
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ 
 

        Број 9.                                    16.  јул  2018.  године                                                             Година 35.    

1. 
 

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

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

129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 и 47/18), члана 95. 

став 1. тачка 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) и захтева 

Kултурног центра општине Лучани, Гуча, број 

400-362/2018-03 од 27.06.2018. године,  

Општинско веће општине Лучани, на 

седници одржаној 16.07.2018. 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 421 – 

Стални трошкови, на Програму 13 – 1201 – Развој 

културе,  Функцији 820 – Услуге културе, 

Програмска активност – 0001  – Фукционисање 

локалних установа културе, Извор финансирања 

01 – Приходи из буџета за 500.000,00 динара, што 

чини смањење од 5,06 % ове апропријације, тако 

да план ове апропријације за 2018. годину по 

смањењу износи 9.380.000,00 динара; 

  1.2. Економску класификацију 423 – 

Услуге по уговору, на Програму 13 – 1201 – Развој 

културе,  Функцији 820 – Услуге културе, 

Пројектна активност – 0001  – Фукционисање 

локалних установа културе, Извор финансирања 

01 – Приходи из буџета за 300.000,00 динара, што 

чини смањење од 3,29 % ове апропријације, тако 

да план ове апропријације за 2018. годину по 

смањењу износи 8.815.000,00 динара; 

 2. У Разделу 4 – Општинска управа 

општине Лучани, Глави 4.0, повећати: 

 2.1.  Економску класификацију 511 – 

Зграде и грађевински објекти - 511451 – Пројектна 

документација, Апропријацију на Програму 13 – 

1201 – Развој културе,  Функцији 820 – Услуге 

културе, Пројектна активност – 0001  – 

Фукционисање локалних установа културе, Извор 

финансирања 01 – Приходи из буџета за 

800.000,00 динара, тако да план ове апропријације 

по повећању за 2018. годину износи 13.700.000,00 

динара. 

 

 3. Обавезује се корисник јавних средстава 

из тачке 2. овог решења да за одобрена средства 

спроведе поступак јавне набавке, сагласно Закону 

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

14/15 и 68/15).   

 4. Преусмеравање апропријације из тачке 

1. подтачке 1.1., и 1.2. може се вршити 4,94 % 

односно 6,71% до ребаланса буџета за 2018. 

годину. 

 5. Ово решење је саставни део Одлуке о 

буџету општине Лучани за 2018. годину („Сл. 

гласник општине Лучани”, бр. 1/18). 

 6. Решење објавити у „Службеном  

гласнику општине Лучани“. 

  

Општинско веће општине Лучани 
 

У Лучанима, 16.07.2018. године,  

број 06-44-13/2018-III 
 

             Председник  

   Весна Стамболић, с.р. 

2. 

 

На основу члана 46. Закона о локалној 

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

др. закон, 101/16 47/18), члана 5. став  6. Закона о 

буџетском систему („Сл. гласник РС“, број 54/09.. 

113/17), члана 95. став 1. тачке 2. Статута 

општине Лучани („Сл. гласник општине Лучани“, 

број 4/14), захтева Културног центра општине 

Лучани, Гуча, број 400-385/2018-03 од 12. 07. 

2018. године, Уговора о суфинансирању пројекта: 

Путевима драгачевских ткаља - допринос 

одрживом развоју нематеријалном културном 

наслеђу, Решења о  додели средстава за фина-

нсирање и суфинансирање пројекта у области 

културног наслеђа број 401-01-225/2018-02 од 

03.05.2018. године и Решења Министарства 

културе и информисања о преносу средстава, број  

451-04-3438/2018-02 од 24.05.2018. године и 

Одлуке о буџету општине Лучани за 2018. годину 

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

Општинско веће општине Лучани, на 

седници одржаној 16.07.2018. године донело је 

  

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ОТВАРАЊУ- ПОВЕЋАЊУ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

ПО ОДЛУЦИ О БУЏЕТУ 

ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ ЗА 2018. ГОДИНУ 
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 1. У Члану 1. Под А Рачун прихода и 

примања, расхода и издатака, Под редним 

бројем 1,  Колони 2. – Укупни приходи и 

примања од продаје нефинансијске имовине, 

Колони 3. – (7+8), Колони 4., „Износ у 

динарима“, износ од „810.950.521“ мења се 

износом „811.250.521“; под редним бројем 1.1. 

Текући приходи, од тога износ: „810.448.921“ 

мења се износом „810.748.921“, у другој 

алинеји сопствени приходи износ 

„132.208.574“ мења се износом „132.508.574“.  

 Под редним бројем 2,  Колони 2. – 

Укупни расходи и издаци за набавку 

нефинансијске имовине, Колони 3. – (4+5), 

„Износ у динарима“, износ од „880.023.821“ 

мења се износом „880.323.821“; под редним 

бројем 2.1. Текући расходи, од тога износ: 

„593.930.840“ мења се износом „594.230.840“, 

у другој алинеји расходи из осталих извора 

износ „30.120.000“ мења се износом 

„30.420.000“.  

 У табели приходи и примања, Расходи 

и издаци буџета у 2018.години под римским 

бројем I Укупни приходи и примања од 

продаје нефинансијске имовине износ од 

„810.950.521“ мења се износом „811.250.521“, 

у колони текући приходи износ од 

„810.448.921“ мења се износом „810.748.921“, 

под редним бројем 4. – трансфери износ 

273.803.564“ мења се износом „274.103.564“, 

под римским бројем II – Укупни расходи и 

издаци за набавку нефинансијске и 

финансијске имовине износ од „880.023.821“ 

мења се износом „880.323.821“, под римским 

бројем II – текући расходи износ од 

„593.930.840“ мења се износом „594.230.840“, 

– редним бројем 2. – Коришћење роба и 

услуга износ од „256.106.106.920“ мења се 

износом 256.406.920“. 

