Србије - Пореска управа - РЦ
Крагујевац - Експозитура Гуча број 060-464-0800034/2017 од 25. 09. 2017. године, и она за
предметне катастарске парцеле број 2298/2 и
2298/1, обе у КО Лучани, износи 180,00 динара по
м2, и која се има исплатити власнику након
закључења уговора о купопродаји непокретности
и уписа Општине Лучани као носиоца права јавне
својине на предметним непокретностима у јавним
књигама.
Члан 3.
Међусобни односи између Општине
Лучани и власника Милана Матијашевића
настали куповином целе катастарске парцеле број
2298/2 и дела од катастарске парцеле број 2298/1
КО Лучани, ближе ће се уредити уговором о
купопродаји земљишта означеног као катастарска
парцела број 2298/2 и дела од катастарске парцеле
број 2298/1 КО Лучани, који ће у име Општине
Лучани закључити Председник општине Лучани
или друго лице које он овласти у Законом
предвиђеном року.
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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
катастарске парцеле број 2298/1 КО Лучани за део
који се прибавља, у површини од 0.03,50 ха, ради
формирања грађевинске парцеле и развргнућа
сувласничке заједнице на делу исте.
Члан 5.
Куповина
непокретности
врши
се
непосредном погодбом будући да је потреба за
проширењем гробља у насељеном месту Ђераћ
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
предметним катастарским парцелама које су по
свом положају управо погодне да се користе у
сврху проширења гробља будући да су међне
катастарској парцели на којој се налази постојеће
сеоско гробље.
Члан 6.
Трошкове
који
настану
поводом
закључења и овере уговора, пореза на пренос
апсолутних права и трошкове
уписа права
својине на предметним непокретностима у јавним
књигама, сносиће уговорне стране сходно
законским одредбама и одредбама уговора о
купопродаји.
Ова Одлука и Уговор о купопродаји који
ће бити закључен између Општине Лучани и
Милана Матијашевића из Лучана, 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 7.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику
Општине Лучани“.
Скупштина општине Лучани
У Гучи, 05.06.2018. године, број 06-35-9-2/2018-I
Председник
Зорица Милошевић, с.р.
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9.
На основу члана 32. Закона о локалној
самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/07 и 83/14
– др. закон) и члана 52. тачка 7. Статута општине
Лучани („Сл. гласник општине Лучани“ бр. 4/14),
Скупштина општине Лучани, на седници
одржаној дана 05.06.2018. године, донела јe
О Д Л У К У
О УСВАЈАЊУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА
ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА
МИГРАНАТА У ОПШТИНИ ЛУЧАНИ ЗА
ПЕРИОД 2018. - 2021. ГОДИНА
Члан 1.
Усваја се Локални акциони план за
унапређење положаја миграната у општини
Лучани за период 2018. - 2021. година.
Члан 2.
Локални акциони план за унапређење
положаја миграната у општини Лучани за период
2018. - 2021. година је саставни део ове Одлуке и
биће објављен на сајту општине Лучани.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Лучани“.
Скупштина општине Лучани
У Гучи, 05.06.2018. године, број 06-35-10/2018-I
Председник
Зорица Милошевић, с.р.
10.
На основу члана 32. Закона о локалној
самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/07 и 83/14 др. закон), члана 68. став 1. Закона о заштити
животне средине („Сл. гласник РС“, број 135/04,
36/09, 36/09 - др. закон,72/09 - др. закон, 43/11 одлука УС и 14/16), члана 52. Статута општине
Лучани (,,Сл. гласник општине Лучани“, број
4/14), Oдлуке о накнади за заштиту и унапређење
животне средине (,,Сл. гласник општине Лучани“,
број 3/11) и Одлукe о буџету општине Лучани за
2018. годину („Сл. гласник општине Лучани“,
број 1/18)
Скупштина општине Лучани на седници
одржаној 05.06.2018. године, донела је
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П Р О Г РАМ
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2018. ГОДИНУ
Члан 1.
Овим Програмом утврђују се планирни
приходи и намена коришћења средстава за
активности које се током 2018. године планирају
у области заштите и унапређивање животне
средине.
Члан 2.
За
реализацију
овог
Програма
финансијска средства су обезбеђена у Буџету
општине Лучани за 2018. годину у укупном
износу од 13.700.000,00 динара са извором
финансирања 01 – приходи из буџета.
Приходи за заштиту животне средине у
2018. години оствариће се по основу:
1. Одлуке о накнади за заштиту и
унапређење животне средине („Сл. гласник
општине Лучани“, број 3/11 и 7/11) коју је
Скупштина општине донела на основу Уредбе о
одређивању активности чије обављање утиче на
животну средину („Сл. гласник РС“, број 8/10).
Средства која се остварују по основу ових
накнада 100 % су приход буџета општине.
2. Уредбе о накнадама од емисије SO2,
NO2, прашкастих материја и одложни отпад.
Средства која се остварују по основу ових
накнада 40 % су приход буџета општине а 60 % су
приход буџета Републике Србије.
У складу са Одлуком о накнади за
заштиту и унапређење животне средине („Сл.
гласник општине Лучани“, број 3/11 и 7/11)
накнаде се утврђују и наплаћују:
1. По основу коришћења непокретности:
- за коришћење стамбених зграда и
станова, намењених и подобних за становање 1,00
динар/м2 (у месечном износу);
- за коришћење пословних зграда и
пословних просторија за обављање пословне
делатности привредних објеката 3,00 динара/м2 (у
месечном износу) и
- за коришћење земљишта за обављање
делатности привредних субјеката 0,5 динара/м2 (у
месечном износу).
2. По основу обављања активности које
утичи на животну средину 0,40% од оствареног
прихода на годишњем нивоу.
Члан 3.
Ради унапређивања заштите животне
средине средства остварена на основу члана 2.
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овог плана за 2018. годину распоређују се на
следеће намене, и то за:
- Програм 2 - 1102 – комунална делатност,
програмска активност 0003 – одржавање јавних
површина, функција 560 – заштита животне
средине неквалификована на другом месту,
позиција 101, економскакласификација 421 –
стални трошкови (одвоз отпада) у износу од
2.100.000,00 динара. Средства ће се користити на
