
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ 
 

        Број 9.                                        08.  мај  2019.  године                                                             Година 36.    

 

1.  
 

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

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

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

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

општине Лучани („Сл. гласник општине Лучани“, 

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

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

69. става 4. Закона о буџетском систему („Сл. 

гласник РС, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 

93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/14, 68/15, 

103/15, 99/15, 113/17 и 95/18), захтева за предлог 

Решења, број 400/1-885/2019-IV-03 од 10.04.2019. 

године и члана 7. став 1. и 20. Одлуке о буџету 

општине Лучани за 2019. годину („Сл. гласник 

општине Лучани“, број 3/19),  

Председник општине Лучани, донео је 

       

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА 

 

 1. Из средстава утврђених Одлуком о 

буџету општине Лучани за 2019. годину („Сл. 

гласник општине Лучани“, број 3/19), 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 71,  

Економска класификација – 499121 – средства 

резерве – текућа резерва, oдобравају се средства 

директном кориснику буџета општине – 

Општинској управи општине Лучани за Месну 

заједницу Котража, Котража у износу од 

24.750,оо динарa. 

 2. Средства текуће буџетске резерве из 

тачке 1. овог  решења користиће се  у оквиру 

Раздела 4 – Општинска управа општине Лучани, 

Главе 4.05, Програма 15 - 0602 –  Локална 

самоуправа, Програмске активности 0002 – 

Функционисање месних заједница, Функције 160 

– Опште јавне услуге неквалификоване на другом 

месту, Апропријације 188, на Извору 

финансирања 01 – Приходи из буџета, и то: 

 

 - Услуге по уговору: 

 

 - Економска класификација 423 911 – 

Остале опште услуге у износу од 24.750,oo динара 

и план ове апропријације повећаће се за 24.750,оо 

динара. 

 

 3. Средства по овом решењу одобравају 

се Општинској управи општине Лучани на име 

обезбеђења недостајућих средстава за пренос 

средстава Месној заједници Котража, Котража за 

измирење обавеза за извршене услуге, а рачунима  

добављача УТЗР „Плус парк“, број 57-0143 и 60-

0142 од 28.02.2019. године. 

 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, 11.04.2019. године,  

број 400-133/2019-II 

 

              Председник  

    Миливоје Доловић, с.р. 

 

2. 

 

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

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

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

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

Лучани („Сл. гласник општине Лучани“, број 

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

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

69. става 4. Закона о буџетском систему („Сл. 

гласник РС“, број 54/09.... и 95/18), захтева за 

предлог Решења, број 400/1-147/2019-II од 18. 04. 

2019. године и члана 7. став 1. и 20. Одлуке о 

буџету општине Лучани за 2019. годину („Сл. 

гласник општине Лучани“, број 3/19),  

Председник општине Лучани, донео је 

       

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА 

 

 1. Из средстава утврђених Одлуком о 

буџету општине Лучани за 2019. годину („Сл. 

гласник општине Лучани“, број 3/19), 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 71,  

Економска класификација - 499121 - средства 

резерве - текућа резерва, oдобравају се средства 

директном     кориснику     буџета    општине    –  
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Општинској управи општине Лучани за 

индиректног корисника буџета општине - Месну 

заједницу Гуча, Гуча  у износу од 60.000,00 

динарa. 

 2. Средства текуће буџетске резерве из 

тачке 1. овог  решења користиће се  у оквиру 

Раздела 4 - Општинска управа општине Лучани, 

Главе 4.05, Програма 15 - 0602 -  Локална 

самоуправа, Програмске активности 0002 - 

Функционисање месних заједница, Функције 160 - 

Опште јавне услуге неквалификоване на другом 

месту, Апропријације 184, на Извору 

финансирања 01 - Приходи из буџета, и то: 

 

 - Стални трошкови: 

 

 - Економска класификација 421 211 - 

Услуге за електричну енергију у износу од 

60.000,00 динара и план ове апропријације 

повећаће се за 60.000,00 динара. 

 3. Средства по овом решењу одобравају 

се Општинској управи општине Лучани на име 

обезбеђења недостајућих средстава за пренос 

средстава Месној заједници Гуча, Гуча за 

измирење обавеза за услуге електричне енергије, а 

по рачуну  добављача ЈП ЕПС Београд, број 

285219497 од 10. 04. 2019. године. 

 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, 18.04.2019. године,  

број 400-147/2019-II 

 

              Председник  

    Миливоје Доловић, с.р. 

 

3. 

 

На основу члана 46. Закона о локалној 

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

др. закон, 101/16 - др. закон и 47/18), члана 75. 