 У члану 2. Приходи и примања износ 

од износ од „810.950.521“ мења се износом 

„811.250.521“, а расхода и издатака износ од 

„880.023.821“ мења се износом „880.323.821“, 

  У члану 4. Одлуке у табели Укупни 

приходи и примања буџета са пренетим 

неутрошеним средствима из ранијих година 

исказани су према економској класификацији 

у следећим износима у динарима, за 2018. 

годину: у колони 1. Економска класификација 

700000 – Текући приходи у колони 4. Износ 

„132.208.574“ мења се износoм „132.508.574“, 

у колони 5. Износ „810.448.921“ мења се 

износом „810.748.921“; у колони 1. Економска 

класификација 733000 – Трансфери од других 

нивоа власти у колони 4. Износ од 

„107.807.454“ мења се износом „108.107.454“, 

а у колони 5 износ од „273.803.564“ мења се 

износом „274.103.564“; на економској 

класификацији 733150 – Текући трансфери од 

других нивоа власти у корист нивоа општина 

у колони 4. Износ од „31.400.000“ мења се 

износом „31.700.000“, у колони 5. Износ 

„197.396.110“ мења се износом „197.696.110; у 

колони 1. – (7+8+9) – укупни приходи и 

примања у колони 4. Износ „209.210.174“ 

мења се износом „209.510.174“, у колони 5. 

Износ „887.450.521“ мења се износом 

„887.750.521“; у колони 1. – (3+7+8+9) – 

укупно пренета средства, приходи и примања 

у колони 4. Износ „209.210.174“ мења се 

износом „209.510.174“ и у колони 5. Износ 

„887.450.521“ мења се износом „887.750.521“. 

 У члану 5. – „Укупни расходи и 

издаци по наменама за 2018. годину, исказани 

су у следећим износима у динарима“ , у 

колони 1. Економска класификација 400 – 

текући расходи у колони 4. Износ 

„30.120.000“ замењује се износом „30.420.000“ 

а у колони 5. Износ“593.930.840“ мења се 

износом „594.230.840“; у колони 1. – 

Економска класификација 420 – Коришћење 

роба и услуга у колони 4. Износ „21.720.000“ 

мења се износом „22.020.000“ а у колони 5. 

Износ „256.106.920“ мења се износом 

„256.406.920“; у колони 1. – Економска 

класификација 423 – Услуге по уговору у 

колони 4. Износ „7.170.000“ мења се износом 

„7.205.360“ а у колони 5. Износ „55.915.000“ 

мења се износом „55.950.360“; у колони 1. – 

Економска класификација 424 – 

Специјализоване услуге у колони 4. Износ 

„6.360.000“ мења се износом „6.581.68“ а у 

колони 5. Износ „113.546.920“ мења се 

износом „113.768.600“; у колони 1. – 

Економска класификација 426 – Материјал у 

колони 4. Износ „2.590.000“ мења се износом 

„2.632.960“ а у колони 5. Износ „22.355.000“ 

мења се износом „22.397.960“; 

 У колони 1.- (4+5+6) у колони 4. Износ 

„209.210.174“ мења се износом „209.510.174“ 

а у колони 5. Износ „887.450.521“ мења се 

износом „887.750.521“. 

 У члану 6. „Издаци буџета, по 

функционалној класификацији за 2018. 

годину, утврђени су и распоређени у следећим 

износима“  функционална класификација 800 

– рекреација, спорт, култура и вере, у колони 

4. Износ „12.240.000“ мења се износом 

„12.540.000“ а у колони 5. Износ „95.990.000“ 

мења се износом „96.290.000“; функционална 

класификација 820 – Услуге културе у 

колонама 4. Средства из додатних прихода 

износ     „12.240.000“     мења     се       износом 
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 „12.540.000“; а у колони 5. Износ 

„86.290.000“ мења се износом „86.590.000“; 

укупно у колони 4. Износ „209.210.174“ мења 

се износом „209.510.174“ а у колони 5. Износ 

„887.450.521“ мења се износом „887.750.521“; 

 У члану 7. II „Посебни део буџета“ 

износ „209.210.174“ мења се износом 

„209.510.174“. На разделу 4. – Општинска 

управа Лучани, Глави 4.2 Центар за културу и 

спорт општине Лучани, Програму 13 – 1201 - 

Развој културе, функцији 820 – услуге 

културе, извору финансирања 07 – трансфери 

од других нивоа власти, уводи се нови 

Пројекат 12 – „ Путевима драгачевских ткаља-

допринос одрживом развоју нематеријалном 

културном наслеђу“ и  у колонама 11 – издаци 

из додатних прихода органа за 2018. годину и 

12 – укупна средства у 2018. години  отварају 

се  апропријације за извршење расхода у 

укупном износу од 300.000 динара, и то на: 

 - Економској класификацији 423 – 

услуге по уговору, апропријацији 150/1, у 

колонама 11. и 12.  додају се износи „35.360 

динара“,  

 - Економској класификацији 424 – 

специјализоване услуге, апропријацији 150/2, 

у колонама 11. и 12.  додају се износи 

„221.680 динара“ и 

 - Економској класификацији 426 – 

материјал, апропријацији 150/3, у колонама 

11. и 12.  додају се износи „42.960 динара“ 

 Додаје се извори финансирања за 

функцију 820, извор финансирања 07 – 

трансфери од других нивоа власти и укупно за 

функцију 820, извори финансирања за 

програм 12, извор финансирања 07 – 

трансфери од других нивоа власти и укупно за 

програм 12 у колонама 11 и 12 износ од 

„300.000 динара“. 