основу Уговора о обављању транспорта
комуналног отпада на релацији Лучани - ЈКП
,,Дубоко“ Ужице закљученог између општине
Лучани и ЈКП „Комуналац„ Лучани;
- Програм 2 – 1102 – комунална делатност,
програмска активност 0003 - комуналне услуге,
функција 560 – заштита животне срединене
квалификована на другом месту, позиција 102,
економска класификација 424 – специјализоване
услуге у износу од 9.151.200,00 динара (део
средстава). Средства ће се користити на основу
Уговора о обављању комуналних услуга на
територији општине Лучани закљученог између
општине Лучани и ЈКП „Комуналац Лучани“;
- Програм 6 – 0401 - заштита животне средине,
програмска активност 0002 – праћење квалитета
елемената животне средине, функција 560 –
заштита животне средине неквалификоване на
другом
месту,
позиција
83,
економска
квалификација 424- специјализоване услуге у
износу од 350.000,00 динара. Средства ће се
користити за мерење загађујућих материја из
котларница у два наврата у току године за ОШ
„Академик Миленко Шушић“ Гуча, Предшколска
установа ,,Наша радост Гуча„, Средњу школу
Гуча, Дом здравља Лучани у Гучи, сагласно
Закону о заштити ваздуха („Сл. гласник РС“, број
36/09 и 10/13) и
- Програм 6 – 0401 - заштита животне средине,
програмска активност 0006 –управљање осталим
врстама отпада, функција 560 – заштита животне
средине неквалификоване на другом месту,
позиција 84, економска квалификација 424специјализоване услуге у износу од 2.098.800,00
динара. Средства ће се користи на основу Уговора
о одлагању и начину наплате услуге третмана и
безбедног одлагања комуналног и комерцијалног
отпада у општини Лучани, закљученог између
општине Лучани, ЈКП „Комуналац„ Лучани и
ЈКП „Дубоко„ Ужице.
Члан 4.
Финансирање активности предвиђених
овим Програмом, вршиће се зависно од прилива
средстава планираних у члану 2. овог програма.
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Члан 5.
Наредбодавац за распоред средстава из
члана 3. Програма је Председнк општине Лучани,
односно лица која он овласти.
Члан 6.
Реализацију Програма као и надзор над
извршавањем спроводи Општинска
управа
општине Лучани, преко надлежних служби.
Извештај о реализацији Програма и
коришћење финансијских средстава подноси
Општинска управа општине Лучани – одељење за
финансије и буџет.
Члан 7.
Овај Програм објавити у ,,Службеном
гласнику“ општине Лучани.
Скупштина општине Лучани
У Гучи, 05.06.2018. године, број 06-35-12/2018-I
Председник
Зорица Милошевић, с.р.
11.
На основу члана 32. Закона о локалној
самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/07 и 83/14),
члана 38. став 2. Закона о јавним предузећима
(„Сл. гласник РС“ број 15/16) и члана 52. Статута
општине Лучани („Сл. гласник општине Лучани“
бр. 4/14)
Скупштина општине Лучани на седници
одржаној 05.06.2018. године донела је
ОДЛУКУ
О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА
ИЗБОР ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„КОМУНАЛАЦ ЛУЧАНИ“ ЛУЧАНИ
1.
Овом Одлуком покреће се поступак
избора директора Јавног комуналног предузећа
„Комуналац Лучани“ Лучани, чији је оснивач
општина Лучани.
2.
Поступак из тачке 1. ове одлуке спроводи
Комисија за избор директора Јавног комуналног
предузећа „Комуналац Лучани“ Лучани, коју
именује Скупштина општине Лучани, а на основу
огласа о јавном конкурсу.
3.
Оглас о јавном конкурсу садржи податке о
јавном предузећу, пословима, условима за
именовање директора, месту рада, стручној
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оспособљености, знањима и вештинама које се
оцењују у изборном поступку и начину њихове
провере, року у коме се подносе пријаве, податке
о лицу задуженом за давање обавештења о јавном
конкурсу, адресу на коју се подносе пријаве и
податке о доказима који се прилажу уз пријаву.
4.
Оглас о јавном конкурсу биће објављен у
„Службеном гласнику Републике Србије“,
„Службеном гласнику општине Лучани“, дневном
листу „Данас“, и на интернет страници општине
Лучани, сагласно Закону.Ж
5.
Усваја се текст огласа о јавном конкурсу
за избор директора предузећа из тачке 1. ове
Одлуке, који је саставни део ове Одлуке.
6.
О реализацији ове одлуке стараће се
Одељење за скупштинске и нормативне послове
Општинске управе општине Лучани.
7.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Лучани“.
Скупштина општине Лучани
У Гучи, 05.06.2018. године, број 06-35-13-1/2018-I
Председник
Зорица Милошевић, с.р.
12.
На основу члана 32. Закона о локалној
самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/07 и 83/14 –
др. закон), члана 34. Закона о јавним предузећима
(„Сл. гласник РС“ бр. 15/16) и члана 52. Статута
општине Лучани („Сл. гласник општине Лучани“,
бр. 4/14)
Скупштина општине Лучани на седници
одржаној 05.06.2018. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
1. ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за спровођење
конкурса за избор директора Јавног комуналног
предузећа „Комуналац Лучани” Лучани, у саставу:
- Предраг Плазинић, председник
- Слободан Милић, члан
- Петар Стојановић, члан
- Рашо Доловић, члан
- Ацо Луковић, члан
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2. Ово решење објавити у „Службеном
гласнику општине Лучани“.
3. Доношењем овог Решења престаје да
важи Решење о именовању Комисије за именовање
директора јавних предузећа ( Сл. гласник општине
Лучани 21/15).
Скупштина општине Лучани
У Гучи, 05.06.2018. године, број 06-35-13-2/2018-I
Председник
Зорица Милошевић, с.р.
13.
На основу члана 38. став 2. Закона о
јавним предузећима („Сл. гласник РС”, број
15/16) и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за
избор директора ЈКП „Комуналац Лучани“
Лучани
Скупштина
општине
Лучани
дана
05.06.2018. године утврђује текст
ЈАВНОГ КОНКУРСА
ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„КОМУНАЛАЦ ЛУЧАНИ“ ЛУЧАНИ
Подаци
о
Jавном
комуналном
предузећу: ЈКП „Комуналац Лучани“ Лучани,
Југословенске армије број12, Матични број:
20932783 , ПИБ: 108108251. Претежна делатност
предузећа: 36.00-сакупљање, пречишћавање и
дистрибуција воде.
Радно место: Директор ЈКП „Комуналац