Статута општине Лучани („Сл. гласник општине 

Лучани“, број 16/18), члана 192. Закона о општем 

управном поступку (“Сл. гласник РС“, број  

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

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

захтева за предлог Решења, број 400-155/III од 24. 

04. 2019. године, Уговора о суфинансирању мера 

популационе политике јединица локалне 

самоуправе у Републици Србији у 2019. години, 

број 401-22/19.II од 17. 04. 2019. године и члана 7. 

став 1. и 20. Одлуке о буџету општине Лучани за 

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

број 3/19),  

Општинско веће општине Лучани на 

седници одржаној 08.05.2019. године, донело је 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА 

 

 1. Из средстава утврђених Одлуком о 

буџету општине Лучани за 2019. годину („Сл. 

гласник општине Лучани“, број 3/19), 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 71,  

Економска класификација - 499121 - средства 

резерве - текућа резерва, oдобравају се средства 

директном кориснику буџета општине - 

Општинској управи општине Лучани у износу од 

1.375.494,00  динарa. 

 2. Средства текуће буџетске резерве из 

тачке 1. овог  решења користиће се  у оквиру 

Раздела 4 - Општинска управа општине Лучани, 

Програма 15 - 0602 - Локална самоуправа, 

Пројекта 0602 - 019 „Спровођење мера 

популационе политике“, Функције 130 - Опште 

услуге, На новој апропријације 64/1, на Извору 

финансирања 01 - Приходи из буџета, и то: 

 -    Зграде и грађевински објекти: 

 - Економска класификација 511323 - 

Капитално одржавање објеката за потребе 

образовања у износу од 1.375.494,00 динара и 

план ове апропријације износиће 1.375.494,00 

динара. 

 3. Средства по овом решењу одобравају се 

Општинској управи општине Лучани на име 

обезбеђења сопственог учешћа општине у 

суфинансирању програма популационе политике 

јединица локалне самоуправе у Републици Србији 

за 2019. годину, на основу Уговора између 

општине Лучани и Кабинета Министра без 

портфеља задуженог за демографију и 

попилациону политику,  број 401-22/19.II од 17. 

04. 2019. године. 

 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, 08.05.2019. године,  

број 06-31-8/2019-III 

 

              Председник  

    Миливоје Доловић, 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 - др. закон и 47/18), члана 75. 

Статута општине Лучани („Сл. гласник општине 

Лучани“, број 16/18), члана 192. Закона о општем 

управном поступку (“Сл. гласник РС“, број  

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

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

захтева за предлог Решења, број 400-155/III од 24. 

04. 2019. године, Уговора о суфинансирању мера 

популационе политике јединица локалне 

самоуправе у Републици Србији у 2019. години, 

број 401-22/19.II од 17. 04. 2019. године и члана 7. 

став 1. и 20. Одлуке о буџету општине Лучани за 

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

број 3/19),  

Општинско веће општине Лучани на 

седници одржаној 08.05.2019. године, донело је 

       

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА 

 

 1. Из средстава утврђених Одлуком о 

буџету општине Лучани за 2019. годину („Сл. 

гласник општине Лучани“, број 3/19), 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 71,  

Економска класификација - 499121 - средства 

резерве - текућа резерва, oдобравају се средства 

директном кориснику буџета општине - 

Општинској управи општине Лучани у износу од 

1.900.000,00  динарa. 

 2. Средства текуће буџетске резерве из 

тачке 1. овог  решења користиће се  у оквиру 

Раздела 4 - Општинска управа општине Лучани, 

Програма 15 - 0602 - Локална самоуправа, 

Пројекта 0602 - 020 „Адаптација дела објекта 

зграде општине Лучани - сале Општинског већа, 

скупштинске сале, скупштинског хола и две 

скупштинске канцеларије“, Функције 130 - Опште 

услуге, На новој апропријације 64/2, на Извору 

финансирања 01 - Приходи из буџета, и то: 

 - Зграде и грађевински објекти: 

 - Економска класификација 511321 - 

Капитално одржавање пословних зграда и 

пословног простора у износу од 1.900.000,00 

динара и план ове апропријације износиће 

1.900.000,00 динара. 

 3. Средства по овом решењу одобравају се 

Општинској управи општине Лучани на име 

обезбеђења сопственог учешћа општине у 

суфинансирању Пројекта 0602 - 020 „Адаптација 

дела објекта зграде општине Лучани - сале 

Општинског већа, скупштинске сале, 

скупштинског хола и две скупштинске 

канцеларије“ а на основу Уговора између 

општине Лучани и Министарства за државну 

управу и локалну самоуправу,  број 401-149/19.II 

од 22. 04. 2019. године. 

 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, 08.05.2019. године,  

број 06-31-9/2019-III 

 

              Председник  

    Миливоје Доловић, с.р. 

5. 
 