 На извору финансирања 07 - 

трансфери од других нивоа власти, за главу 

4.2, у колонама 11. и 12. износи „12.000.000“ 

замењују се износима „12.300.000“; укупно за 

главу 4.2. у колони 11. износ „12.200.000“ 

замењују се износом „12.500.000“ а у колони 

12. износ „66.520.000“ замењују се износом 

„66.820.000“ 

 У изворима финансирања раздела  4 у 

иворима финансирања 07 – трансфери од 

других нивоа власти у колонама 11 и 12 

износи „107.807.454“ мењају се износима 

„108.107.454“; укупно за раздело 4 износ 

„209.210.174“ мења се износом „209.510.174“. 

 У изворима финансирања раздела 1, 2, 

3, 4 и 5 у иворима финансирања 07 – 

трансфери од других нивоа власти у колонама 

11 и 12 износи„107.807.454“ мењају се 

износима „108.107.454“; укупно за разделе 1, 

2, 3, 4 и 5 у колони 11. износ „209.210.174“ 

мења се износом „209.510.174“ а у колони 12. 

Износ „887.450.521“мења се износом 

„887.750.521“. 

 У члану 8. „Расходи и издаци из члана 

1. Ове Одлуке користе се за следеће програме, 

програмске активности и пројекте“ у колони 

1. , програму  13 – 1201 – развој културе, 

уводи се додаје се нови пројекат 12 -„ 

Путевима драгачевских ткаља-допринос 

одрживом развоју нематеријалном културном 

наслеђу“ а у колонама 5 – „Издаци из 

додатних прихода органа у 2018. години и 

колони 6. –„Укупна средства у 2018. години“ 

додаје се износ од „300.000“.Програм 13 -1201 

– развој културе у колони 5. Износ  

„12.240.000“ замењује се износом „12.540.000“ 

а у колони 6, износ „86.290.000“ мења се 

износом „86.590.000“; укупно по програмима 

у колони 5– „Издаци из додатних прихода 

органа у 2018. години износ „209.210.174“ 

замењује се износом „209.510.174“ а у колони 

6 – „Укупна средства у 2018. години износ 

„887.450.521“ мења се износом „887.750.521“; 

 2. Отварање - повећање апропријација 

се врши на основу прилива јавних прихода од 

других наменских трансфера од Републике у 

корист нивоа општина у износу од 300.000,00 

динара, на име суфинансирања пројекта: 

„Путевима драгачевских ткаља - допринос 

одрживом развоју нематеријалном културном 

наслеђу“. 

 3. Ово решење је саставни део Одлуке 

о буџету општине Лучани за 2018. годину 

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

 4. Решење објавити у „Службеном 

гласнику општине Лучани“. 

 

Општинско веће општине Лучани 
 

У Лучанима, 16.07.2018. године,  

број 06-44-14/2018-III 
 

             Председник  

   Весна Стамболић, с.р. 

3. 

 

 На основу члана 46. Закона о локалној 

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

други закон, 101/16 и 47/18), члана 5. став  6. 

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

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

Статута општине Лучани („Сл. гласник општине 

Лучани, број 4/14), захтева начелника Општинске 

управе Лучани, број 400-386/2018-IV-03 од 12. 07. 

2018. године,  Уговора  о  сарадњи на реализацији 
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помоћи за побољшање услова становања интерно 

расељених лица док су у расељеништву доделом 

помоћи намењене за набавку грађевинског 

материјала за завршетак или адаптацију стмбеног 

објекта број 400-294/2018-II од 25.05.2018. 

године, Уговора о сарадњи на реализацији помоћи 

за побољшање услова становања интерно 

расељених лица док су у расељеништву кроз 

доделу помоћи за куповину сеоске куће са 

окућницом и помоћ у грађевинском и другом 

материјалу за поправку или адаптацију предметне 

сеоске куће са окућњицом, број  400-295/2018-II 

од 25.05.2018. године  и Одлуке о буџету општине 

Лучани за 2018. годину („Сл. гласник општине 

Лучани“, број 1/18),  

Општинско веће општине Лучани на 

седници одржаној 16.07.2018. године донело је 

  

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ОТВАРАЊУ - ПОВЕЋАЊУ 

АПРОПРИЈАЦИЈЕ ПО ОДЛУЦИ О БУЏЕТУ 

ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ ЗА 2018. ГОДИНУ 

 

 1. У Члану 1. Под А Рачун прихода и 

примања, расхода и издатака, Под редним бројем 

1,  Колони 2. – Укупни приходи и примања од 

продаје нефинансијске имовине, Колони 3. – (7+8), 

Колони 4., „Износ у динарима“, износ од 

„811.250.521“ мења се износом „814.265.521“; под 

редним бројем 1.1. Текући приходи, од тога износ: 

„810.748.921“ мења се износом „813.763.921“, у 

другој алинеји сопствени приходи износ 

„132.508.574“ мења се износом „135.523.574“.  

 Под редним бројем 2,  Колони 2. – Укупни 

расходи и издаци за набавку нефинансијске 

имовине, Колони 3. – (4+5), „Износ у динарима“, 

износ од „880.323.821“ мења се износом 

„883.338.821“; под редним бројем 2.1. Текући 

расходи, од тога износ: „594.230.840“ мења се 

износом „597.245.840“, у другој алинеји расходи 

из осталих извора износ „30.420.000“ мења се 

износом „33.435.000“.  