Лучани“ Лучани, на период од четири године.
За избор директора предузећа може
бити именовано лице које испуњава следеће
услове:
1. да је пунолетно и пословно способно;
2. да има стечено високо образовање на
основним студијама у трајању од најмање четри
године, односно на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, мастер струковним
студијама,
специјалистичким
академским
студијама или специјалистичким струковним
студијама;
3. да има најмање пет година радног
искуства на пословима за које се захтева високо
образовање из тачке 2.;
4. да има најмање три године радног
искуства на пословима који су повезани са
пословима јавног предузећа;
5. да познаје област корпоративног
управљања;
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6. да има радно искуство у организовању
рада и вођењу послова;
7. да није члан органа политичке странке,
односно да му је одређено мировање у вршењу
функције у органу политичке странке;
8. да није осуђивано на казну затвора од
најмање шест месеци;
9. да му нису изречене мере безбедности у
складу са законом којим се уређују кривична дела
и то:
- обавезно психијатријско лечење и
чување у здравственој установи;
- обавезно психијатријско лечење на
слободи;
- обавезно лечење наркомана;
- обавезно лечење алкохоличара;
- забрана вршења позива, делатности и
дужности.
Место рада: Лучани, Југословенске
армије број 12.
Стручна оспособљеност, знања и
вештине кандидата које се оцењују и начин
њихове провере: Стручна оспособљеност, знања
и вештине кандидата за директора оцењују се
увидом у податке из пријаве и доказе уз пријаву
на јавни конкурс, писаном и усменом провером,
односно на други одговарајући начин сходно
потребама рада јавног комуналног предузећа, у
складу са Законом којим се уређује правни
положај јавних предузећа, Уредбом о мерилима за
именовање директора јавног предузећа („Сл.
гласник РС”, број 65/16).
Стручна
оспособљеност:
провером
способности за практичну примену знања и
вештина у обављању послова директора у складу
са законом, увидом у податке и усмено, у
разговору са кандидатом, у складу са Уредбом о
мерилима за именовање директора јавног
предузећа (стручна оспособљеност стечена
образовањем, радним искуством: укупним; на
пословима повезаним са пословима јавног
предузећа; као и оспособљеност стечена радним
искуством у организовању и вођењу послова
Знања: провером познавања делатности
предузећа, познавањем прописа који уређују
правни положај јавних предузећа, прописа о
обављању делатности од општег интереса,
познавања корпоративног управљања, општих
прописа о раду, познавања рада на рачунару, као
и посебних области знања – проверава Комисија,
у разговору са кандидатом;
Вештине: провером вештине аналитичког
резоновања и логичког закључивања, вештине
руковођења,
организационих
способности,
вештине комуникације у међуљудским односима,
вештине управљања ресурсима (материјалним,
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финансијским, кадровским и другим), проверавају
се писаним путем преко стандардизованих
тестова, док вештину комуникације провера
Комисија у разговору са кандидатом).
Рок за подношење пријаве: Рок за
подношење пријаве је 30 дана од дана
објављивања овог јавног конкурса у „Службеном
гласнику Републике Србије”.
Адреса на коју се подносе пријаве:
Пријава са доказима о испуњавању услова
подноси се у запечаћеној коверти за Комисију за
именовање
директора
јавног
комуналног
предузећа „Комуналац Лучани“ Лучани, општине
Лучани, канцеларија број 13, Југословенске
армије број 5, са назнаком „За јавни конкурс за
избор директора ЈКП „Комуналац Лучани“
Лучани, „Не отварати“. На полеђини навести
име, презиме и адресу кандидата.
Пријава на јавни конкурс и докази који
се прилажу уз пријаву:
Пријава на јавни конкурс садржи: име и
презиме кандидата, датум и место рођења, адресу
становања, број телефона, e-mail адресу, податке
о образовању, податке о врсти и дужини радног
искуства и податке о посебним областима знања.
Докази који се прилажу уз пријаву:
- извод из матичне књиге рођених (издат
на обрасцу сходно Закону о матичним књигама
(„Сл. гласник РС”, бр. 20/09 и 145/14);
- диплома о стручној спреми;
- исправе којима се доказује радно
искуство (потврде или други акти из којих се
доказује најмање пет година радног искуства на
пословима за које се захтева условом постављено
високо образовање. Из наведених исправа
потребно је да се јасно види на којим пословима,
са којом стручном спремом и у ком периоду је
стечено радно искуство);
- исправе којима се доказује радно
искуство у организовању рада и вођењу послова
(потврде или други акти из којих се доказује да
лице има радно искуство у организовању рада и
вођењу послова);
- исправе којима се доказује радно
искуство на пословима који су повезани са
пословима јавног предузећа (потврде или други
акти из којих се доказује да лице има најмање три
године радног искуства на пословима који су
повезани са пословима јавног предузећа);
- изјава кандидата, оверена пред
надлежним органом, дата под кривичном и
материјалном одговорношћу да није члан органа
политичке странке, односно да му је одређено
мировање у вршењу функције у органу политичке
странке;
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- уверење надлежног органа да лице није
осуђивано на казну затвора од најмање шест
месеци и уверење надлежног органа да му нису
изречене мере безбедности у складу са законом
којим се уређују кривична дела, и то:
1. обавезно психијатријско лечење и
чување у здравственој установи;
2. обавезно психијатријско лечење на
слободи;
3. обавезно лечење наркомана;
4. обавезно лечење алкохоличара;
5. забрана вршења позива, делатности и
дужности.
Сви докази прилажу се у оригиналу или
овереној фотокопији.
Неблаговеремене, неразумљиве и пријаве
уз које нису приложени сви потребни докази,
Комисија за именовање директора јавног
комуналног предузећа „Комуналац Лучани“ ,
одбациће закључком против ког није допуштена
посебна жалба.
Лице задужено за давање обавештења о
јавном конкурсу је Ацо Луковић, тел: 032/515
0612, сваког радног дана од 10,00 до 14,00 часова.
Скупштина општине Лучани