На основу члана 46. Закона о локалној 

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

др. закон, 101/16 - др. закон и 47/18), члана 19. 

став 2. Закона о безбедности саобраћаја на 

путевима („Сл. гласник РС“ бр. 41/09, 53/10, 

101/11, 32/13, 55/14, 96/15 и 9/16 - одлука УС), 

члана 75. Статута општине Лучани („Сл. гласник 

општине Лучани“ бр. 16/18), Одлуке о буџету 

општине Лучани за 2018. годину („Сл. гласник 

општине Лучани“ бр. 1/18) и предлога Савета за 

безбедност саобраћаја на путевима,  

Општинско веће општине Лучани на 

седници одржаној 08.05.2019. године донело је 
 

П  Р  О  Г  Р  А  М 

КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА 

ФИНАНСИРАЊЕ УНАПРЕЂЕЊА 

БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА 

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ ЗА 

2019. ГОДИНУ 
 

I. Програмом коришћења средстава за 

финансирање унапређења безбедности саобраћаја 

на путевима на територији општине Лучани за 

2019. годину (у даљем тексту: Програм) утврђује 

се начин коришћења средстава од наплаћених 

новчаних казни за саобраћајне прекршаје на 

територији општине Лучани, за активности које се 

током 2019. године планирају уциљу унапређења 

безбедности саобраћаја на путевима.  

II. Средства од новчаних казни из тачке 1. 

овог Програма предвиђена су Одлуком о буџету 

општине Лучани за 2019. годину у укупном 

износу од 4.000.000,00 динара, а остварују се од 

дела средстава по основу плаћања новчаних казни 

за прекршаје који се наплаћују по Закону о 

безбедности саобраћаја на путевима. 
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III. Средства из тачке II овог Програма, 

користиће се наменски у складу са одредбама 

Закона о безбедности саобраћаја на путевима за 

финансирање унапређења безбедности саобраћаја 

на путевима.  

IV. Средства за реализацију програма, 

предвиђена су Одлуком о буџету општине Лучани 

за 2019. годину у разделу 4. – Општинска управа 

општине Лучани, програму 7-0701-организација 

саобраћаја и саобраћајна инфраструктура, 

ипројекту 0701-006 - унапређење безбедности 

саобраћаја функција 360 и то: 
 

Редни 

број 
Н А М Е Н А ИЗНОС 

1. Средства за 

поправљање 

саобраћајне 

инфраструктуре 

2.000.000,00 

2. Рад тела за 

координацију 

- 

3. Унапређење 

саобраћајног васпитања 

и образовања 

- Постављање хоризо-

нталне и вертиклане 

сигнализације у зони 

школа у Гучи и Луча-

нима према пројекту  

- Израда пројектно- 

техничке документа-

ције за постављање 

звучне и светлосне 

сигнализације у зони 

школа на територији 

општине Лучани 

 

 

 

1.000.000,00 

 

 

 

 

 

 

410.000,00 

4. Превентивно - 

промотивне активности 

из области безбедности 

саобраћаја 

- 

5. Научно - истраживачки 

рад у области безбедно-

сти саобраћаја 

- 

6. Техничко опремање 

јединица саобраћајне 

полиције 

 

590.000,00 

 

- Програм 7-0701, програмској активности 

0002 - управљање и одржавање саобраћајне 

инфраструктуре, функцији 450 - саобраћај, 

позицији 88, економској класификацији 424 - 

специјализоване услуге у износу од 2.000.000,00 

године (део средстава), која ће реализовати преко 

Јавног предузећа „Драгачево путеви“ Гуча, а у 

складу са Програмом пословања за 2019 годину, 

број 523 од 08.03.2019. године на који је 

Скупштина општине дала сагласност 27. 03. 2019. 

године. 

 

- Пројекту 0701-006 унапређења 

безбедности саобраћаја, функцији 360 – јавни ред 

и безбедност,позиција 80, Економској 

класификацији 425 – текуће поправке и 

одржавање у износу од 1.000.000,00 динара; 

позицији 81, економској класификацији 511 – 

зграде и грађевински објекти у износу од 

410.000,00 динара; позицији 82, економској 

класификацији 512 машине и опрема у износу од 

590.000,00 динара. 

V. Финансирање активности из тачке III

 овог Програма вршиће се у зависности од 

прилива средстава од наплаћених новчаних казни 

за прекршаје предвиђене прописима о 

безбедности саобраћаја на путевима учињених на 

територији општине Лучани, из буџета општине 

Лучани и осталих прихода у складу са Законом о 

безбедности саобраћаја на путевима. 

VI. О реализацији овог Програма стараће 

се Oпштинска управа општине Лучани преко 

одељења за финансије и буџет. 