 У табели приходи и примања, Расходи и 

издаци буџета у 2018.години под римским бројем I 

Укупни приходи и примања од продаје 

нефинансијске имовине износ од „811.250.521“ 

мења се износом „814.265.521“, у колони текући 

приходи износ од „810.748.921“ мења се износом 

„813.763.921“, под редним бројем 4. – трансфери 

износ 274.103.564“ мења се износом 

„277.118.564“, под римским бројем II – Укупни 

расходи и издаци за набавку нефинансијске и 

финансијске имовине износ од „880.323.821“ мења 

се износом „883.338.821“, под римским бројем II – 

текући расходи износ од „594.230.840“ мења се 

износом „597.245.840“, –  редним бројем 5. – 

Права из социјалног осигурања износ од 

„35.700.000“ мења се износом 38.715.000“. 

 У члану 2. Приходи и примања износ од 

износ од „811.250.521“ мења се износом 

„814.265.521“, а расхода и издатака износ од 

„880.323.821“ мења се износом „883.338.821“, 

 У члану 4. Одлуке у табели Укупни 

приходи и примања буџета са пренетим 

неутрошеним средствима из ранијих година 

исказани су према економској класификацији у 

следећим износима у динарима, за 2018. годину: у 

колони 1. Економска класификација 700000 – 

Текући приходи у колони 4. Износ „132.508.574“ 

мења се износoм „135.523.574“, у колони 5. Износ 

„810.748.921“ мења се износом „813.763.921“; у 

колони 1. Економска класификација 733000 – 

Трансфери од других нивоа власти у колони 4. 

Износ од „108.107.454“ мења се износом 

„111.122.454“, а у колони 5 износ од „274.103.564“ 

мења се износом „277.118.564“; на економској 

класификацији 733150 – Текући трансфери од 

других нивоа власти у корист нивоа општина у 

колони 4. Износ од „31.700.000“ мења се износом 

„34.715.000“, у колони 5. Износ „197.696.110“ 

мења се износом „200.711.110; у колони 1. – 

(7+8+9) – укупни приходи и примања у колони 4. 

Износ „209.510.174“ мења се износом 

„212.525.174“, у колони 5. Износ „887.750.521“ 

мења се износом „890.765.521“; у колони 1. – 

(3+7+8+9) – укупно пренета средства, приходи и 

примања у колони 4. Износ „209.510.174“ мења се 

износом „212.525.174“ и у колони 5. Износ 

„887.750.521“ мења се износом „890.765.521“. 

 У члану 5. – „Укупни расходи и издаци по 

наменама за 2018. годину, исказани су у следећим 

износима у динарима“ , у колони 1. Економска 

класификација 400 – текући расходи у колони 4. 

Износ „30.420.000“ замењује се износом 

„33.435.000“ а у колони 5. Износ“ 594.230.840“ 

мења се износом „597.245.840“; у колони 1. – 

Економска класификација 470 – Социјално 

осигурање и социјална заштита у колони 4. Износ 

„5.500.000“ мења се износом „8.515.000“ а у 

колони 5. Износ „35.700.000“ мења се износом 

„38.715.000“; у колони 1. – Економска 

класификација 472 – Накнаде за социјалну 

заштиту у колони 4. Износ „35.700.000“ мења се 

износом „8.515.000“ а у колони 5. Износ 

„35.700.000“ мења се износом „38.715.000“; 

уколони 1.- (4+5+6) у колони 4. Износ 

„209.510.174“ мења се износом „212.525.174“ а у 

колони 5. Износ „887.750.521“ мења се износом 

„890.765.521“. 

 У члану 6. „Издаци буџета, по 

функционалној класификацији за 2018. годину, 

утврђени су и распоређени у следећим износима“  

функционална    класификација   000  –   социјална  
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заштита, у колони 4. Износ „5.500.000“ мења се 

износом „8.515.000“ а у колони 5. Износ 

„28.520.000“ мења се износом „31.535.000“; 

функционална класификација 070 – Социјална 

помоћ угроженом становништву неквалификована 

на другом месту у колони 4. Средства из додатних 

прихода  Износ „5.500.000“ мења се износом 

„8.515.000“; а у колони 5. Износ „14.400.000“ мења 

се износом „17.415.000“; укупно у колони 4. Износ 

„209.510.174“ мења се износом „212.525.174“ а у 

колони 5. Износ „887.750.521“ мења се износом 

„890.765.521“; 

 У члану 7. II „Посебни део буџета“ износ 

„209.510.174“ мења се износом „212.525.174“. На 

разделу 4. – Општинска управа Лучани, Глави 4.0, 

Програму 11 – 0901 – социјална и дечија заштита, 

функцији 070 – Социјалне помоћи угроженом 

становништву неквалификована на другом месту , 

извору финансирања 07 – трансфери од других 

нивоа власти, на пројекату 6 – „ Подстицаји, мере 

и активности у области управљања миграцијама“ у 

колонама 11 – издаци из додатних прихода органа 

за 2018. годину и 12 – укупна средства у 2018. 

години  отварају се  апропријације за извршење 

расхода у укупном износу од „3.015.000“, и то на: 

 -Економској класификацији 472 – накнада за 

социјалну заштиту из буџета, апропријацији 98/1, 

у колонама 11. и 12.  додају се износи „3.015.000 

динара“,  

 Додаје се извори финансирања за функцију 

070, извор финансирања 07 – трансфери од других 

нивоа власти у колони 11 у износу од „3.015.000“ 

и извори финансирања за пројекат 6 у колонама 

11. и 12.  додају се износи „3.015.000 динара“,  

На извору финансирања 07- трансфери од других 

нивоа власти за програм 11, у колонама 11. и 12. 