Број 7/2018

15.
На основу члана 32. Закона о локалној
самоуправи (,,Сл. гласник РС“ број 129/07 и 83/14
- др. закон) и члана 52. Статута Општине Лучани
(,,Сл. гласник општине Лучани“, број 4/14),
Скупштина општине Лучани на седници
одржаној 05.06.2018. године, донела је
З А К Љ У Ч А К
1. Прихвата се извештај о раду Јавног
комуналног предузећа „Дубоко“ Ужице у 2017.
години.
2. Овај закључак објавити у „Службеном
гласнику општине Лучани“
Скупштина општине Лучани
У Гучи, 05.06.2018.године,
број 06-35-14-2/2018-I
Председник
Зорица Милошевић, с.р.
16.

У Гучи, 05.06.2018. године, број 06-35-13-3/2018-I
Председник
Зорица Милошевић, с.р.
14.
На основу члана 32. Закона о локалној
самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/07 и 83/14 др. закон) и члана 52. Статута општине Лучани
(„Сл. гласник општине Лучани“ бр. 4/14),
Скупштина општине Лучани, на седници
одржаној 05.06.2018. године, донела је
З А К Љ У Ч А К
1. Прихвата се Извештај о пословању са
финансијским извештајем Јавног предузећа за
водоснабдевање „Рзав“ Ариље у 2017. години.
2. Овај закључак објавити у „Службеном
гласнику општине Лучани“.
Скупштина општине Лучани
У Гучи, 05.06.2018. године,
број 06-35-14-1/2018-I
Председник
Зорица Милошевић, с.р.

На основу члана 32. Закона о локалној
самоуправи (,,Сл. гласник РС“ број 129/07 и 83/14
- др. закон), чланова 3. и 5. Закона о јавним
предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 15/16), члана
10. Закона о комуналним делатностима („Сл.
гласник РС“ бр. 88/11) и члана 52. Статута
Општине Лучани (,,Сл. гласник општине
Лучани“, број 4/14),
Скупштина општине Лучани на седници
одржаној 05.06.2018. године, донела је
О Д Л У К У
О УСКЛАЂИВАЊУ ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈКП
„ДУБОКО“ УЖИЦЕ
СА ЗАКОНОМ О ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА
1. Прихвата се Уговор о оснивању Јавног
комуналног предузећа Регионални центар за
управљање отпадом „Дубоко“ Ужице.
2. Уговор о оснивању Јавног комуналног
предузећа Регионални центар за управљање
отпадом „Дубоко“ Ужице је саставни део ове
Одлуке.
3. Овлашћује се Весна Стамболић,
Председник општине Лучани да у име и за рачун
општине Лучани потпише Уговор из тачке 1. ове
Одлуке.
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4. Ова одлука ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном гласнику општине
Лучани“.
Скупштина општине Лучани
У Гучи, 05.06.2018.године,
број 06-35-14-2-1/2018-I
Председник
Зорица Милошевић, с.р.
17.
На основу члана 32. Закона о локалној
самоуправи (,,Сл. гласник РС“ број 129/07 и 83/14
- др. закон) и члана 52. Статута Општине Лучани
(,,Сл. гласник општине Лучани“, број 4/14),
Скупштина општине Лучани на седници
одржаној 05.06.2018. године, донела је

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 05.06.2018. године, донела је
З А К Љ У Ч А К
1. Прихвата се Извештај о раду Центра за
социјални рад општине Лучани у 2017. години.
2. Овај закључак објавити у „Службеном
гласнику општине Лучани“.
Скупштина општине Лучани
У Гучи, 05.06.2018. године,
број 06-35-14-5/2018-I

З А К Љ У Ч А К
1. Прихвата се извештај о раду и
финансијском
пословању
Међуопштинског
историјског архива за град Чачак и општине
Горњи Милановац и Лучани у 2017. години.
2. Овај закључак објавити у „Службеном
гласнику општине Лучани“.
Скупштина општине Лучани
У Гучи, 05.06.2018. године,
број 06-35-14-3/2018-I
Председник
Зорица Милошевић, с.р.
18.

На основу члана 32. Закона о локалној
самоуправи (,,Сл. гласник РС“ број 129/07 и

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 05.06.2018. године, донела је
З А К Љ У Ч А К
1. Прихвата се Извештај о раду Центра за
културу и спорт општине Лучани у 2017. години.
2. Овај закључак објавити у „Службеном
гласнику општине Лучани“.