VII. Набавка добара, услуга и радова 

вршиће се у складу са одредбама Закона о јавним 

набавкама. 

  VIII. Овај Програм објавити у 

„Службеном гласнику општине Лучани“. 

 

Општинско веће општине Лучани 

 

У Лучанима, 08.05.2019. године,  

број 06-31-10/2019-III 

 

              Председник  

    Миливоје Доловић, с.р. 

6. 

 

На основу члана 46. Закона о локалној 

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

др. закон, 101/16 - др. закон и 47/18) и члана 75. 

Статута општине Лучани („Сл. гласник општине 

Лучани“ бр. 16/18),  

Општинско веће општине Лучани, на 

седници одржаној 08.05.2019. године донело је 

 

П   Р   А   В   И   Л   Н   И   К 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА 

О УСЛОВИМА И НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА 

МОБИЛНИХ ТЕЛЕФОНА 

У ОРГАНИМА ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ 

 

Члан 1. 

 Члан 3. Правилника о условима и начину 

коришћења мобилних телефона у органима 

општине Лучани, број 06-15-14/2018-III од  28. 02. 

2018. године, мења се и гласи:  
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„Члан 3. 

Трошкови коришћења мобилног телефона 

и СИМ картица за изабрана и постављена лица, 

који се плаћају на терет буџета општине Лучани, 

утврђују се у месечном износу без ПДВ, у висини:  

1) за Председника општине... до 5.000,оо динара; 

2) за заменика Председника  

 општине............................. до 5.000,оо динара; 

3) за председника Скупштине  

 општине.............................. до 5.000,оо динара; 

4) за заменика председника  

 Скупштине општине........ до 5.000,oo динара; 

5) за секретара Скупштине  

 Општине........................... до 1.000,оо динара; 

6) за начелника Општинске  

 Управе.............................. до 5.000,оо динара; 

7) за Правобраниоца општине  

 Лучани............................... до 2.000,оо динара; 

8) за помоћника Председника  

 општине............................ до 5.000,оо динара; 

 Трошкови одлазних позива мобилних телефона 

и СИМ картица за запослене у Општинској 

управи, који се плаћају на терет буџета општине 

Лучани, признају се запосленима у месечном 

износу без ПДВ - а, и то: 

1) за возача Председника  

 Општине........................... до 2.000,оо динара; 

2) за шефа одељења за  

 урбанизам, грађевинарство,  

 имовину и инспекцијске  

 послове............................... до 2.000,оо динара; 

3) за шефа одељења за извршне  

 Послове.............................. до 2.000,оо динара; 

4) за шефа одељења за  

 скупштинске и нормативне  

 послове................................ до 2.000,оо динара; 

5) за инспекторе Општинске  

 Управе................................. до 2.000,оо динара; 

6) за запослене у Општинској  

 Управи................................ до 500,оо динара. 

 У износ из става 2. тачка 1) овог члана улазе 

трошкови паркирања службеног путничког возила 

које се плаћа путем мобилног телефона, односно 

СМС порука“. 
 

Члан 2. 

Овај Правилник ступа на снагу наредног 

дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику општине Лучани“. 

 

Општинско веће општине Лучани 
 

У Лучанима, 08.05.2019. године,  

број 06-31-11/2019-III 

 

              Председник  

    Миливоје Доловић, с.р. 

 

 

7. 

 

На основу члана 8. Закона о безбедности 

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

41/09, 53/10 и 101/11), члана 46. Закона о локалној 

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

др. закон, 101/16 - др. закон и 47/18) и члана 75. 

Статута општине Лучани („Сл. гласник општине 

Лучани“, бр. 16/18), 

 Општинско веће општине Лучани на седници одржаној 08. 05. 2019. године, донело је 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О  ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ОСНИВАЊУ  

САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА НА 

ПУТЕВИМА 

 

 

Члан 1. 

 

  Члан 3. Решења о оснивању Савета за 

безбедност саобраћаја на путевима општине 

Лучани, број 06-4-13/2014- III од 23. 01. 2014. 

године, мења се и гласи: 

  „Савет из члана 1. овог решења чине: 

 

  1. Миливоје Доловић - председник Савета 

  2. Милош Савковић-заменик председника 

  3. Мирјана Николић - члан 

  4. Драгутин Недовић - члан 

  5. Зоран Вучићевић - члан 

  6. Љубиша Лончаревић - члан 

  7. Ана Чворовић - члан 

  8. Драгослав Василић - члан. 

 

Члан 2. 

 

  Ово решење ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику општине 

Лучани“. 

 

 

Општинско веће општине Лучани 

 

У Лучанима, 08.05.2019. године,  

број 06-31-12/2019-III 

 

              Председник  

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