износи „5.500.000“ замењују се износима 

„8.515.000“, укупно за програм 11. у колони 11. 

износ „5.500.000“ замењују се износом „8.515.000“ 

а у колони 12. износ „28.520.000“ замењују се 

износом „31.535.000“ 

 У изворима финансирања раздела  4 у 

иворима финансирања 07 – трансфери од других 

нивоа власти у колонама 11 и 12 износи 

„108.107.454“ мењају се износима „111.122.454“; 

укупно за раздело 4 износ „209.510.174“ мења се 

износом „212.525.174“. 

 У изворима финансирања раздела 1, 2, 3, 4 

и 5 у иворима финансирања 07 – трансфери од 

других нивоа власти у колонама 11 и 12 

износи„108.107.454“ мењају се износима 

„111.122.454“; укупно за разделе 1, 2, 3, 4 и 5 у 

колони 11. износ „209.510.174“ мења се износом 

„212.525.174“ а у колони 12. Износ 

„887.750.521“мења се износом „890.765.521“. 

 

 

 У члану 8. „Расходи и издаци из члана 1. 

Ове Одлуке користе се за следеће програме, 

програмске активности и пројекте“ у колони 1., 

програму  11 – 0901 – социјална и дечија заштита, 

уводи се - додаје се нови пројекат 6 -„Подстицаји, 

мере и активности у области управљања 

миграцијама“ а у колони 5 – „Издаци из додатних 

прихода органа у 2018. години износ „5.500.000“ 

замењују се износом „8.515.000“ а у колони 6. 

износ „28.520.000“ замењују се износом 

„31.535.000“;  у колони 2 – програмска 

активност/пројекат додаје се П 6, колони 3 – 

програма/програмске активности (ПА) /пројекта 

додаје се П 6„ Подстицаји, мере и активности у 

области управљања миграцијама“, у колонама 5 и 

6 додају се износи „3.015.000“; укупно по 

програмима у колони 5– „Издаци из додатних 

прихода органа у 2018. години износ 

„209.510.174“ замењује се износом „212.525.174“ а 

у колони 6 – „Укупна средства у 2018. години 

износ „887.750.521“ мења се износом 

„890.765.521“; 

 

 2. Отварање - повећање апропријација се 

врши на основу прилива јавних прихода од других 

наменских трансфера од Републике у корист нивоа 

општина у износу од 3.015.000,00 динара, на име 

реализације помоћи за побољшање услова 

становања интерно расељених лица док су у 

расељеништву доделом помоћи намењене за 

набавку грађевинског материјала за завршетак или 

адаптацију стамбеног објекта и реализацији 

помоћи за побољшање услова становања интерно 

расељених лица док су у расељеништву кроз 

доделу помоћи за куповину сеоске куће са 

окућницом и помоћ у грађевинском и другом 

материјалу за поправку или адаптацију предметне 

сеоске куће са окућњицом. 

 

 3. Ово решење је саставни део Одлуке о 

буџету општине Лучани за 2018. годину („Сл. 

гласник општине Лучани”,  број 1/18). 

 

 4. Решење објавити у „Службеном 

гласнику општине Лучани“. 

 

 

Општинско веће општине Лучани 
 

У Лучанима, 16.07.2018. године,  

број 06-44-15/2018-III 
 

             Председник  

   Весна Стамболић, с.р. 
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4. 

На основу члана 46. Закона о локалној 

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

– др. закон, 101/16 и 47/18), члана 5. став  6. 

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

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

Статута општине Лучани („Сл. гласник општине 

Лучани“, број 4/14), захтева начелника 

Општинске управе Лучани, Лучани, број 400-

387/2018-IV-03 од 12. 07. 2018. године, Одлуке о 

распореду и коришћењу средстава за 

суфинансирање јединица локалне самоуправе за 

израду пројектне - техничке документације у 

2018. године („Сл. гласник РС“, број 31/18), 

Уговора о суфинансирању јединице локалне 

самоуправе за израду пројектно техничке 

документације, број 400-393/2018-II од 

04.07.2018. године и Одлуке о буџету општине 

Лучани за 2018. годину („Сл. гласник општине 

Лучани“, број 1/18),  

Општинско веће општине Лучани, на 

седнициодржаној 16.07.2018. године донело је 

  

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ОТВАРАЊУ- ПОВЕЋАЊУ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

ПО ОДЛУЦИ О БУЏЕТУ 

ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ ЗА 2018. ГОДИНУ 

 

 1. У Члану 1. Под А Рачун прихода и 

примања, расхода и издатака, Под редним бројем 

1,  Колони 2. – Укупни приходи и примања од 

продаје нефинансијске имовине, Колони 3. – (7+8), 

Колони 4., „Износ у динарима“, износ од 

„814.265.521“ мења се износом „816.743.353“; под 

редним бројем 1.1. Текући приходи, од тога износ: 

„813.763.921“ мења се износом „816.241.753“, у 

другој алинеји сопствени приходи износ 

„135.523.574“ мења се износом „138.001.406“.  

 Под редним бројем 2,  Колони 2. – Укупни 

расходи и издаци за набавку нефинансијске 

имовине, Колони 3. – (4+5), „Износ у динарима“, 

износ од „883.338.821“ мења се износом 

„885.816.653“; под редним бројем 2.2. Издаци за 

набавку нефинансијске имовине износ: 

„286.092.981“ мења се износом „288.570.813“. У 

табели приходи и примања, Расходи и издаци 

буџета у 2018.години под римским бројем I 

Укупни приходи и примања од продаје 

нефинансијске имовине износ од „814.265.521“ 

мења се износом „816.743.353“, у колони текући 

приходи износ од „813.763.921“ мења се износом 

„816.241.753“, под редним бројем 4. – трансфери 

износ 277.118.564“ мења се износом 

„279.596.396“,  под  римским  бројем II  –  Укупни 

 

 

расходи и издаци за набавку нефинансијске и 

финансијске имовине износ од „883.338.821“ мења  

се износом „885.816.653“, под редним бројем 8 – 

издаци за набавку нефинансијске имовине износ 

од „286.092.981“ мења се износом „288.570.813“. 