83/14 - др. закон) и члана 52.Статута Општине
Лучани (,,Сл. гласник општине Лучани“, број
4/14),
Скупштина општине Лучани на седници
одржаној 05.06.2018. године, донела је

Скупштина општине Лучани
У Гучи, 05.06.2018. године,
број 06-35-14-6/2018-I
Председник
Зорица Милошевић, с.р.

З А К Љ У Ч А К
1. Прихвата се извештај о раду Црвеног
крста Лучани у 2017. години.
2. Овај закључак објавити у „Службеном
гласнику општине Лучани“.
Скупштина општине Лучани
У Гучи, 05.06.2018. године,
број 06-35-14-4/2018-I
Председник
Зорица Милошевић, с.р.

Број 7/2018

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 05.06.2018. године, донела је
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З А К Љ У Ч А К
1. Прихвата се Извештај о раду и
финансијском пословању ЈП „Драгачево путеви“
Гуча у 2017. години.
2. Овај закључак објавити у „Службеном
гласнику општине Лучани“.

Број 7/2018

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 05.06.2018. године, донела је

Скупштина општине Лучани
У Гучи, 05.06.2018. године,
број 06-35-14-7/2018-I
Председник
Зорица Милошевић, с.р.
22.

З А К Љ У Ч А К
1. Прихвата се Извештај о раду
Туристичке организације општине Лучани у 2017.
години.
2. Овај закључак објавити у „Службеном
гласнику општине Лучани“.

На основу члана 32. Закона о локалној
самоуправи (,,Сл. гласник РС“ број 129/07 и 83/14
- др. закон) и члана 52. Статута Општине Лучани
(,,Сл. гласник општине Лучани“, број 4/14),
Скупштина општине Лучани на седници
одржаној 05.06.2018. године, донела је

Скупштина општине Лучани
У Гучи, 05.06.2018. године,
број 06-35-14-10/2018-I
Председник
Зорица Милошевић, с.р.

З А К Љ У Ч А К
1. Прихвата се извештај о раду Општинске
управе општине Лучани у 2017. години.
2. Овај закључак објавити у „Службеном
гласнику општине Лучани“.
Скупштина општине Лучани
У Гучи, 05.06.2018. године,
број 06-35-14-8/2018-I

25.
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 05.06.2018. године, донела је

Председник
Зорица Милошевић, с.р.
23.
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 05.06.2018. године, донела је

З А К Љ У Ч А К
1. Прихвата се Извештај о раду
Правобраниоца општине Лучани у 2017. години.
2. Овај закључак објавити у „Службеном
гласнику општине Лучани“.
Скупштина општине Лучани
У Гучи, 05.06.2018. године,
број 06-35-14-11/2018-I

З А К Љ У Ч А К
1. Прихвата се Извештај о раду
Библиотеке општине Лучани у 2017. години.
2. Овај закључак објавити у „Службеном
гласнику општине Лучани“.
Скупштина општине Лучани
У Гучи, 05.06.2018. године, број 06-35-14-9/2018-I
Председник
Зорица Милошевић, с.р.

Председник
Зорица Милошевић, с.р.
26.
На основу члана 32. Закона о локалној
самоуправи (,,Сл. гласник РС“ број 129/07 и 83/14
- др. закон) и члана 52. Статута Општине Лучани
(,,Сл. гласник општине Лучани“, број 4/14),
Скупштина општине Лучани на седници
одржаној 05.06.2018. године, донела је
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Р Е Ш Е Њ Е
1. Даје се сагласност на Статут
Предшколске установе „Наша радост“ Лучани,
број 513/1 од 23.03.2018. године.
2. Ово решење објавити у „Службеном
гласнику општине Лучани“.
Скупштина општине Лучани
У Гучи, 05.06.2018. године, број 06-35-15/2018-I
Председник
Зорица Милошевић, с.р.
27.
На основу члана 32. тачка 9. Закона о
локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ број
129/07 и 83/14-др. закон), члана 52. тачка 11.
Статута општине Лучани („Сл. гласник општине
Лучани“ бр. 4/14) и члана 20. Одлуке о оснивању
Центра за културу и спорт општине Лучани ("Сл.
гласник општине Лучани" број 6/08, 13/12 и
15/16),
Скупштина општине Лучани на седници
одржаној 05.06.2018. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА
ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ И СПОРТ ОПШТИНЕ
ЛУЧАНИ
Разрешава се Управни одбор Центра за
културу и спорт општине Лучани у
саставу:
1. Ђорђе Јаћимовић, председник
2. Божидар Рудинац, заменик председника
3. Стефан Веланац, члан
4. Ана Ружић, члан
5. Мирослав Радојичић, члан
6. Саша Луковић, члан
7. Тамара Белошевић, члан
8. Јована Рајовић, члан
9. Марија Неранџић, члан
Решење објавити у „Службеном гласнику
општине Лучани“
Скупштина општине Лучани
У Гучи, 05.06.2018. године, број 06-35-16-1/2018-I
Председник
Зорица Милошевић, с.р.

Број 7/2018

28.
На основу члана 32. тачка 9. Закона о
локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ број
129/07 и 83/14-др. закон), члана 52. тачка 11.
Статута општине Лучани („Сл. гласник општине
Лучани“ бр. 4/14) и члана 15. Одлуке о оснивању
Културног центра општине Лучани ("Сл. гласник
општине Лучани" број 5/18),
Скупштина општине Лучани на седници
одржаној 05.06.2018. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА
КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ
Именује се Управни одбор Културног
центра општине Лучани у следећем саставу:
1. Ђорђе Јаћимовић, председник
2. Божидар
Рудинац,
заменик
председника
3. Ана Ружић, члан
4. Мирослав Радојичић, члан
5. Саша Луковић, члан
6. Тамара Белошевић, члан
7. Марија Неранџић, члан
Решење објавити у „Службеном гласнику
општине Лучани“.
Скупштина општине Лучани
У Гучи, 05.06.2018. године, број 06-35-16-2/2018-I
Председник
Зорица Милошевић, с.р.
29.
На основу тачке 2.1.12. Програма мера
подршке за спровођење пољопривредне политике
и политике руралног развоја општине Лучани
који је Скупштина општине Лучани донела на
седници одржаној 05.06.2018.године, број: 06-3511/2018-I
а
по
претходно
прибављеној
Сагласности
Министарства
пољопривреде
шумарства
и
водопривреде
број:320-003309/2018-09 од 16.05.2018.године и члана 90.
Статута општине Лучани (Службени гласник
општине Лучани број 4/14), Председник
општине Лучани, дана 20. јуна 2018.године
расписујe
КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ
ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ
ПОЉОПРИВРЕДИ У 2018 ГОДИНИ
Предмет Конкурса:
бесповратни подстицаји за пољопривреду
општине Лучани у 2018. години (Табела 1.)
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ближе уређивање услова и
коришћења подстицаја за пољопривреду

начина
104.1.

услови
подстицаје

за

остваривање

права

на

потребна
документација,
рок
за
подношење
Захтева
и
друге
потребне
информације за коришћење подстицаја
избор корисника средстава за реализацију
Програма мера подршке за спровођење
пољопривредне политике и политике руралног
развоја општине Лучани за 2018. годину.
Текст Конкурса биће објављен на
огласној табли Општинске управе општине
Лучани у Лучанима и у Гучи, у Службеном
гласнику општине Лучани и на званичном
сајту општине Лучани www.lucani.rs
 Табела 1. Бесповратни подстицаји за
пољопривреду у 2018. години:
Шифра

Назив

101.1.1.

Набавка
квалитетних
приплодних грла
млечних раса:

Интезитет
помоћи
3.250.000,00

говеда, оваца и
коза

101.1.3.

101.4.1.

101.4.28.

Опрема за мужу,
хлађење и чување
млека на фарми,
укључујући све
елементе,
материјале и
инсталације
Подизање нових
или обнављање
постојећих
(крчење и
подизање)
вишегодишњих
засада воћака,
хмеља и винове
лозе

1.500.000,00

Машине, уређаји и
опрема за
наводњавање
усева

2.000.000,00

1.000.000,00

104.3.

601.1.

Улагање у
заштиту од
елементарних
непогода,
неповољних
климатских
прилика и
катастрофалних
догађаја
Осигурање усева,
плодова,
вишегодишњих
засада, расадника
и животиња
Нaбавка хране и
ветеринарске
услуге за
остављену женску
и мушку телад
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1.830.000,00