 У члану 2. Приходи и примања износ од 

износ од „814.265.521“ мења се износом 

„816.743.353“, а расхода и издатака износ од 

„883.338.821“ мења се износом „885.816.653“, 

 У члану 3. „Предлед Планираних 

капиталних издатака буџетских корисника за 

такућу и наредне две буџетске године“ у разделу 

4. Општинска управа општине Лучани у колони 4. 

износ „25.492.800“ замењује се износом 

„27.970.632“, у колони 2 – економска 

класификација 511, под редним бројем 5. – 

пројектна документација у колони 4. износ 

„13.592.800“ замењује се износом „16.070.632“. 

 У члану 4. Одлуке у табели „Укупни 

приходи и примања буџета са пренетим 

неутрошеним средствима из ранијих година 

исказани су према економској класификацији у 

следећим износима у динарима за 2018. годину“: у 

колони 1. Економска класификација 700000 – 

Текући приходи у колони 4. Износ „135.523.574“ 

мења се износoм „138.526.574“, у колони 5. Износ 

„813.763.921“ мења се износом „816.766.921“; у 

колони 1. Економска класификација 733000 – 

Трансфери од других нивоа власти у колони 4. 

Износ од „111.122.454“ мења се износом 

„114.125.454“, а у колони 5 износ од „277.118.564“ 

мења се износом „280.121.564“; на економској 

класификацији 733150 – Текући трансфери од 

других нивоа власти у корист нивоа општина у 

колони 4. Износ од „34.715.000“ мења се износом 

„37.718.000“, у колони 5. износ „200.711.110“ 

мења се износом „203.714.110“; у колони 1. – 

(7+8+9) – укупни приходи и примања у колони 4. 

износ „212.525.174“ мења се износом 

„215.528.174“, у колони 5. износ „890.765.521“ 

мења се износом „893.768.521“; у колони 1. – 

(3+7+8+9) – укупно пренета средства, приходи и 

примања у колони 4. износ „212.525.174“ мења се 

износом „215.528.174“ и у колони 5. износ 

„890.765.521“ мења се износом „893.768.521“. 

 У члану 5. – „Укупни расходи и издаци по 

наменама за 2018. годину, исказани су у следећим 

износима у динарима“ , у колони 1. Економска 

класификација 500 – издаци за нефинансијску 

имовину у колони 4. износ „179.090.174“ замењује 

се износом „181.568.006“ а у колони 5. износ“ 

286.092.981“ мења се износом „288.570.813“; у 

колони 1. – Економска класификација 511 – зграде 

и грађевински објекти у колони 4. износ 

„177.983.574“ мења се износом  „180.461.406“  а  у  
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колони 5. износ „268.851.381“ мења се износом 

„271.329.213“;   у  колони  1.- (4+5+6)  у   колони 4.  

Износ „212.525.174“ мења се износом 

„215.003.006“ а у колони 5. износ „890.765.521“ 

мења се износом „893.243.353“. 

 У члану 6. „Издаци буџета, по 

функционалној класификацији за 2018. годину, 

утврђени су и распоређени у следећим износима“  

функционална класификација 100 – опште јавне 

услуге, у колони 4. износ „501.600“ мења се 

износом „2.979.432“ а у колони 5. износ 

„189.762.520“ мења се износом „192.240.352“; 

функционална класификација 130 – опште услуге 

у колони 4. Средства из додатних прихода,  износ 

„501.600“ мења се износом „2.979.432“; а у колони 

5. износ „142.708.520“ мења се износом 

„145.186.352“; укупно у колони 4. износ 

„212.525.174“ мења се износом „215.003.006“ а у 

колони 5. износ „890.765.521“ мења се износом 

„893.243.353“; 

 У члану 7. II „Посебни део буџета“ износ 

„212.525.174“ мења се износом „215.003.006“.  

 На разделу 4. – Општинска управа Лучани, 

Глави 4.0, Програму 15 – 0602 – локална 

самоуправа, функцији 130 – опште услуге, извору 

финансирања 07 – трансфери од других нивоа 

власти, на програмској активности 0001 – 

Функционисање локалне самоуправе, у колони 11 

–„издаци из додатних прихода органа за 2018. 

годину“ додаје се износ „2.477.832“ , колони 12 – 

„укупна средства у 2018. години“ износ 

„13.392.800“ замењује се износом „15.870.632“ и 

на економској класификацији 511 – зграде и 

грађевински објекти - пројекти, апропријацији 50, 

у колони 11 –„издаци из додатних прихода органа 

за 2018. годину“ додаје се износ„2.477.832“ , 

колони 12 – „укупна средства у 2018. години“  

износ „13.392.800“ замењује се износом 

„15.870.632“. 

 На изворима финансирања за функцију 

130, додаје се нови извор  07 – трансфери од 

других нивоа власти у корист нивоа општина, а у 

колонама 11. и 12 . додају се износи „2.477.832“, а 

укупно за функцију 130  у  колони 11. износ од 

„501.600“ замењује се износом „2.979.432“ а у  

колони 12. износ „132.504.400“ замењује се 

износом „134.982.232“. 