2.800.000,00

7.200.000,00

Услови за остваривање права на
подстицаје
Захтев за доделу подстицајних средстава
намењених пољопривреди за 2018. годину (у
даљем тексту: Захтев) за инвестиције могу
поднети регистрована пољопривредна газдинства,
чланови
регистрованих
пољопривредних
газдинстава,
регистрованa
удружења,
предузетници, правна лица регистрована у
Националном
регистру
пољопривредних
газдинстава са територије општине Лучани која
су у активном статусу у складу са Правилником о
упису у регистар пољопривредних газдинстава и
обнови регистрације.
Прихватљиви корисници су пољопривредна газдинства која када се ради о набавци
квалитетних приплодних грла говеда млечних
раса, на крају инвестиције поседују у свом
власништву, односно у власништву члана РПГ: 3100 квалитетних приплодних грла говеда млечних
раса, односно прихватљиви корисници су
пољопривредна газдинства која када се ради о
набавци квалитетних приплодних грла оваца/коза,
на крају инвестиције поседују у свом власништву,
односно у власништву члана 10-300 квалитетних
приплодних грла оваца/коза.
Старост јуница за приплод мора бити од
14 до 30 месеци, старост квалитетних приплодних
грла крава до 4 године и за квалитетна приплодна
грла оваца/коза која морају бити старија од 6
месеци у моменту издавања рачуна о набавци или
неког другог доказа о набављеној инвестицији
(Уговор). Грла која су предмет подстицаја морају
бити познатог порекла и под контролом основне
одгајивачке организације.
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Набавка квалитетних приплодних грла
јуница млечних раса субвенционисаће се до 50%
вредности инвестиције (без ПДВ-а), а максимални
износ субвенције је 60.000,00 динара по грлу
Износ подстицаја по кориснику за набавку
кавалитетних приплодних грла крава млечних
раса је 50% (без ПДВ-а) , а максимални износ
субвенције је 60.000,00 динара по грлу.
Износ подстицаја у односу на укупну
вредност прихватљивих трошкова у оквиру
инвестиције за набавку квалитетних приплодних
грла оваца/коза је 50% од укупне вредности
реализоване инвестиције, максималан износ
субвенције је 80.000,00 динара (без ПДВ-а).
Када се ради о набавци опреме за мужу,
лактофриза
прихватљиви
корисници
су
пољопривредна газдинства која поседују у свом
власништву, односно у власништву члана РПГ1 19 млечних крава;
Износ подстицаја у односу на укупну
вредност прихватљивих трошкова у оквиру
инвестиције за куповину опреме за мужу, хлађење
и чување млека на фарми, укључујући све
елементе, материјале и инсталације је 50% од
укупне вредности реализоване инвестиције,
максималан износ субвенције за куповину опреме
за мужу је до 50.000,00 РСД без урачунатог
ПДВ-а.
Износ подстицаја у односу на укупну
вредност прихватљивих трошкова у оквиру
инвестиције подизање нових производних или
матичних засада воћних врста вршиће се кроз
50% суфинанасирања по набављеној садници,
максималан износ субвенције је 30.000,00 динара
по једном кориснику без урачунатог пореза на
додатну вредност.
У случају подизања нових или обнављања
постојећих (крчење и подизање) производних (са
наслоном) и матичних засада воћака и винове
лозе, прихватљиви корисници су пољопривредна
газдинства која имају, на крају инвестиције: 0,150 hа јагодастих врста воћака и хмеља, 0,3-100 hа
другог воћа, 0,2-100 hа винове лозе.
За набавку система за наводњавање
(пумпе за наводњавање, агрегати за покретање
пумпи, цеви за наводњавање, филтери, помоћна
опрема за наводњавање и орошавање, систем кап
по кап, прскалице, распрскивачи, орошивачи,
цистерне
за
наводњавање)
прихватљиви
корисници су пољопривредна газдинства која
имају на крају инвестиције мање од 2 ха
јагодичастог воћа и хмеља, односно мање од 5 ха
другог воћа, односно 0,1- 50 ха цвећа, 0,2-100 ха
винове лозе.
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Интензитет помоћи за набавку пумпе за
наводњавање, агрегата за покретање пумпи, цеви
за наводњавање, филтера, помоћна опрема за
наводњавање и орошавање, система кап по кап,
прскалице, распрскивачи, орошивачи, цистерне за
наводњавање (прикључна машина) по једном
кориснику је 50% до 50.000,00 динара без
урачунатог ПДВ-а.
За свако осигурано пољопривредно
газдинство вршиће се повраћај у износу до 30% и
максималном износу до 10.000,00 РСД од износа
премије осигурања, без урачунатог пореза на
додатну вредност, по редоследу достављања
захтева до утрошка планираних средстава.
Свако пољопривредно газдинство које
остави да гаји од уматичених грла јуница
првотелки са наших простора уматичено теле има
право на повраћај средстава до максимално
12.000,00 динара без ПДВ-а, за набавку хране за
10 месеци у 2018. години и повраћај средстава за
ветеринарске услуге. Услов за повраћај је тај да
газдинство не отуђи до три године женско
уматичено теле а мушко до највише годину дана.
Интензитет помоћи је 100%, а од увезених
квалитетних приплодних уматичених грла јуница
првотелки које су набављене ван територије
општине Лучани за купљену сточну храну и
ветеринарске услуге до 10 месеци је максимално
до 36.000,00 РСД по једно грлу.
Потребна документација, рокови и начин
пријављивања на Конкурс:
Потребна документација којом се доказује
испуњеност услова за остваривање права на
подстицаје:
1. Захтев
за
коришћење
подстицаја
(Писарница општине Лучани у Лучанима
и у Гучи);
2. фотокопија Потврде о упису активног
статуса у регистру пољопривредних
газдинстава за 2018.годину (Управа за
трезор);
3. фотокопија
важећа
личне
карте
подносиоца захтева;
4. изјава да инвестиција није предмет другог
поступка за коришћење подстицаја, као и
да најмање 3 године (краве, јунице)
односно 2 године (приплодне овце) неће
отуђити предмет инвестиције и да ће у том
периоду предмет наменски користити
(Изјава је у склопу Захтева)
5.
фотокопија броја наменског рачуна
пољопривредног газдинства;
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6. копија пасоша купљене животиње и
копија извода из матичне евиденције за
предметно грло
7. оригинал или фотокопија издатог рачуна
који гласи на име или извод и налог за
плаћање оверен од стране банке ако је
плаћање извршено безготовински или
готовински оверена изјава и оверен уговор
о купопродаји за набавку квалитетних
приплодних грла
8. уверење о здравственом стању животиње;
9. извештај о стању грла на газдинству издат
од стране ординирајуће ветеринарске
станице;
10. потврда из матичне службе о врсти и
броју уматичених грла на газдинству;
11. потврда о измиреним обавезама по основу
локалних
јавних
прихода
(зграда
Начелства у Гучи);
12. извод
биљне структуре из регистра
пољопривредних газдинства које издаје
Управа за трезор за 2018. годину;
13. сертификат о здравственој исправности
садног материјала;
14. фискални рачун, отпремница, гарантни
лист за дату инвестицију;
Напомена: Документа која се достављају
уз захтев за коришћење подстицаја морају да
гласе на подносиоца захтева или члана
пољопривредног регистрованог газдинства и
прилажу се у оригиналу или копији (у случају
копија оригинали се прилажу на увид).
Рокови и пријављивање на Конкурс:
Захтеви за доделу подстицајних средстава
подносе се на обрасцима који су одштампани за
ову намену и исти се могу преузети на писарници
општине Лучани, у канцеларији број 3 у
Лучанима и на писарници у згради Начелства у
Гучи.
Попуњавањем захтева за коришћење
подстицаја уз који се прилаже документација
подносе се на шалтеру писарнице Општинске
управе општине Лучани од дана објављивања
Конкурса до 30.11.2018.године, односно до
утрошка планираних средстава.
Захтеви за доделу подстицајних средстава
намењених пољопривреди за 2018. годину важе
од 01.12.2017.године до 30.11.2018.године.
По благовременом, уредном захтеву поднетом од
стране
овлашћеног
лица
(прихватљивог
корисника), Општинска управа општине Лучани,
односно Одељење за привреду и локални
економски развој, у поступку по прописима
којима се уређује општи управни поступак,
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утврђује право и износ средстава, у складу са
законом и подзаконским актима којима се
регулишу подстицаји у пољопривреди и руралном
развоју и овим програмом.
По коначном решењу, општина Лучани са
корисником средстава закључује уговор о додели
средстава подршке за спровођење пољопривредне
политике и политике руралног развоја општине
Лучани, којим се регулишу међусобна права.
На основу уговора о додели средстава
подршке, Општинска управа општине Лучани,
преко Одељења за финансије, на текући рачун
корисника,
односно
регистрованог
пољопривредног газдинства, уплаћује износ
утврђених средстава.
Исплата по овој мери врши се по
редоследу пристизања позитивно решених
захтева, до утрошка предвиђених средстава
Комисија
именована
од
стране
Председника општине обилазиће терен и вршити
проверу исправности.
Све додатне информације у вези са
конкурсом могу се добити путем телефона
032/515-0604 032/854-508 и 064/8115718 у
општинској управи у Лучанима и Гучи.
Председник општине Лучани
У Лучанима, дана 20.06.2018. године,
број 77/2018-II
Председник
Весна Стамболић, с.р.
30.
На основу члана 46. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник Републике
Србије", број 129/2007 и 83/2014-др.закон), члана
95. Статута оштине Лучани („Службени гласник
општине Лучани“, број 4/2014), члана 192. Закона
о општем управном поступку ("Службени гласник
Републике Србије", број 18/2016), члана 69. става
4. Закона о буџетском систему («Службени
гласник Републике Србије», број 54/09, 73/10,
101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка,
108/13, 142/14, 68/15, 103/15, 99/15 и 113/17),
Захтева Начелника општинске управе општине,
број 400-179/2018-IV од 18.04.2018.године и
члана 7. став 1. и 21. Одлуке о буџету општине
Лучани за 2018. годину ("Службени гласник
општине Лучани", број 1/18)
Председник општине, донео је
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Р Е Ш Е Њ Е
О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА
1. Из средстава утврђених Одлуком о
буџету општине Лучани
за 2018. годину
("Службени 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
директном кориснику буџета општине –
Општинској управи општине Лучани у износу од
480.000,00 динарa.
2. Средства текуће буџетске резерве из
тачке 1. овог решења користиће се у оквиру
Раздела 4 – Општинска управа општине Лучани,
Главе 4.0., Програма 13-1201-Развој културе,
Пројекта 1 –Подршка остваривању јавног
интереса у области информисања, Функције 820
– Услуге културе, и то:
-Услуге по уговору:
-Економска класификација 423 441–
Медијске услуге радија и телевизије –у износу од
480.000,00 динара и план ове апропријације
повећаће се за 480.000,00 динара..
3. Средства по овом решењу одобравају
се Општинској управи општине Лучани на име
финансирања медијске промоције општине
Лучани
у областима културе, образовања,
верских заједница, организација цивилног
друштва, спорта и другим областима, која ће се
емитовати кроз специјализоване програмске
садржаје.
4. О реализацији овог решења стараће се
Одељење за буџет и финансије.
5. Ово решење објавити у „Службеном
гласнику општине Лучани“.

Председник општине Лучани
У Лучанима, дана 18.04.2018. године,
број 400-179/2018-IV-03
Председник
Весна Стамболић, с.р.
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31.
На основу члана 46. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник Републике
Србије", број 129/2007 и 83/2014-др.закон), члана
95. Статута оштине Лучани („Службени гласник
општине Лучани“, број 4/2014), члана 192. Закона
о општем управном поступку ("Службени гласник
Републике Србије", број 18/2016), члана 69. става
4. Закона о буџетском систему («Службени
гласник Републике Србије», број 54/09, 73/10,
101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка,
108/13, 142/14, 68/15, 103/15, 99/15 и 113/17),
Одлуке о распореду и коришћењу средстава за
суфинансирање јединица локалне самоуправе за
израду пројектно–техничке документације у 2018.
години („Службени гласник Републике Србије“,
број 31/2018), Захтева Начелника општинске
управе општине, број 400-217/2018-IV од
08.05.2018.године и члана 7. став 1. и 21. Одлуке о
буџету општине Лучани за 2018. годину
("Службени гласник општине Лучани", број 1/18)
Председник општине, донело је
Р Е Ш Е Њ Е
О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА
1. Из средстава утврђених Одлуком о
буџету општине Лучани
за 2018. годину
("Службени 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
директном кориснику буџета општине –
Општинској управи општине Лучани у износу од
287.000,00 динарa.
2. Средства текуће буџетске резерве из
тачке 1. овог решења користиће се у оквиру
Раздела 4 – Општинска управа општине Лучани,
Главе
4.0.,
Програма
15-0602-Локална
самоуправа, програмске активности 0001 –
Фуккционисање локалне самоуправе, Функције
130 – Опште услуге, на извору финансирања 01 –
приходи из буџета, и то:
-Зграде
пројекти:

и

грађевински

објекти-

Страна

27

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ

- Економска класификација 511451 –
Пројектна документација у износу од 287.000,00
динара и план ове апропријације повећаће се за
287.000,00 динара..
3. Средства по овом решењу одобравају
се Општинској управи општине Лучани на име
обезбеђења дела сопственог учешћа у изради
пројектно-техничке документације на основу
Одлуке Министра привреде о распореду и
коришћењу средстава за суфинансирање јединица
локалне самоуправе за израду пројектно–техничке
документације у 2018. години („Службени
гласник Републике Србије“, број 31/2018),

Број 7/2018

о јавним набавкама („Службени гласник
Републике Србије“, број 124/2012, 14/2015 и
68/2015)
5. О реализацији овог решења стараће се
Одељење за буџет и финансије.
6. Ово решење објавити у „Службеном
гласнику општине Лучани“.
Председник општине Лучани
У Лучанима, дана 08.05.2018. године,
број 400-217/2018-II

4. Обавезује се корисник јавних средстава
из тачке 1. овог решења, да за одобрена средства
спроведе поступак јавне набавке, сагласно Закону

Председник
Весна Стамболић, с.р.
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