 На изворима финансирања за програмску 

активност 0602-0001, додаје се нови извор  07 – 

трансфери од других нивоа власти у корист нивоа 

општина, у колонама 11. и 12 . додају се износи 

„2.477.832“, а укупно за програмску активност  

ПА 0602-001  у  колони 11. износ од „501.600“ 

замењује се износом „2.979.432“ а у  колони 12. 

износ „132.504.400“ замењује се износом 

„134.982.232“. 

 

 У изворима финансирања за главу 4.0 на 

извору финансирања 07   –   трансфери  од   других  

нивоа власти у колонама 11. и 12. износи 

„33.927.276“ замењују се износима „39.420.108“ и 

укупно за главу 4.0. у колони 11. износ 73.155.740“ 

замењује се износом „78.648.572“ а у колони 12. 

износ „489.509.156“ замењује се износом 

„495.001.988“. 

 У изворима финансирања раздела  4 у 

иворима финансирања 07 – трансфери од других 

нивоа власти у колонама 11 и 12 износи 

„111.122.454“ мењају се износима „113.600.286“; 

укупно за раздело 4 износ „212.525.174“ мења се 

износом „215.003.006“. 

 У изворима финансирања раздела 1, 2, 3, 4 

и 5 у иворима финансирања 07 – трансфери од 

других нивоа власти у колонама 11 и 12 

износи„111.122.454“ мењају се износима 

„113.600.286“; укупно за разделе 1, 2, 3, 4 и 5 у 

колони 11. износ „212.525.174“ мења се износом 

„215.003.006“ а у колони 12. износ 

„890.765.521“мења се износом „893.243.353“. 

 У члану 8. „Расходи и издаци из члана 1. 

Ове Одлуке користе се за следеће програме, 

програмске активности и пројекте“ у колони 1. , 

програму  15 – 0602 – локална самоуправа, у 

колони 5 – „Издаци из додатних прихода органа у 

2018. години износ „501.600“ замењују се износом 

„2.979.432“ а у колони 6. износ „170.520.711“ 

замењују се износом „172.998.543“;  у колони 2 – 

програмска активност/пројекат 0602-0001 – 

функционисање локалних самоуправе, градова и 

општина у колони 5 износ„501.600“ замењују се 

износом „2.979.432“ а у колони 6. износ 

„140.994.711“ мења се износом „143.472.543“; 

укупно по програмима у колони 5 

износ„212.525.174“ замењују се износом 

„215.003.006“ а у колони 6. износ „890.765.521“ 

мења се износом „893.243.353“. 
  

 2. Отварање-повећање апропријација се 

врши на основу одобрених средстава из јавних 

прихода од других наменских трансфера од 

Републике у корист нивоа општина у износу од 

2.477.832,00 динара, на име реконструкције и 

изградње водоводне, атмосферске и фекалне 

мреже у насељеном месту Гуча са околином са 

даљинским праћењем истог, са третманом 

отпадних вода и са партерним уређењем 

централног дела Гуче. 
 

 3. Ово решење је саставни део Одлуке о 

буџету општине Лучани за 2018. годину („Сл. 

гласник општине Лучани”,  број 1/18). 
 

 4. Решење објавити у „Службеном 

гласнику општине Лучани“. 
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Општинско веће општине Лучани 
 

У Лучанима, 16.07.2018. године,  

број 06-44-16/2018-III 
 

             Председник  

   Весна Стамболић, с.р. 

 

5. 

 

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

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

129/07,  83/14, 101/16 и 47/18 ), 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) и захтева 

Месних заједница, број 400-390/2018-IV-03 од 

12.07.2018. године, 

Општинско веће општине Лучани, на 

седници одржаној 16.07.2018. 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 541 – 

земљиште, на програму 15 – 0602 – локална 

самоуправа,  функцији 130 – опште услуге, 

Програмска активност – 0001  – функционисање 

локалне самоуправе, Извор финансирања 01 – 

Приходи из буџета за 1.000.000,00 динара, што 

чини смањење од 10,00% ове апропријације, тако 

да план ове апропријације за 2018. годину по 

смањењу износи 9.000.000,00 динара; 

 

 1.2. Економску класификацију 444 – 

пратећи трошкови задуживања, Апропријацију на 

програму 15 – 0602 – локална самоуправа,  

функцији 170 – трансакције јавног дуга, пројектна 

активност – 0003  – сервисирање јавног дуга, 

извор финансирања 01 – приходи из буџета за 

80.000,00 динара, што чини смањење од 10,00% 

ове апропријације, тако да план ове апропријације 

за 2018. годину по смањењу износи 720.000,00 

динара; 

 

 1.3. Економску класификацију 451 – текуће 

субвенције за пољопривреду, Апропријацију на 

програму 5 – 0101 – развој пољопривреде, 

пројекту 3  -  Засад  за  једну  заједницу,  функцији  

 

421 – пољопривреда, извор финансирања 01 – 

приходи из буџета за 70.000,00 динара, што чини 

смањење од 4,38 % ове апропријације, тако да 

план ове апропријације за 2018. годину по 

смањењу износи 1.530.000,00 динара; 

 

 1.4. Економску класификацију 425 – текуће 

поправке и одржавање, Апропријацију на 

програму 7 – 0701 – организација саобраћаја и 

саобраћајна инфраструктура, пројекту 4 - програм 

унапређења безбедности саобраћаја,  функцији 360 

– јавни ред и безбедност, извор финансирања 01 – 

приходи из буџета за 50.000,00 динара, што чини 

смањење од 10,00 % ове апропријације, тако да 

план ове апропријације за 2018. годину по 

смањењу износи 450.000,00 динара; 

 

 2. У Разделу 4 – Општинска управа 

општине Лучани, Глави 4.1, повећати: 

 

 2.1.  Економску класификацију 421 – 

Стални трошкови, Апропријацију на Програму 15 

– 0602 – локална самоуправа,  функцији 160 – 

опште јавне услуге неквалификоване на другом 

месту, Пројектна активност – 0002  – 

Фукционисање месних заједница, Извор 

финансирања 01 – Приходи из буџета за 

1.200.000,00 динара, тако да план ове 

апропријације по повећању за 2018. годину износи 

1.700.000,00 динара; 

 

 3. Обавезују се корисници јавних 

средстава из тачке 2. овог решења, у складу са 

одобреним наменама, да за одобрена средства 

спроведе 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. 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, 16.07.2018. године,  

број 06-44-17/2018-III 
 

             Председник  
   Весна Стамболић, с.р. 
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6. 
На основу члана 46. став 1. тачка 2. Закона 

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

129/07, 83/2014 - др. закон, 101/16 и 47/18), члана 

136. Закона о општем управном поступку („Сл. 

гласник РС“, број 18/16), 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 4/14), захтева 

Општинске управе општине Лучани, број 400-

390/2018-IV-03 од 12.07.2018. године и 

Туристичке организације општине Лучани 

„Драгачево“  Гуча, број 400-388/2018-IV-03 oд 

12.07.2018. 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 16. 07. 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 Раздела 4. 

- Општинска управа општине Лучани: глава 4.0 - 

Општинска управа општине Лучани, програм  15 - 

0602 - функционисање локалне самоуправе, 

функција 220 - цивилна одбрана, програмска 

активност 0014 - ванредна ситуација, извор 

финансирања 01 - приходи из буџета, 

апропријација 64, економска класификација 423 - 

услуге по уговору у износу од 1.100.000 динара и  

апропријација  67, економска класификација  426 

- материјал  у  износу од 2.175.000 динара  и глава 

4.5 - Туристичка организација општине Лучани 

„Драгачево“ Гуча, програм  4 - 1502 - развој 

туризма, функција 473 - туризам, програмска 

активност  0001 - управљање развојем туризма, 

извор финансирања 01 - приходи из буџета, 

апропријација  188, економска класификација  421 

- стални трошкови  у износу од 1.505.000 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: 

 - Израду докумената: Регистар водоводне 

и канализационе мреже по улицама са 

информацијама о стању система (у оквиру ГИС 

апликације), Анализа постојеће водоводне и  

 

 

канализационе мреже, елаборат о процени утицаја 

на животну средину и услуге заштите животне 

средине. 

 - За услуге репрезентације за смештај 

гостију за време 58. Сабора трубача у Гучи.  

 - За покриће трошкова накнада штета за 

повреде или штету нанету од стране државних 

органа. 

 2. Средства текуће буџетске резерве из 

тачке 1. овог решења у укупном износу од 

4.780.000,00 динара,  распоређују се у оквиру 

Раздела  4. – Општинска управа општине Лучани, 

и то: 

 - Програму 15 - 0602 - локална 

самоуправа, глава 4.0, Општинска управа 

општине Лучани, функција 130 - опште услуге, 

програмској активности 0001 - функционисање 

локалне самоуправе, позиције 44, 424 - 

специјализоване услуге, економска класификација 

424911 - Остале специјализоване услуге у износу 

од 595.000,00 динара; 

 - Програму 6 - 0401 - заштита животне 

средине, глава 4.0, Општинска управа општине 

Лучани, функција 560 - заштита животне средине 

неквалификована на другом месту, програмској 

активности 0002 - Праћење клалитета елемената 

животне средине, позиције 82, 424 - 

специјализоване услуге, економска класификација 

424911 - Остале специјализоване услуге у износу 

од 570.000,00 динара; 

 - Програму 2 - 1102 - комуналне 

делатности, глава 4.0, Општинска управа општине 

Лучани, функција 630 - водоснадевање, 

програмској активности 0008 - управљање и 

снабдевање водом за пиће, позиције 106, 424 - 

специјализоване услуге, економска класификација 

424911 - Остале специјализоване услуге у износу 

од 95.000,00 динара; 

  - Програму  4 - 1502 - развој туризма, 

Глава 4.5 - Туристичка организација општине 

Лучани „Драгачево“ Гуча Функција 473 - 

Туризам, Програмска активност  0001 - 

Управљање развојем туризма, Апропријација  

190, Економска класификација  423 - услуге по 

уговору, економска класификација 423711 - 

репрезентација  у износу од 2.500.000 динара,  и 

 - Програму 15 - 0602 - локална 

самоуправа, глава 4.0, Општинска управа 

општине Лучани, функција 160 - опште јавне 

услуге неквалификоване на другом месту, 

програмској активности 0001 - функционисање 

локалне самоуправе, позиције 56, 485 - накнаде 

штете, економска класификација 485111 - накнада 

штета за повреде или штету нанету од стране 

државних органа у износу од 1.020.000 динара. 
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 3. Обавезују се корисници јавних 

средстава из тачке 2. овог Решења, да за одобрена 

средства, за намене које подлежу јавним 

набавкама, спроведе поступак јавне набавке, 

сагласно Закону о јавним набавкама („Сл. гласник 

РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15)    

 4.  О реализацији овог решења стараће се 

одељење за финансије и буџет.   

 5. Ово решење објавити у „Службеном 

гласнику општине Лучани“. 

 

 
 

Општинско веће општине Лучани 
 

У Лучанима, 16.07.2018. године,  

број 06-44-18/2018-III 
 

                      Председник  

          Весна Стамболић, с.р. 
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